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0 Preàmbul 

Aquest document correspon al Treball Final de Grau en Enginyeria de la Construcció 

(GECONS) d’en Joaquim Bofill Añaños. 

 

L’elaboració d’aquest treball s’emmarca dins de la col·laboració entre l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) i l’Escola de Camins Canal i Port de Barcelona (ETSECCPB) per tal de donar 

l’oportunitat als estudiants d’una experiència professional al sector així com dotar-los d’un 

aprenentatge que els permeti ampliar els seus coneixements tot participant en projectes reals. 

Tanmateix, l’ACA obté la millora dels projectes del Pla de Gestió del Risc d’Inundació 

(PGRI) on participa l’estudiant. 

 

Per part de l’ETSECCPB aquest treball ha estat tutoritzat pel Dr. Ernest Bladé i Castellet, 

membre de l'Institut FLUMEN i membre del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima 

i Ambiental (DEHMA) en la secció d’Enginyeria Hidràulica i Hidrològica. Per part de l’ACA 

n’ha realitzat la supervisió l’Àlex Gracia, cap de la Unitat de Planificació d'Espais Fluvials de 

l'ACA. 

 

El present document ha estat lliurat a l’ACA que l’ha inclòs en els estudis del PGRI. 
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1 Introducció 

Les inundacions són fenòmens naturals que no es poden evitar i que tenen lloc de manera 

recurrent en àrees concretes del territori denominades zones inundables. No obstant això, la 

pressió antròpica1 sobre el medi i els efectes del canvi climàtic estan modificant la magnitud i 

freqüència d’aquests fenòmens, així com el seu impacte negatiu. La transformació del medi 

està tenint una notable incidència sobre els processos que regeixen el cicle hidrològic i, en 

concret, sobre aquells lligats a les avingudes, com ara la transformació pluja-escorrentiu, la 

propagació de riuades, etc. D’altra banda, l’ocupació de les zones potencialment inundables 

augmenta la magnitud dels danys que es poden produir. 

 

Analitzant la història recent de Catalunya s’aprecia com les inundacions2 han ocasionat 

quantioses pèrdues materials i humanes. Per aquest motiu, les diferents administracions 

competents porten treballant durant dècades en la implementació de mesures destinades a 

mitigar i prevenir els danys produïts per aquestes inundacions. Durant tot aquest temps, tant 

els criteris i metodologies com les tècniques aplicades, han anat evolucionant des de solucions 

estructurals fins a les respostes holístiques actuals que integren mesures de gestió del territori, 

del risc i de l’emergència. Totes elles articulades mitjançant una legislació que incorpora tots 

aquests conceptes oferint un marc d’actuació integral. 

 

Aproximadament un 15% del territori urbanitzat del Districte de conca fluvial de Catalunya o 

conques internes3 de Catalunya es troba exposat al risc d’inundacions associat al 

desbordament dels cursos fluvials4 o de la dinàmica litoral, fet agreujat si es té en compte 

l’alta densitat d’infraestructures existents.  

 

 
1 L’ocupació del territori (l’increment dels assentaments humans i dels béns econòmics en les planícies al·luvials), amb la seva conseqüent 
impermeabilització, a la que s’afegeix l’afecció al drenatge natural de les aigües pluvials per l’efecte barrera, ha anat augmentant sobretot en 
les últimes dècades amb actuacions urbanístiques, noves vies de comunicació, etc. que han suposat severs impactes sobre els cursos i la plana 
d’inundació. 
2 Convé diferenciar entre varies tipologies d’inundacions que tenen lloc en les conques internes de Catalunya: 

1. Les que es produeixen fruit del desbordament de les aigües continentals.  
2. Les que tenen lloc per falta de capacitat de drenatge en zones urbanes lligades a precipitació in situ.  
3. Les que es produeixen per l’afectació de la dinàmica marítima –habitualment identificades com a temporals de llevant-  que 

ocasionen l’anegament dels punts baixos del territori pròxims a la línia de costa. 
4. Les provocades pel col·lapse o averia d’estructures.  
5. Les associades a moviments de dinàmica de vessants. 

 

 
4 La xarxa hidrogràfica està configurada per traçats naturals (rius, rieres, torrents, rambles, etc..) que reculen les aigües d’escorrentia de la 
conca vessant i desemboquen en un curs d’ordre major o bé directament al mar. 
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Aquest és el cas de l'àmbit d’estudi, la riera de Palau, al seu pas pels termes municipals de 

Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal abans de la desembocadura al riu Llobregat. Aquest 

tram, classificat a l’avaluació preliminar del risc d’inundació per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) en risc potencial significatiu d’inundacions, pot patir eventualment 

inundacions, que poden comportar des de lleus molèsties per la població, fins a danys de 

caràcter tant econòmic com personal molt significatius, motiu pel qual, l’administració en 

coordinació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha proposat realitzar el 

present treball. 

 

L’absència de un estudi actual, en base a la metodologia proposada a les recomanacions 

tècniques de l’ACA, va fer prendre la decisió d’elaborar-ne un d’actualitzat, que permetés ser 

emprada com informació de referència d’aquest risc potencial enfront les inundacions pels 

mapes de perillositat i risc d’inundacions (MAPRI) i que fos tinguda en compte per a 

l’elaboració del Pla de gestió del risc d’inundació (PGRI) del Districte de conca fluvial de 

Catalunya seguint la Directiva 2007/60/CE de la Comissió Europea d’avaluació i gestió del 

risc d’inundació, transposada a la legislació espanyola mitjançant el Real decreto 903/2010, 

de 9 de juliol, d’avaluació i gestió del risc d’Inundació (RDI). 

 

El present estudi determina el perill i el risc d’inundació d’un tram de 1,7 km de la riera de 

Palau, que travessa un polígon industrial situat entre els termes municipals de Sant Andreu de 

la Barca i Castellbisbal. La modelització es realitza amb un programa comercial IBER 

desenvolupat per la UPC, que permet la modelització en règim no permanent. 

 
En concret, el present document descriu les tasques realitzades per a l’elaboració dels mapes 

de perillositat i de risc d’inundació (MAPRI) d’un tram específic amb risc potencial 

significatiu o probable d’inundacions (TRPSI). Aquest tram pertany al conjunt dels 

identificats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durant la fase d’avaluació preliminar 

del risc d’inundació (APRI) del Districte de la conca fluvial de Catalunya. 

 
Tenint en compte les característiques geomètriques de l’àmbit de l’estudi, zona molt planera i 

urbanitzada, amb un endegament colgat en algun tram, ha comportat la necessitat de fer la 

modelització mitjançant en dos dimensions (2D), que permetés reproduir els fluxos 

desacoblats que es poden produir al llarg de la riera i per la zona urbanitzada. Un cop realitzat 

el model i obtingut els resultats, s’ha realitzat un estudi del risc. Els períodes de retorn (T) 

emprats han estat 10, 50, 100 i 500 anys.  
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2 Àmbit de l’estudi 

L’àmbit d’estudi està a cavall entre les comarques del Baix Llobregat i Vallès Occidental, 

concretament està situat entre als municipis de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal,. On la 

riera de Palau transcorre durant 1,7 km des de l’inici de la riera al seu pas pel polígon 

industrial de Can Sunyer fins a la desembocadura al riu Llobregat a l’alçada del polígon Can 

Pelegrí. Es tracta d’una llera molt modificada que està identificada en el darrers 1,5 km com a 

TRPSI (ES100200_080) a l’APRI. 

El tram presenta la peculiaritat que en gran part del seu recorregut es troba a una cota superior 

a la del carrer pel qual discorre paral·lelament, és a dir, es tracta d'un tram penjat. A més a 

més, la zona afectada presenta deficiències en el drenatge degut al pas de l'autovia A2, ja que 

aquesta actua com a mur i només s’evacua l’aigua pels pocs passos inferiors que la travessen. 

 

 
Figura 1.- Mapa general de l’àmbit de l’estudi. Font: Base topogràfica E1:10.000 de l’ICC 2014 
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3 Objectius i estructuració de l’estudi 

L’objectiu principal d’aquest document és fer una diagnosi del perill i risc d’inundació del 

tram final de la riera de Palau al seu pas pels municipis de Sant Andreu de la Barca i 

Castellbisbal, esbossant les mesures de protecció que han de permetre desenvolupar el PGRI, 

d’acord al que preveu el RDI. 

3.1 Objectius específics 

Amb aquest fi, s’han establert els següents objectius específics: 

 Determinar els cabals d’avinguda de disseny de la conca per a diferents períodes 

de retorn, que facilitaran la realització d’estudis d’àmbit local.  

 Delimitar les zones inundables de la xarxa principal per a diferents períodes de 

retorn i la seva perillositat.  

 Diagnosticar els punts singulars des de la perspectiva de la inundabilitat. 

 Establir l’atermenament estimat i les seves zones de servitud i de policia 

estimades d’acord amb el que preveu la normativa d’aigües i la normativa del Pla 

de gestió de Districte de conca fluvial de Catalunya.  

 Zonificar l’espai fluvial d’acord amb l’article 6 del Decret 305/2006, del 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, amb especial atenció 

a la funcionalitat i dinàmiques ecològiques i al comportament hidràulic de la 

xarxa fluvial. 

 Sensibilitzar, informar i conscienciar la població, els ens locals i les entitats 

públiques o privades interessades per, a partir del coneixement obtingut amb la 

informació elaborada, realitzar els plans i programes per reduir la vulnerabilitat 

dels béns i les persones i millorar l’estat ecològic. 
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Figura 2.- Mapa de situació la física del tram ARPSI. Font: TRPSI ACA 2011 sobre Base 

topogràfica E1:5.000 de l’ICC 2014. 

3.2 Estructura del TFG 

Aquest treball s’ha volgut estructurar en base a un conjunt de documents que puguin ser 

comprensibles i utilitzables de forma independent. La pròpia memòria del treball té la mateixa 

estructura havent-se generat apartats per a cada bloc temàtic que s’ha abordat per donar 

compliment als objectius del treball i que es centraven a l’obtenció de les dades i informació 

tècnica que s’obté de la modelització hidrològica i hidràulica. És per això que s’ha elaborat 

cada document i apartat com a un punt independent dels altres. D’aquesta manera es posa de 

manifest el concepte de Pla de Gestió, entès com la unió del conjunt d’informació resultant de 

cada estudi. L’esquema del treball és el següent:  
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Figura 3.- Esquema de l’estructuració del treball  

 

Cal remarcar que aquest document no té com a objectiu el disseny d’una actuació per tal 

d’evitar una inundació,sinó el d’elaborar un pla de risc de la situació actual 

  

PGRI
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Caracterització de la 
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d'inundació ARPSI

Estudi Hidrològic i 
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(modelització) per a 
la determinació de 

l'avinguda

Estudi de la 
Inundabilitat

Estudi del Risc 
d'Inundació

Altres estudis 
complementaris

Mesures de protecció
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4 Caracterització del tram 

Per a la realització de l’estudi d’inundació resulta imprescindible l’anàlisi previ de les 

característiques del tram ARPSI (Àrea amb Risc Potencial Significatiu d’Inundació) i del seu 

entorn. 

Una bona definició de l’entorn de la riera així com conèixer bé la zona és bàsic a l’hora de 

definir la geometria del model i reflectir els condicionats hidràulics que permetin realitzar un 

bon anàlisis de la inundació. 

4.1 Situació geogràfica 

El tram es situa als municipis de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, a les comarques del 

Baix Llobregat i Vallès Occidental. El tram estudiat té una longitud d’uns 1.7 km i té el seu 

inici quan la riera comença el seu pas pel polígon industrial en sòl urbà consolidat. El tram 

finalitza a la desembocadura de la riera al riu Llobregat a través d’un pas sota l’autopista A2. 

La llera de la riera es troba en la seva totalitat endegada, tal i com es pot observar a la figura 

següent: 

 
Figura 4.- Imatge de detall del tram ARPSI. Font: Ortofotografia E1:5.000 de l’ICC  

 



Pla de gestió del risc d'inundació a l'entorn de la Riera de Palau 

9 

X (m) Y (m) Sistema de Coordenades 

43382.1 4590524.2 UTM 31N - ED505 

Taula 1.- Coordenades UTM tram estudiat Riera de Palau. Font ICC 

4.2 Característiques principals 

Les característiques principals de la riera de Palau s’anomenen a continuació: 

- Correspon a un TRPSI identificat per l’ACA a l’APRI amb el codi ES100200_080. 
Aquest tram està situat als municipis de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal.  

- És un curs efímer (sense aigües permanent) 
- La seva geometria és rectilínia amb un pendent força constant 8 ‰ però amb una 

secció canviant.  
- La llera té una capacitat molt reduïda i es troba pràcticament a la mateixa cota que el 

carrer adjacent, anomenat Carrer de la Riera de Palau. Aquest fet comporta que en cas 
de desbordament l’aigua no pugui retornar a la llera. 

- Al seu pas fins a la desembocadura del Llobregat es creuada pel canal Sedó, per dos 
guals i per 3 ponts.  

- Un cop passat el pont de l’antiga NIIa el marge esquerre de la riera està delimitat per 
un mur que protegeix les naus industrials.  

- La desembocadura al Llobregat és en forma de rampa de caiguda d’uns 4 m de 
desnivell. 

- Pel que fa a vegetació el seu nivell d’antropització i modificació és elevat, a més a més 
la riera està bastant bruta per plàstics i llaunes. Tot i així, s’hi poden veure trams de 
gespa i canyís.  

- A nivell de fauna, s’ha detectat en algunes zones embassades la presència d’algun 
amfibi. 

4.3 Punts singulars del tram 

L’activitat humana exerceix una gran pressió sobre els sistemes hídrics ja sigui per aprofitar-

ne els recursos o per integrar-los dins dels sistemes urbans ocupant zones inundables. Cal 

recordar que les inundacions són fenòmens naturals i formen part del normal funcionament 

dels rius. Aquesta pressió sobre l’espai natural dels rius ha fet que algunes lleres hagin estat 

alterades en la seva forma introduint-hi elements antròpics. 

Mitjançant la delimitació de Punts Singulars (PS) s’identifiquen els elements o estructures i es 

delimiten aquelles àrees que tinguin una possible afectació davant un episodi d’avinguda 

provocant situacions de risc 

 

 
5 Aquest és el sistema de referència (UTM 31N - ED50) que s’ha utilitzat per a georreferenciar els diferents mapes i les dades obtingudes en 
tot l’estudi. 
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Els punts singulars es defineixen conceptualment com els elements de l'espai fluvial (punts, 

trams o zones), que, des de la percepció de l'ACA, presenten alguna característica rellevant 

que cal destacar o tenir en compte pel que fa a la seva gestió; és a dir, incideixen en la 

dinàmica del riu des d'algun dels tres vessants: 

•Hidràulic: referit a la inundabilitat del territori 

•Morfodinàmic: capacitat del riu de transportar material i moure's (planta i alçat) 

•Ambiental: associat als ecosistemes i l’ecologia dels cursos fluvials 

•La tipologia: estructures o infraestructures 
 
Seguint aquesta classificació s’han inventariat els Punts Singulars que es troben al tram 

estudiat de la Riera de Palau segons les categories que té estipulades l’ACA. A l’annex 

corresponent es recullen les fitxes completes dels Punts Singulars. 

 

ID CLASSIFICACIÓ TÍTOL 

PS-01 INFRAESTRUCTURA PONT FGC 

PS-02 ESTRUCTURA ENDEGAMENT 

PS-03 INFRAESTRUCTURA PONT NIIa 

PS-04 INFRAESTRUCTURA OLEODUCTE 

PS-05 ESTRUCTURA ENDEGAMENT 

PS-06 INFRAESTRUCTURA ABASTAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM 

PS-07 ESTRUCTURA PAS CANAL SEDÓ 

PS-08 ESTRUCTURA ENDEGAMENT 

PS-09 ESTRUCTURA ENDEGAMENT 

PS-10 ESTRUCTURA ENDEGAMENT 

PS-11 INFRAESTRUCTURA GASODUCTE 

PS-12 ESTRUCTURA GUAL 

PS-13 INFRAESTRUCTURA PONT A2 

Taula 2.- Punts singulars del tram 
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Figura 5.- Mapa de situació dels Punts Singulars. 

4.4 Antecedents 

4.4.1 Antecedents administratius 

En motiu de la construcció de l’Autovia del Baix Llobregat, l’actual A2, es van encarregar 

diferents estudis Hidrològics i Hidràulics per tal de veure quina era l’afectació de l’autovia en 

el drenatge de les conques laterals del Llobregat. Es té informació de 4 estudis: 

 

- ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS LATERALES DE LA NUEVA 

AUTOVÍA DEL BAIX LLOBREGAT EN EL TRAMO MARTORELL – CINTURÓN DEL 

LITORAL. JUNY 1993. 

Estudi Hidrològic encarregat per INOCSA (Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles SA) al 

Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de l’Escola 

d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i realitzat pel Catedràtic Manuel Gómez Valentín. 
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Riu o torrent 
Cabal [m3/s] per períodes de retorn 

Q500 

Riera de Palau 143 

Taula 3.- Cabal Riera de Palau (en m3/s). Estudi Juny 1993. 

- PROPUESTA BÁSICA PARA EL PROYECTO DEL DRENAJE DE LAS CUENCAS 

LATERALES JUNTO A LA AUTOVÍA DEL BAIX LLOBREGAT. TRAMO: TORRENT 

D’ALBAREDA – RIERA DE CAN MALLOL. JULIOL 1993. 

Estudi d’actuacions pel correcte drenatge de les rieres de les conques del Baix Llobregat 

encarregat per INOCSA al DEHMA i realitzat pel Catedràtic Josep Dolz Ripollés i el 

Catedràtic Jerónimo Puertas. 

Riu o torrent 

Cabal [m3/s] 
per períodes 

de retorn Pendent 
estimada 

Cota llera 
desaigüe al 
Llobregat 

[m] 

Cota llera 
secció aigües 

amunt [m] 

Cota làmina 
d’aigua 

Llobregat 
[m] Q500 

Riera de Palau 143 0.0093 36 39 39 

Taula 4.- Característiques Riera de Palau. Estudi Juliol 1993. 

- PROPUESTA BÁSICA PARA EL DRENAJE DE LAS CUENCAS LATERALES JUNTO 
A LA AUTOVÍA DEL BAIX LLOBREGAT. JULIOL 1996. 
Estudi de propostes d’actuacions per a facilitar el drenatge al Llobregat de les conques del 

marge dret realitzat al DEHMA pel Catedràtic Josep Dolz Ripollés i pel Doctor Ernest Bladé. 

Riu o torrent 

Cabal [m3/s] per períodes de 
retorn Cota llera desaigüe al 

Llobregat [m] 
Cota làmina 

d’aigua Llobregat 
[m] Q500 

Riera de Palau 138 36,3 38,9 

Taula 5.- Característiques Riera de Palau. Estudi Juliol 1996. 

- DRENAJE DE LAS CUENCAS LATERALES JUNTO A LA AUTOVÍA DEL BAIX 
LLOBREGAT. TRAMO AZUD DE SEDÓ – RIERA DE PALAU. ABRIL 1997. 
Estudi complementari a l’anomenat anteriorment (Juliol 1996) on s’exposen en detall les 

solucions adoptades. Encarregat per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya al 

DEHMA i realitzat pel Catedràtic Josep Dolz Ripollés i pel Doctor Ernest Bladé. 

 

També existeix un projecte constructiu de l’ACA per l’endegament de la riera de Palau al 
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polígon industrial Can Pelegrí de Sant Andreu de la Barca, anomenat ‘Endegament de la riera 

de Palau entre l’antiga NII i la desembocadura al Llobregat’. 

L’objecte del projecte és endegar la llera de la riera de Palau, dotant-la d’una capacitat per 

avingudes de 500 anys de període de retorn, i també connectar-la al canal Sedó de manera que 

doni sortida fins al Llobregat de les pluvials que es recullin al canal Sedó. El cabal estimat per 

500 anys és de 138 m3/s. 

Riu o torrent 
Cabal [m3/s] per períodes de retorn 

Q500 

Riera de Palau 138 

Taula 6.- Cabal Riera de Palau (en m3/s). Projecte constructiu ACA 

També es pot consultar informació sobre quin és l’estat de la xarxa de drenatge d’aigües 

pluvials en el Pla Director d’Aigües Pluvials elaborat conjuntament per l’ACA i l’Entitat 

Metropolitana del Medi Ambient. 

4.4.2 Inundacions històriques 

Al document d’Avaluació preliminar del risc d’inundació al districte de conca fluvial de 

Catalunya, Annex 4: Anàlisi de les inundacions històriques, Apèndix 4A03: Llistat 

inundacions històriques a nivell municipal, s’han pogut detectar les següents inundacions 

històriques del Llobregat al terme municipal (TM) de Sant Andreu de la Barca: 

 

Inundació Font Codi Codi 
Conca Data 

Inundacions de l'agost 1926. Van ser 
arrasades dues barraques causant set 

morts. 

Estudio de 
Inundaciones 

Históricas (1488-
1983) 

IHM062 IHC164 31/08/192
6 

Avingudes de l'any 1901. El 
Llobregat va aconseguir altures de 4 

metres sobre el seu nivell normal 
inundant els camps riberencs i 

destruint les collites. 

Estudio de 
Inundaciones 

Históricas (1488-
1983) 

IHM002 IHC147 21/09/190
1 

Taula 7.- Històric d’inundacions al TM de Sant Andreu de la Barca. Font: APRI 2011 
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5 Estudi Hidrològic 

Aquest document correspon a l’estudi hidrològic de la conca de la riera de Palau i s’engloba 

dins del documents elaborats per a la redacció del “PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA 

RIERA DE PALAU” 

5.1 Introducció i bases de càlcul. 

Aquest estudi s’ha fet tenint en compte l’estat actual de la conca. 

No consta cap dada d’un Estudi Foronòmic de mesura de cabals a la riera de Palau, per la qual 

cosa no es podrà fer cap calibració o validació. El cabal base es considera menyspreable, ja 

que es té constància que es tracta de un curs efímer. 

Per a l’estudi s’han seguit les pautes marcades a la Guia Tècnica publicada per l’ACA: 

Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Mètodes de 

Transformació Pluja-Escorrentiu (2003). S’ha aplicat el mètode de l’hidrograma unitari del 

Servei de Conservació del Sòl dels Estat Units (SCS6), juntament amb el mètode del Número 

de Corba del SCS com a funció de pèrdues. S’ha calculat el temps de concentració pel mètode 

de Témez (ajustat segons el grau d’urbanització de la conca), amb un multiplicador regional 

de 1,3 pel llindar d’escorrentiu, i amb un coeficient de simultaneïtat de pluja en funció de 

l’àrea de la conca. Els passos seguits són els següents: 

1. Delimitació de la conca. Per a poder establir quins són els límits de la conca i definir 
com és la seva xarxa d’afluents, s’ha utilitzat el programa ArcMap i les seves eines 
d'hidrologia. 

2. Utilització del models de l’SCS per a l’obtenció del llindar d’escorrentiu. 
3. Construcció d’un hietograma de pluja de disseny mitjançant el mètode dels blocs 

alternats en funció de la intensitat. 
4. Aplicació del coeficient de simultaneïtat Ka 
5. Elaboració d’un model hidrològic de transformació de la pluja en escorrentiu amb el 

programa HEC-HMS. 

5.2 Característiques de la conca i la seva xarxa hidrogràfica  

La Riera de Palau té una conca d’uns 7,3 km2 abans de la confluència amb el Llobregat i 

recorre els termes municipals de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal. 

A la següent figura es mostra quina és la conca de la riera i la seva xarxa hidrogràfica. Tal i 

com es pot observar, la riera de Palau es forma per la confluència del Torrent de Garjola i a la 

 
6 Soil Conservation Service, actualment NRCS (National Resources Conservation Service) 
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riera de Can Mitjans que conflueixen just abans del tram estudiat. Aquests cursos discorren 

per una zona de boscos i matolls, que canvia totalment a l’inici de la riera de Palau al seu pas 

pel polígon. Degut a les característiques del terreny, es pot afirmar que la riera de Palau és un 

cas típic de les riera mediterrània, amb una conca relativament petita en una zona on hi ha un 

relleu muntanyós amb pendents elevats, que afavoreix el trànsit de l’avinguda sigui molt 

ràpid. Pel que fa a la pluviometria, en aquests tipus de conques i degut al clima, hi és freqüent 

que en els períodes de més pluviometria, tardor i primavera, s’hi formin tempestes del tipus 

convectiu que són capaces de descarregar grans quantitats d’aigua en un interval curt de 

temps. 

 

Àrea (S) 7.34 km² 

Cota Màxima 415 metres 

Cota Mínima 70 metres 

Longitud curs principal (L) 3.89 km 

Pendent (j) 0.089 

Temps de Concentració (Tc) 1.41 h 

Taula 8.- Principals característiques conca riera de Palau abans del tram urbà 
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Figura 6.- Imatge de la conca i xarxa hidrogràfica de la Riera de Palau sobre orotofotografia. 

5.3 Obtenció dels hidrogrames 

Els passos que s’han seguit per a definir els hidrogrames han estat definir la pluja de projecte 

per a cada període de retorn i després convertir aquesta pluja en escorrentiu per tal d’obtenir 

l’hidrograma d’avinguda. 

5.3.1 Determinació de la pluja de projecte 

Tal i com marquen les recomanacions de l’ACA, la pluja de projecte s’ha obtingut a partir de 

les dades de pluja diària associada a un període de retorn. A aquestes pluges, se’ls ha aplicat 

un coeficient reductor KA que té en compte la simultaneïtat de precipitació a la conca. 
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Els passos seguits són els descrits a la Guia Tècnica de l’ACA. El primer que cal trobar són 

les pluges de projecte per a cada període de retorn (T)7. Seguidament, a les dades de 

precipitació diària associades als diferents períodes de retorn (Pd), les quals disposa l’ACA, 

se’ls hi ha aplicat un coeficient reductor KA en funció de l’àrea de la conca per obtenir , que 

és el valor de precipitació diària que cal emprar. 

1   Si S ≤ 1 Km² 

1   Si S > 1 Km² 

On: 

KA coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 

S superfície de la conca expressada en km² 

Finalment: 

 

T (anys)  (mm)   (mm) 

10 109 0.94 103 

50 160 0.94 151 

100 184.8 0.94 174 

500 245.8 0.94 232 

Taula 9.- Obtenció precipitació diària segons T 

5.3.2 Càlcul del Llindar d’Escorrentiu 

Un cop s’ha obtingut el patró de precipitació, cal restar-li les possibles pèrdues. Aquestes es 

defineixen mitjançant el llindar d’escorrentiu P0. Aquest paràmetre permet calcular la pluja 

neta ΣE a partir d’una determinada precipitació. Aquest factor engloba la intercepció per 

vegetació, l’emmagatzematge en petites depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 

Tal i com s’explica a les recomanacions tècniques de l’ACA, el llindar d’escorrentiu es troba 

aplicant el mètode de l’SCS però cal després aplicar-li una factor regional r=1.3 de correcció 

per obtenir el valor definitiu de l’escorrentiu P . 

De l’anàlisi de la conca de la riera de Palau s’ha considerat que el seu Número de Corba 

representatiu (NC) és de 62.5. Per tant, seguint la formulació de l’SCS, el llindar d’escorrentiu 

 
7 El període de retorn fa referència a la freqüència estadística amb la que es produeix la inundació. Es calcula en base a la 
probabilitat (P) de que un esdeveniment d’un determinat període de retorn (T), pugui ocórrer com a mínim un vegada en un 

interval de temps (t) determinat, d'acord a la següent fórmula: 1 1  
 



Pla de gestió del risc d'inundació a l'entorn de la Riera de Palau 

18 

P0 vindrà donat per la següent fórmula: P0 = 5000/NC – 50 (mm) 

P 1.3  

Llindar d’escorrentiu SCS:  (mm) 23.08 

Llindar d’escorrentiu càlcul Pneta:  (mm) 30.00 

Taula 10.- Càlcul Llindar d’Escorrentiu 

5.4 Hietogrames de pluja neta. Blocs alternats 

Un cop s’ha obtingut la pluja de disseny, s’ha procedit a determinar com es distribueix en el 

temps. Aquest estudi s’ha realitzat mitjançant la construcció d’un hietograma de precipitació 

de blocs alternats basat en les corbes IDF (Intensitat-Durada-Freqüència). 

 

Càlcul IDF 

Segons marca la guia de recomanacions de l’ACA, l’obtenció de les IDF es fa a partir 

de la relació de Témez deduïda a partir de les dades de pluja enregistrades a la 

península. 
. .

.
 

On: 

 I (mm/h) : Intensitat de la precipitació per una durada de pluja D hores 

I1/Id:  Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es 

considera 11. Relació entre la intensitat en una hora i la 

intensitat mitjana diària. S’obté del mapa d’isolínies elaborat per 

J.R.Témez mostrat a la figura següent. 

Id (mm/h) : Intensitat diària mitjana per al T considerat. Si considerem una 

pluja  Id es pot considerar com a /24 

 D (h) :  Durada efectiva de la pluja per a la qual es vol calcular la I 
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Figura 7.- Mapa d’isolínies per a l’obtenció de I1/Id 

Un cop coneguda la intensitat de la pluja, ja es pot construir el hietograma. Primer de tot, 

caldrà obtenir la pluja neta per a cada interval. En el present estudi, s’ha considerat que la 

pluja té una durada total de 12 hores (DT = 12h) i s’han realitzat intervals de càlcul cada 15 

minuts(∆t = 0.25 h). La pluja neta E s’obté seguint la metodologia desenvolupada per l’SCS 

amb l’expressió següent: 

ΣE = 0   Si ΣP ≤ P  

ΣE P  P
P P

  Si ΣP > P  

On: 

 ΣP Pluja acumulada des de l’inici del xàfec 

 ΣE Pluja neta generada 

 P  Llindar d’escorrentiu. En aquest cas amb el factor regional 

Per a la construcció de cada bloc (interval) de la pluja neta E (mm) es suma la pluja neta 

acumulada fins a aquell instant i se li resta l’ acumulada fins a l’instant anterior. 

ΣE ΣE  
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Així doncs la construcció del diagrama de blocs alternats s’ha realitzat ordenant la pluja neta 

de cada interval ordenant la de major magnitud al centre i col·locant la resta alternades a la 

dreta i a l’esquerra, de major a menor. 

5.5 Hidrogrames d’avinguda 

Un cop coneguda la precipitació cal transformar-la en escorrentiu. Aquesta transformació s’ha 

realitzat mitjançant la metodologia de l’hidrograma adimensional de SCS. Els càlculs han 

estat realitzats amb l’ajut del programa informàtic específic per a càlculs hidrològics HEC-

HMS.  

EL paràmetre que defineix la conca per tal d’obtenir l’hidrograma d’avinguda a partir de 

l’hidrograma adimensional de l’SCS és el temps de retard (Tlag). Després de molts estudis per 

part de les diverses autoritats competents al respecte, s’ha establert que l’ajust del Tlag més 

òptim és el que descriu la relació següent amb el Temps de Concentració (Tc):  

0.31  

 Temps de retard    0.438 hores 
 
Els resultats obtinguts en forma d’hidrograma per als diferents períodes de retorn són els 

següents: 

 

Figura 8.- Gràfic dels Hidrogrames d’avinguda per a diferents T 
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5.6 Contrast i calibratge dels resultats 

També s’han tingut presents els cabals calculats en estudis anteriors citats als Antecedents. 

Com s’observa a la taula següent, el cabal emprat és el més desfavorable en comparació amb 

els estudis realitzats anteriorment. 

 Cabal [m3/s] per períodes de retorn 

Riu o torrent 

Estudi Juliol 
1993 

Estudi Juliol 
1996 ACA 

T500 T500 T10 T50 T100 T500 

Riera de Palau 143 138 25.2 64.0 86.1 144.8 

Taula 11.- Comparativa cabals Riera de Palau. 

5.7 Conclusions de l’estudi hidrològic 

L’estudi hidrològic ha permès obtenir l’hidrograma d’avinguda per a cadascun dels període de 

retorn estudiats. Un cop obtinguts els hidrogrames serviran com a dades per a la modelització 

hidràulica de la Riera de Palau. 

Per a la realització d’aquest estudi ha calgut delimitar la conca hidrològica de la Riera de 

Palau. 

Un com determinada la pluja de projecte, mitjançant el mètode de l’SCS s’ha realitzat la 

conversió de pluja a escorrentiu. 

El resultat dels hidrogrames permet extreure la conclusió de que la Riera de Palau té un 

comportament torrencial típic de les rieres Mediterrànies. 

Els cabals estimats són de l’ordre de magnitud que els determinats en estudis anteriors fet que 

dóna fiabilitat als resultats. 
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6 Modelització Hidràulica 

El present document correspon a la síntesis de la modelització hidràulica que ha permès 

determinar els calats i velocitats de les avingudes de 10, 50, 100 i 500 anys de període de 

retorn del tram final de la riera de Palau elaborat dins del treball final de grau que porta per 

nom “PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA RIERA DE PALAU”. 

L’estudi hidràulic permet modelitzar la dinàmica de l’avinguda tot delimitant l’àmbit 

potencialment inundable i les característiques de l' inundació. En l’estudi s’ha plantejat la 

realització d’un model hidràulic de tipus bidimensional en règim no estacionari, ja que les 

característiques del tram així ho requereixen. Com s’especifica més endavant, es tracta d’un 

tram parcialment endegat que discorre completament recte pel mig d’una zona industrial, fet 

que possibilita que quan l’endegament és insuficient es produeixi una inundació en gran part 

del polígon industrial que travessa.  

El procediment per a realitzar l’estudi s’ha dividit en les següents parts: 

a) Modelització de la conca 
b) Construcció de la malla 
c) Paràmetres de la simulació 
d) Caracterització de la rugositat 
e) Resultats i mapes 

6.1 Objectiu de la modelització hidràulica 

L’objectiu de l’estudi hidràulic és, bàsicament, trobar l’àrea potencialment afectada per les 

inundacions de períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. Per fer-ho s’ha utilitzat l’Iber, un 

programa de simulació 2D basat en el model dels volums finits. Els resultats d’aquest model 

permeten obtenir tots els paràmetres necessaris com a resultat de les simulacions per a després 

poder realitzar anàlisis posteriors, com ara un estudi de risc o veure les possibles afectacions 

que puguin causar. 

 

El que es busca amb les simulacions és obtenir el valor de la velocitat i del calat per a cada 

punt del terreny i per als instants de temps determinats. Amb aquest resultats, es pot veure de 

forma clara quina serà l’evolució de la inundació i el seu grau de gravetat. Així doncs, un punt 

molt important d’aquest estudi serà obtenir els valor del calat i la velocitat màxims per a cada 

punt del terreny estudiat. 

 

Per a poder obtenir els resultat de la simulació, cal primer parametritzar la zona d’estudi per a 
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després realitzar la simulació (córrer el model). El que s’ha d’aconseguir és obtenir un model 

que representi de la manera més acurada possible la zona d’estudi. Per tant, en l’estudi 

hidràulic es busca representar la realitat de la zona d’estudi al model mitjançant la topografia, 

la modelització dels edificis i la definició dels coeficients de fregament. 

 

Un altre dels aspectes que es vol aconseguir amb aquest estudi és obtenir els límits de les 

inundacions del diferents períodes de retorn per a poder arribar a definir, posteriorment, la 

zonificació de l’espai fluvial en el tram de riera estudiat. 

6.2 Caracterització zona d’estudi 

6.2.1 Descripció situació actual 

L’estudi hidràulic s’ha realitzat sobre el tram final de la riera de Palau (també anomenada 

riera de la Gaiola)o que discorre per un tram completament urbanitzat on la llera de la riera es 

troba parcialment endegada. Aquest tram travessa rectilíniament el polígon industrial del 

Palau situat als termes municipals de Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, dels quals la 

riera fa de separació. A més a més, es dóna la peculiaritat que part del seu recorregut es troba 

a una cota superior del terreny, és a dir, en un tram penjat. 

El seu tram inicial, recull les aigües de la seva conca hidrogràfica procedents de dos corrents 

principals de la serra de l’Ordal, situada a la serralada litoral al marge dret de la part baixa del 

Llobregat a la comarca del Baix Llobregat,tal com ja s’ha dit en l’apartat anterior: 5 Estudi 

Hidrològic.  

Durant el seu recorregut, la riera creua diverses infraestructures com ara la línia de ferrocarril 

a Manresa de FGC mitjançant un pont, dos ponts més corresponents a vials i l’autovia A2 a 

través d’un pas inferior com ja s’ha comentat. A més a més, s’hi ha realitzat un soterrament de 

la xarxa de clavegueram en la seva llera i també del pas de diverses infraestructures com un 

col·lector de gas. Es dóna la peculiaritat de que la riera creua perpendicularment per sobre 

d’un antic canal industrial a través d’un pas elevat. 

Pel que fa a la seva secció aquesta no és constant en el tot el tram, ja que és variable amb 

diversos eixamplaments i estretaments al llarg del recorregut, com s’exposa més endavant.  
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Resumint, les principals característiques d’aquest tram són: 

1. Travessa una zona industrial: zona amb valor econòmic 

2. Travessa infraestructures importants: Autovia A2 i Línia FGC 

3. Secció no constant: Murs deficients i canvis en l’ample de la llera 

4. Tram penjat: Cota de la riera superior a la del terreny 

5. Zona plana: Gran afectació en cas de desbordament ja que l’aigua pot circular en 

qualsevol direcció 

 
Figura 9.- Mapa de la zonificació de l’entorn de la Riera de Palau segon ús. 

Com a dades més representatives de la riera de Palau podem extreure la següent taula: 
Longitud tram 1.7 km 

Cota inici tram 41.5 m 

Cota final tram 35.7 m 

Pendent 0.008 

Àrea conca hidrogràfica contribuent 7.34 km² 

Àrea potencial inundació 4.8 km2 

Taula 12.- Dades principals zona d’estudi 

US

AUTOPISTA

INDUSTRIAL NO
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INUDTRIAL NE
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6.2.2 Característiques morfològiques 

Un dels elements bàsics per a fer un model hidràulic que s’ajusti el màxim a la realitat és la 

topografia. És per això que, per tal de fer un bon reconeixement del terreny i comprovar la 

topografia que s’introduirà en el model, s’han realitzat diverses visites a camp. 

Durant les visites a camp realitzades els dies 7 i 28 de Març del 2013 es van fer diversos 

estacionaments (E) per prendre’n dades topogràfiques. Les fitxes completes dels 

estacionaments topogràfics amb les dades preses que s’enumeren a continuació es poden 

consultar a l’annex corresponent.  

ID Nom 

E-01 Zona esportiva 

E-02 Pont FGC 

E-03 Aigües avall pont FGC 

E-04 Pont creuament NIIa 

E-05 Aigües avall després pont NIIa 

E-06 Riera a cota de carrer 

E-07 Riera contra naus 

E-08 Creuament canal del Sedó 

E-09 Aigües avall creuament canal 

E-10 Inici mur 

E-11 Fi mur Marge Dret (MD) 

E-12 Fi mur Marge Esquerre (ME) 

E-13 Gual i tram final 

E-14 Secció pont A2 

Taula 13.- Estacionaments topogràfics 
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Figura 10.- Mapa de situació dels estacionaments. 

Aquesta informació es pot complementar amb el reportatge fotogràfic amb les imatges de les 

visites a camp recollides a l’annex corresponent. 

6.3 Característiques del model hidràulic. L’Iber 

Per a la realització de la modelització hidràulica s’ha utilitzat el programa IBER8 versió 1.9.  

Aquest permet: 

o Fer un model numèric bidimensional de simulació de flux turbulent en làmina lliure 

en règim variable que incorpora com a esquema numèric el mètode d’alta resolució de 

volums finits.  

o Desenvolupar models d’hidrodinàmica fluvial, el trencament de preses, l’avaluació de 

zones inundables, el càlcul de transport de sediments i el flux de marea a estuaris 

(Bladé E., Sánchez-Juny M., Sánchez H.P., Niñerola D., Gómez M., 2009). 

 

 

 

8 Aquest model consisteix en la integració dels models CARPA (Universitat Politècnica de Catalunya) i TURBILLON (Universitat de A 
Coruña) 
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L’IBER consta de 3 mòduls de càlcul principals: un mòdul hidrodinàmic, un mòdul de 

turbulència i un mòdul de transport de sediments. Tots els mòduls treballen sobre una malla 

no estructurada de volums finits formada per elements triangulars o quadrangulars. En el 

mòdul hidrodinàmic, el qual constitueix la base de l’IBER, es resolen les equacions 

superficials de forma bidimensional del promig en profunditat o equacions de Saint Venant 

(IBER, 2010). 

En els esquemes de volums finits en 2 dimensions, el domini físic es descomposa en elements 

(triangulars o quadrangulars) que es denominen volums de control o finits. Cada volum té una 

superfície formada pels costats del polígon i definits pels seus vèrtexs. La distribució del 

vèrtex pot ser irregular i formar una malla no estructurada, o regular i formar una malla 

estructurada. Per analitzar en 2 dimensions els volums finits aquests no formen un volum sinó 

una àrea i les seves superfícies són corbes tancades. L’ ús de volums finits permet considerar 

solucions discontinues de manera immediata i també permet una millor discretització espacial 

a entorns amb formes arbitràries (FLUMEN). 

6.3.1 Descripció del programari 

Què és l’Iber? 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en 
régimen no-permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El 
rango de aplicación de Iber abarca la hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura 
de presas, la evaluación de zonas inundables, el cálculo de transporte de sedimentos y 
el flujo de marea en estuarios.  
El modelo Iber consta actualmente de 3 módulos de cálculo principales: un módulo 
hidrodinámico, un módulo de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos. 
Todos los módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos 
formada por elementos triangulares o cuadriláteros. En el módulo hidrodinámico, que 
constituye la base de Iber, se resuelven las ecuaciones de aguas someras 
bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D). El 
módulo de turbulencia permite incluir las tensiones turbulentas en el cálculo 
hidrodinámico, pudiéndose utilizar para ello diferentes modelos de turbulencia para 
aguas someras con diferente grado de complejidad. En la versión actual se incluyen 
un modelo parabólico, un modelo de longitud de mezcla y un modelo k-ε. El módulo 
de transporte de sedimentos resuelve las ecuaciones de transporte de fondo y 
transporte turbulento en suspensión, calculando a partir del balance de masa de 
sedimento la evolución de la cota de fondo.  

 

Qui l’ha fet? 

Iber es un modelo matemático desarrollado en colaboración por el Grupo de 
Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de A Coruña, UDC) 
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y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC, y Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, (CIMNE). El modelo Iber surge 
como respuesta al interés mostrado por el Centro de Estudios Hidrográficos del 
CEDEX en disponer de una herramienta que facilite la aplicación de la legislación 
sectorial vigente en materia de aguas, especialmente en los requerimientos derivados 
de la Directiva Marco del Agua, la Instrucción de Planificación Hidrológica, la 
Directiva de Inundaciones o el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 
Consta de un módulo hidrodinámico que permite la simulación bidimensional de 
cauces (y en consecuencia posibilita la definición de zonas inundables, la delimitación 
de vías de intenso desagüe o en general la zonificación del Dominio Público 
Hidráulico), un segundo módulo de turbulencia y un tercer módulo de transporte de 
sedimentos para la cuantificación de la evolución de la carga sólida, tanto por 
arrastre de fondo como en suspensión. 
 

Texts extrets de la pàgina web d’Iberaula (www.iberaula.es) 

6.3.2 Model hidrodinàmic 

El model hidrodinàmic que aplica l’Iber és el de resoldre les equacions de St. Venant. El 

programa crea una malla 2D del terreny en funció d’uns paràmetres que tria l’usuari. Un cop 

realitzada la malla, s’executa el model i el programa calcula les equacions per a cada node 

tenint en compte els del seu entorn. És a dir, es resolen de forma integral mitjançant el mètode 

dels volums finits, un dels mètodes més extensos i utilitzats en dinàmica de fluids. 

Per tal de definir el model cal, doncs, introduir al programa una sèrie d’informació. Per a la 

modelització de la riera de Palau i el seu entorn cal introduir les següents dades: 

- Topogràfiques 
- Hidrològiques 
- Condicions Inicials 
- Condicions Internes 
- Condicions de Contorn 
- Rugositat – Manning 

 

En el desenvolupament d'aquest estudi hidràulic s'han dut a terme els següents passos: 

1. Construcció de la malla de càlcul, que ha suposat el tractament i l'adequació de la 
cartografia base per a reproduir la geometria del tram d’estudi.  

2. Caracterització de la rugositat. 
3. Definició de les dades de partida. 
4. Temporització de la simulació. 
5. Obtenció dels resultats. 
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6.4 Hipòtesis per a la modelització 

En la realització de la modelització hidràulica amb el Model Iber s’han tingut en compte les 

següents hipòtesis: 

1. S’ha considerat que la llera és estable. La capacitat no varia en el temps. 
2. Els murs i estructures que conformen l’endegament no fallen. 
3. La condició de contorn en la desembocadura està condicionada pel Llobregat. 
4. S’han modelitzat les estructures situades al curs de la riera. 

6.5 Construcció del model hidràulic 

6.5.1 Topografia 

Per al següent estudi s’han emprat dades bàsicament de caràcter topogràfic per tal de definir 

de forma detallada les característiques del terreny i així conformar una malla de gran detall. 

Al tractar-se d’una zona industrial, hi ha múltiples elements com ara edificis, carrers o 

parcel·les amb diferents usos que cal definir-los amb detall i d’aquesta manera obtenir uns 

resultats que s’ajustin al màxim a la realitat. 

Les dades s’han obtingut a través dels diferents ens públics que s’encarreguen de generar-les. 

Principalment s’han obtingut dades proporcionades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

La informació proporcionada tant per l’AMB com per l’ICC ha estat en arxius en format 

vectorial. Ha calgut doncs, transformar-la a tipus ràster en format ASCII ja que és el format 

que accepta l’Iber per tal de donar cota als punts del terreny. Les transformacions s’han 

realitzat amb el programa ArcMap_v10 d’ESRI. 

De l’ACA a través de l’ICC s’ha obtingut un ràster de la zona d’estudi de resolució espaial 2 

metres. Amb aquesta mida de cel·la s’ha vist que és insuficient per a definir de forma 

detallada els marges de la riera, obtenint una topografia que no s’ajustava a la realitat. Cal 

recordar que en el tram crític estudiat, la riera té una llera estreta i a una cota superior a la del 

carrer gràcies a uns murs. El que s’ha fet ha estat buscar una topografia per a tot el tram de 

riera estudiat més detallada. Aquesta s’ha obtingut de l’AMB en format vectorial. Mitjançant 

unes transformacions, s’ha aconseguit transformar aquestes dades en un ràster de resolució 1 

metre.  

Combinant ambdós ràsters obtenim un model digital del terreny de resolució 1 metre on tant 

el curs de la riera com els seus marges queden ben definits, tal com es pot veure en la Figura 

11.- 

Les dades topogràfiques es resumeixen en la següent taula: 
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Informació Font Fitxer Transformació Sist. Ref. Fitxer nou 

Ortofoto 284-122 E 
1:250 ICC Ràster - ED50 UTM 

31N - 

Ortofoto 284-123. E 
1:250 ICC Ràster - ED50 UTM 

31N - 

MDT 2m zona estudi 
sense edificis.  

ACA (a 
través ICC) Grid - ED50 UTM 

31N - 

Vect. zona riera. 
Diversos fulls. 

E1:1000 
AMB DGN (cad 

Microstation
Exportar a 

format DWG 
ED50 UTM 

31N 
Vect. z.riera. 

E1:1000. 
DWG 

Vect. zona riera. 
E1:1000. DWG - DWG TIN ED50 UTM 

31N TIN z.riera 

TIN z.riera - Tin Rasterització ED50 UTM 
31N 

MDT z.riera 
1m.  

MDT z.riera 1m. - Grid 

Mosaic ED50 UTM 
31N 

MDT 1m z. 
estudi  MDT 2m zona estudi 

sense edificis. 
ACA (a 

través ICC) Grid 

MDT 1m z. estudi - Grid Conversió a 
format ASCI 

ED50 UTM 
31N 

MDT 1m 
z.estudi ASCI

Taula 14.- Dades topogràfiques 

 
Figura 11.- Ràster zona d’estudi. Curs riera. Elaboració pròpia 
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6.5.2 Construcció de la malla de càlcul 

Un cop ja s’han obtingut les dades topogràfiques de la zona d’estudi, cal definir les 

superfícies que composen la zona d’estudi per tal de poder generar una malla i, un cop 

obtinguda, elevar-la per tal de reproduir la topografia del terreny. 

El passos a seguir per a la construcció de la malla que representi la zona d’estudi són els 

següents: 

1. Definició de la superfície d’estudi 
2. Definició de la dimensió dels elements de la malla 
3. Generació de la malla 
4. Modificacions de la superfície mallada 
5. Elevació de la malla 

 

1. Definició de les superfície d’estudi 

En un model Iber, per tal de reproduir la zona a modelar primer cal definir les diverses 

superfícies de la zona d’estudi de les quals posteriorment es realitzarà la malla. 

En l’estudi de la riera de Palau s’han definit dues superfícies diferents: una corresponent a la 

zona urbanitzada, incloent-hi la riera, i l’altra corresponent a la llera del riu Llobregat, tal i 

com es pot veure en la següent figura:  

 
Figura 12.- Mapa de les superfícies en que es divideix el model. Realització pròpia 
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Donat que es tracta d’una zona urbana, la zona inundable estarà formada pels carrers que 

conformen el polígon juntament amb les naus industrials. Aquest fet planteja la qüestió de 

com modelitzar la zona d’estudi. El dubte recau en com modelitzar els edificis, ja que es pot 

fer de diverses maneres: considerant només el terreny sense edificacions i modificant el 

coeficient de Manning, o bé suprimint els edificis del model. 

En el present estudi, s’ha optat per l’eliminació de totes les edificacions considerant que el 

volum de l’edificació és una illa que no s’inunda. Aquest supòsit es basa en que l' inundació 

per on realment discorre i es propaga és pels carrers dels polígons, i que les naus industrials o 

edificis de vivendes simplement s’inunden amb un determinat calat restant l’aigua sense 

velocitat. 

Per tal d’aplicar-ho al model, s’ha tractat cada polígon que defineix una edificació com a un 

forat en la superfície introduïda a l’Iber. El mateix podem fer amb les piles dels ponts que 

afectin al curs de l’aigua, com és el cas del pont que creua la riera de Palau de l’antiga 

carretera nacional dos (NIIa). Totes aquestes operacions s’han realitzat mitjançant un conjunt 

d’operacions topogràfiques realitzades amb el programa de GIS ArcMap_v10 i l’Iber, 

enumerades a continuació: 

1. Definició dels polígons corresponents a la zona d’estudi amb l’ajut d’una ortofoto. 
ArcMap 

2. Obtenció dels polígons que defineixen les edificacions del mapa topogràfic obtingut 
de l’ICC. ArcMap 

3. Delimitació dels polígons que defineixen altres obstacles, com ara piles de ponts. 
ArcMap 

4. Creació d’un shapefile (arxiu ArcMap) amb totes les superfícies per poder-les exportar 
a l’Iber. ArcMap 

5. Exportar les superfícies a l’Iber. Iber 
6. Amb les Operacions Booleanes de superfície de l’Iber, extreure a la superfície que 

delimita la zona d’estudi (model) les superfícies dels edificis i altres. Iber 
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Figura 13.- Imatge de la superfície resultat després d’extreure’n els edificis a l’Iber.  

2. Definició de la dimensió dels elements de la malla 

Un cop s’ha obtingut la superfície del nostre model ja es pot procedir a mallar-la. És 

important doncs escollir el tipus de malla, la forma dels elements i la seva mida. Tot de 

manera coherent per tal de no perdre precisió. 

En aquest estudi s’ha definit una malla de tipus no estructurada i composta d’elements 

triangulars, ja que d’aquesta manera és com millor es representa el terreny.  

La generació de la malla implica un procés en el qual es generen un nombre finit d’elements, 

en aquest cas triangles, a partir de la geometria emprada. Aquest procés permet definir el 

valor màxim del costat de cada triangle. Al tractar-se d’una malla de tipus no estructurada, es 

permet que els elements s’adaptin a la complexitat de la superfície mallada. S’ha de tenir en 

compte que no es tracta d’una superfície constituïda per polígons regulars, sinó tot el contrari: 

el perímetre de contorn és un polígon irregular i, a més a més, els polígons interiors que 

defineixen els edificis també ho són. 

La mida escollida per als elements de la malla (triangles) ha estat diferent per a les dues 

superfícies que composen el model. Així doncs, s’ha escollit una mida de 2 metres per a la 

superfície urbana i una mida de 20 metres per als elements de la superfície que representa la 

llera del riu Llobregat. 
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Dades mallat 

Tipus de mallat Mallat no estructurat 

Mida elements superfície urbana 2 m 

Mida elements superfície riu 10 m 

Taula 15.- Dades mallat introduïdes al model 

3. Generació de la malla 

Amb la mida de la malla fixada a totes les superfícies ja es pot procedir a mallar-les. En 

aquest pas, simplement s’executa l’operació de mallar a l’Iber. 

A la figura següent es mostra part de la malla resultat, on es pot observar com els edificis 

queden fora del model, així com també l’àrea exterior a la superfície. 

 
Figura 14.- Imatge de la part de la superfície mallada a l’Iber 

4. Modificació de la superfície mallada 

Donat que en aquest cas es vol definir de la manera més exacta possible la llera de la riera 

degut a que és canviant constantment,  i  que es vol definir molt acuradament el tram penjat, 

s’ha modificat la mida dels elements de la malla en tota la superfície de la riera dividint els 

elements i, per tant, obtenint una nova mida d’elements per a tota aquesta zona d’1 metre. 

Cal tenir en compte la consideració de que com més petits siguin els elements, més temps de 

càlcul caldrà per córrer el model. Així que cal trobar l’equilibri entre la mida dels elements i 

el temps que comportarà el càlcul. 
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5. Elevació de la malla 

Per a l’elevació de la malla, s’ha utilitzat el ràster de la zona d’estudi en format ASCII que 

s’ha obtingut mitjançant el procés descrit en l’apartat referent a la topografia. 

 

Un cop finalitzat el procés de generació de la malla, es pot dir que el model que representa la 

superfície d’estudi ja està creat. Així doncs, ara només cal introduir els diferents paràmetres 

referents a l’hidràulica per tal de generar diverses simulacions. Tal i com es descriu en el 

següent apartat, s’han anat introduint al model diversos hidrogrames d’entrada per tal de 

reproduir les inundacions causades per als diferents períodes de retorn. 

 
Figura 15.- Imatge de la superfície elevada. Iber 

En la figura anterior es pot veure com queda perfectament definit el model de la llera de la 

riera. L' imatge correspon al tram final de la riera a la seva desembocadura al Llobregat. Com 

es pot observar, la riera discorre per un tram endegat amb motes fins a travessar l’autopista 

A2 i, en el tram entre els edificis, també es pot comprovar com la riera està a una cota 

superior a la del carrer.  

 

Mapes amb la informació utilitzada per a la realització de l’estudi hidràulic: 

- EH-01: Model Digital del Terreny zona d'estudi 
- EH-02: Coeficient de Manning segons zona 
- EH-03: Superfície zona d'estudi sense edificacions 
- EH-04: Polígons edificacions 
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6.6 Paràmetres de la simulació 

Un cop definida la malla per a la simulació, s’ha procedit a entrar els paràmetres per a la 

simulació. Aquests consten de dos tipus: hidràulics i referents al càlcul de la simulació. 

A partir de la malla s’han anat definint els paràmetres descrits a continuació a través del 

mòdul d’entrada de dades de l’Iber “Data”. 

És fonamental tenir la malla perfectament definida ja que serà a partir d’aquesta des d’on es 

realitzaran les diferents simulacions en funció dels paràmetres entrats. Per això, és molt 

important assegurar-se de que la malla no conté cap error i que avarca tota l’àrea que 

desitgem estudiar. Una bona forma per comprovar-ho és fent una petita simulació de prova 

amb el cabal més gran. 

6.6.1 Hidrologia 

Per a la realització de l’estudi s’ha emprat la informació obtinguda en l’estudi hidrològic. 

Aquests valors han estat calculats seguint les recomanacions tècniques de l’ACA (2003), amb 

el mètode del Número de Corba i l’hidrograma unitari adimensional del SCS, amb un 

coeficient multiplicador de 1,3 per les pèrdues inicials, tal i com s’ha exposat en el punt 

Estudi Hidrològic.  

Els cabals normalitzats resultants són: 

 

Riu o torrent Àrea [km2]
Cabal [m3/s] pels diferents períodes de retorn 

T10 T50 T100 T500 

Riera de Palau 7,3 25.2 64.0 86.1 144.8 
 

Taula 16.- Cabals normalitzats corresponents als màxims per als períodes de retorn considerats. Font: 
ACA. 

A continuació es mostren els cabals d’avinguda en funció del període de retorn (10, 50, 100, 

500) que s’han introduït al model. 
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Hidrogrames segons període de retorn. Cabals en m3/s (ordenades) i temps en segons (abscisses) 

 
 

 

Taula 17.- Hidrogrames de l’avinguda de disseny segons el període de retorn. Resultats estudi hidrològic 

Interacció amb el Llobregat 

Com que la riera desemboca al Llobregat, s’ha volgut estudiar també quina pot ser la possible 

influència que pot exercir a l’hora d’evacuar l’aigua de la riera. La desembocadura de la riera 

al Llobregat es fa mitjançant un pas per sota l’A2, com ja s’ha descrit en altres apartats, i 

després a través d’una rampa d’un fort pendent d’uns 4 metres.  

En condicions normals, el Llobregat no afectaria, però s’ha considerat la casuística de que el 

calat del Llobregat sigui més gran en funció dels períodes de retorn estudiats per la riera. 

També s’han creuat les dades de la línia d’inundació del Llobregat pels períodes de retorn de 

10, 50, 100 i 500. En els mapes es pot observa com a partir d’un cert cabal, el Llobregat 
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desborda per els diferents passos soterrats que hi ha al llarg de l’autovia que exerceix de mota, 

com es pot observar a la figura següent: 

 
Figura 16.- Mapa de la influència de l’avinguda de T=100 del Llobregat. Font: ACA 

Els cabals emprats per al Llobregat en funció dels diferents períodes de retorn estudiats a la 

riera de Palau es resumeixen en la següent taula: 

Període de retorn Palau Cabal Llobregat en funció del període 
de retorn Palau (m3/s)  

Q500 PALAU Q10 LLOBREGAT 1278.00 

Q100 PALAU Q10 LLOBREGAT 1278.00 

Q50 PALAU QMCO9 LLOBREGAT 572.00 

Q10 PALAU QMCO LLOBREGAT 572.00 

Taula 18.- Cabal Llobregat en funció T Palau 

 

9 Cabal corresponent a la mitjana dels màxims cabals anuals, en el seu règim natural, produïts durant deu anys consecutius, que siguin 
representatius del comportament hidràulic del corrent (Art. 4.2 del Reglament del Domini Públic Hidràulic). Les màximes crescudes 
ordinàries varien segons els cas i es situen en general entre 1,5 i 7 anys de període de retorn. ACA 

Afectació Zona d’Estudi 
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6.6.2 Condicions de contorn 

El paràmetres hidrològics s’introdueixen a l’Iber a través de la pestanya Data > 

Hydrodynamics > Boundary Conditions > 2D Inlet. El programa permet escollir entre 3 

maneres diferents de definir l’entrada d’aigua: total discharge, specific discharge i water 

elevation, segons si es vol definir l’entrada amb un hidrograma, amb un cabal específic o una 

cota constant d’aigua. Com les dades de partida són hidrogrames s’ha escollit aquesta opció. 

Els cabals d’avinguda s’introdueixen de forma discreta a l’Iber especificant el cabal 

corresponent a cada increment de temps. Automàticament el programari genera l’hidrograma. 

Com que es vol obtenir una simulació per a cada període de retorn, cal introduir l’hidrograma 

corresponent a cada període de retorn per a cada simulació. En aquest cas 4. 

Per definir per on vindrà el cabal d’avinguda cal seleccionar els punts d’aplicació. Cal fer el 

mateix si es vol que l’aigua marxi del model, a través d’un riu per exemple. Són les 

anomenades condicions de contorn: 2D Inlet i 2D Outlet. 

 

2D Inlet 

La condició de contorn d’entrada de cabal de la riera de Palau a través d’un hidrograma per al 

present estudi s’ha definit als elements de la frontera del model situats aigües amunt de la 

riera.  

Com que també es vol veure quina és la influència del Llobregat en la inundació, s’ha definit 

una segona entrada als element més aigües amunt del Llobregat. 

 
Figura 17.- Imatge condició de contorn d’entrada de la Riera de Palau i el Llobregat. Iber 
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2D Outlet 

Com que la riera desemboca al Llobregat, només s’ha definit una condició de sortida al model 

corresponent al tram aigües avall del Llobregat. Així doncs, s’han definit els elements de la 

frontera del model situats aigües avall del Llobregat com a condició de sortida. 

 
Figura 18.- Imatge de la condició de contorn de sortida de cabal del Llobregat. Iber 

6.6.3 Condicions inicials 

Com a condició inicial per a tot l’àmbit d’estudi, la cota d’aigua considerada és 0 m. Això 

implica que la cota d’aigua a tota la malla serà nul·la. 

6.6.4 Manning  

Per tal d’establir la rugositat del terreny cal introduir el coeficient de Manning “n”. Segons les 

diferents zones del terreny i les seves característiques se li assigna un valor. El possible valor 

a assignar a la rugositat presenta varies alternatives, com per exemple els que ofereix la Guide 

for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains del 

USGS, les taules de valors de Manning per a canals oberts de Chow V.T. (1959), els que 

apareixen a la Guia Tècnica: Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local (2003) de l’Agència Catalana de l’Aigua o, per exemple, els valors per defecte 

que ens ofereix el programa Iber per als diferents usos del sòl.  
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Valors de la n del coeficient de Manning segons els usos del sòl 

Valors per defecte de l’Iber Valors recomanacions ACA 

Riu 0.023 Prat 0.035 

Sòl nú 0.05 Bosc Rivera 0.08 

Prat 0.12 Conreus 0.04 

Bosc 0.023 Parc Urbans 0.05 – 0.06 

Sorra 0.05 Valors USGS per a canals i planes 
d’inundació 

Arbust 0.12 Formigó 0.014 – 0.016 

Arbrat 0.032 Roca 
fragmentada 0.025 

Vegetació 
Urbana 0.08 Sorra 

compactada 0.025 – 0.032 

Vegetació 
Dispersa 0.18 Grava Fina 0.024 

Vegetació Densa 0.018 Grava 0.028 – 0.035 

Formigó 0.02 Rocs 0.04 – 0.07 

Infraestructura 0.02 Coduls 0.03 – 0.05 

Taula 19.- Valors n Manning segons les diferents fonts. 

Per avaluar l' inundabilitat en la zona d’estudi, el procediment que s’ha seguit ha estat 

excloure totes les edificacions de la malla per així veure amb la simulació quines són les 

zones inundades, amb el supòsit de que els edificis no s’inunden. Així doncs, un cop s’han 

extret els edificis el coeficient de Manning s’aplicarà a una superfície foradada a causa 

d’haver-ne exclòs les edificacions. Per tant, els valors de la “n” han de correspondre al tipus 

de superfície que hi ha entre els edificis: paviment asfàltic, formigó i prats. 

Tanmateix, tot i que es pot seguir diferenciant les diverses zones en les què es divideix l’àrea 

a estudiar: Residencial, Industrial, Riu, Canal i Autopista, es pot observar que la residencial i 

la industrial tenen el mateix tipus de coberta del sòl, la corresponent als carrers i diferents 

parcel·les nues que conformen l’espai entre edificis. 

Així doncs, s’ha procedit a agrupar les zones industrials amb la residencial. També es fa el 

mateix amb la zona del riu i la del canal. Finalment, queda una zona d’estudi amb 3 

superfícies de Manning diferents: Urbana, Autopista i Riu.  

Els valors del coeficient de Manning per a la superfície Urbana és de n = 0.02. Es considera 
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que la major part de la  superfície és asfàltica, així com algunes zones de parcel·les de prats 

nus. 

Per a la zona de l’Autopista, s’ha considerat el valor del coeficient de Manning de l’asfalt 

(formigó rugós) n = 0.16. En la simulació s’apreciarà com l’autopista no queda inundada ja 

que discorre durant el seu traçat a una cota superior al terreny, tot exercint de dic entre el riu i 

l’àrea inundada i que, per tant, el  valor de la seva rugositat no suposa una alteració important 

en el resultat. 

Per a la zona de Riu, formada pel canal, la riera i el riu Llobregat, s’ha optat per un valor 

estàndard per a aquest tipus de superfícies de n = 0.035, al ser una llera formada per materials 

de dimensions petita i mitjana, amb alguns trams de vegetació. 

  
Figura 19.- Mapa coeficients de Manning segons usos del sòl. 

Dels estudis anteriors, els coeficients Manning emprats es resumeixen a la següent taula. Com 

s’observa, els valors que es van utilitzar són propers als utilitzats en l’actual estudi. 

  

MANN

0.016

0.02

0.035
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Coeficients de Manning dels estudis anteriors 

Propuesta básica para el proyecto del drenaje de las cuencas laterales 
junto a la autovía del baix Llobregat. Tramo: torrent d’Albareda – 
riera de Can Mallol. Juliol 1993 

n = 0.035 

Propuesta básica para el drenaje de las cuencas laterales junto a la 
autovía del Baix Llobregat. Juliol 1996. 

Canal: n = 0.027 
Col·lector: n = 0.016 

Drenaje de las cuencas laterales junto a la autovía del Baix Llobregat. 
Tramo azud de sedó – riera de palau. Abril 1997. n = 0.027 

Taula 20.- Valors de Manning dels estudis anteriors 

6.6.5 Temporització de la simulació 

Un cop introduïdes les dades hidràuliques, s’ha procedit a definir els paràmetres temporals de 

la simulació. Cal definir a l’Iber els següents paràmetres: increment màxim de temps, instant 

inicial, temps màxim de simulació i l’interval de resultats. L’interval màxim de temps serveix 

per definir quin és l’increment màxim de temps entre càlculs. L’instant inicial, com el seu 

nom indica, serveix per definir en quin instant volem que comenci la simulació. Per últim, 

podem definir cada quant volem que ens generi els resultats. Aquest últim punt no és trivial, 

ja que si posem un interval molt petit se’ns generarà una gran quantitat de dades que ocupen 

molta memòria. 

Finalment, i després de diverses proves, s’ha conclòs que les simulacions a dur a terme seran 

de 40200 segons amb un interval de càlcul de 300 segons i resultats cada 300 segons. Per 

poder observar totalment el pas de l’hidrograma complert en els diferent períodes de retorn el 

temps de simulació és major al temps de concentració de la conca. A més a més, com que la 

inundació se’ns dispersarà per tota l’àrea d’estudi, cal definir un temps de simulació suficient 

per tal es pugui observar on se’ns acumularà l’aigua. 

Paràmetres temporals en segons (s) 

Temps de simulació 40200 

Instant inicial 0 

Increment màxim de temps 300 

Interval de resultats 300 

Taula 21.- Paràmetres temporals de la simulació 

  



Pla de gestió del risc d'inundació a l'entorn de la Riera de Palau 

44 

6.6.6 Altres dades 

El model Iber ens permet entrar altres dades que en aquest estudi no s’han tingut en compte. 

No s’han considerat alguns paràmetres ja que s’ha considerat que no tenen influència en els 

resultat de la simulació. 

6.7 Conclusions de la modelització hidràulica 

La modelització hidràulica ha permès obtenir els resultats de calat i velocitat així com 

l’extensió de la inundació per a les avingudes de períodes de retorn de 10, 50, 100, i 500 anys 

a la Riera de Palau. 

Les característiques de la Riera fan que l’elecció del Model Iber en dues dimensions per a la 

modelització sigui el més adequat ja que un com desbordada, l’aigua no segueix la direcció 

del canal principal. 

El nivell de detall assolit en la modelització ha permès fer una correcta modelització de la 

inundació ja que té en compte les principals característiques de la zona com ara les piles de 

pont o els murs per a l’endegament. 

Un cop obtinguts els resultats de la modelització hidràulica es poden realitzar els estudis a 

posteriori corresponents. En el present document, els resultat de la modelització s’han emprat 

per a l’estudi de la inundabilitat, l’estudi del risc d’inundació i per a la zonificació de l’espai 

fluvial. 
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7 Estudi de la Inundabilitat 

L’estudi de la inundabilitat forma part del “PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA RIERA 

DE PALAU” 

7.1 Resum 

Un cop realitzades les simulacions per als diferents períodes de retorn amb l’Iber, s’ha 

procedit a analitzar les dades obtingudes a fi d’obtenir-ne els resultats. 

Les dades que s’han analitzat són les corresponents als calats i a les velocitats. El programa 

proporciona el valor d’aquests paràmetres per a cada instant determinat. Com que el que es 

vol és obtenir el valor més desfavorable, s’ha obtingut el valor de la velocitat màxima en 

qualsevol punt així com el calat màxim (vmax, ymax). Amb aquest valors s’obté l’envolupant 

màxima tant del calat com de la velocitat per a cada cas estudiat. 

Per a alguns punts singulars de l’estudi, també s’ha avaluat l’evolució de la inundació en el 

temps així com també l’evolució del calat en un punt determinat mitjançant sondes de calat. 

D’aquesta manera es pot estudiar quina ha estat l’evolució del calat en un punt concret 

d’especial interès com ara aigües amunt de les piles del pont o la cota de l’aigua al carrer 

paral·lel al tram penjat de la riera. 

7.2 Resultats Ymax i Vmax 

Els resultats de la simulació tant es poden visualitzar al mòdul de post procés de l’Iber o 

extreure’n un fitxer ASCII per visualitzar-los en una eina GIS. 

A continuació s’han resumit en una taula les imatges dels ràster de calats i velocitats per als 

diferents períodes de retorn classificades segons la següent llegenda: 

 

   

  

Calat en metres
0 - 0.25

0.25 - 0.5

0.5 - 1

1 - 2

2 - 4

> 4

Velocitat en metres per segon
0 - 0.5

0.5 - 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

> 10
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 Velocitats (m/s) segons període de retorn Calats (m) segons període de retorn 
T

 1
0 

T
 5

0 
T

 1
00

 
T

 5
00

 

Taula 22.- Imatges dels ràster classificats de velocitats i calats per als T 10, 50, 100, 500. Mapes RI 
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7.3 Àrea inundada 

L’àrea inundada afectada per les diferents avingudes es representa a la figura següent. Es pot 

veure com a mesura que augmenta el període de retorn, l’àrea afectada és major. També 

s’observen les deficiències en el drenatge de la superfície inundada ja que l’aigua s’acumula 

al llarg del marge de l’autovia. Pel que fa a la zona inundada, la major part correspon a la part 

final de la riera quedant inundada la zona industrial que es troba per sota el canal del Sedó. 

 
Figura 20.- Mapa àrea inundada segons períodes de retorn.    

Resultats principals 

Les principals característiques de les inundacions causades per les avingudes de període de 

retorn de 10, 50, 100 i 500 anys es resumeixen a la següent taula. Cal especificar que els punts 

on s’ha mesurat la velocitat i el calat màxim corresponen a punts fora tant del riu com del 

canal. 

  

Q10 Àrea Inundada

Q50 Àrea Inundada

Q100 Àrea Inundada

Q500 Àrea Inundada
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Períodes de retorn 

Q10 Q50 Q100 Q500 

Velocitat màx (m/s) 0.32 2.36 3.70 6.51 

Calat màx (m) 1.55 1.67 2.18 2.53 

Àrea Inund. carrers (Ha) 52.17 53.68 72.05 83.60 

Àrea Inund. edificacions (Ha) 25.08 30.27 40.03 46.12 

Àrea Inund. Total (Ha) 77.25 83.95 112.08 129.72 

Taula 23.- Resum principals magnituds de les inundacions 

7.4 Afectació de la inundació segons T 

7.4.1 Síntesi de la inundació per a l’avinguda de T10 

 
Figura 21.- Mapa Àrea Inundada període de retorn 10 anys 

El fet més destacable dels resultats per a l’avinguda d’un període de retorn de 10 anys, és que 

l’àrea mullada ja ocupa gran part del polígon, per tant, podem parlar d’inundació. Aquest fet 

ens indica que la capacitat actual de la llera de la riera de Palau és insuficient per a aquest 

període. Així doncs, la riera queda completament desbordada en el seu tram més baix, un cop 

creuat el canal del Sedó. Aquest fet ja era d’esperar d’acord a l’observa’t a les visites a camp, 

ja que és on l’endegament pateix greus deficiències. 

Un altre aspecte que es pot observar és com al marge dret, a tocar de l’autopista, hi ha una 

depressió en el terreny. Aquest fet provoca que s’hi acumuli l’aigua, comportant-se com si fos 

una bassa. 

Les principals afectacions per la inundació de període de retorn de 10 anys es produirien a les 

naus que queden completament encerclades per l’avinguda. Bàsicament, aquestes edificacions 
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són una desena de naus situades al marge dret de la riera. Pel que fa al marge dret, també 

s’observen afectacions però d’una àrea menor, en aquest cas queden afectades 6 naus.  

L’àrea inundada corresponent a la superfície sense tenir en compte les naus és de 52.17 Ha, 

mentre que si es consideren les naus que quedarien inundades, que tenen una superfície de 

25.08 Ha, el total de l’àrea inundada per al període de retorn de 10 anys seria de 77.25 Ha. El 

calat màxim observat és de 1.55 metres, mentre que la velocitat màxima observada fora del 

curs de la riera és de 0.32 metres per segon. 

Cal remarcar, que al tractar-se d’una zona industrial, el gruix de les afectacions es produiran 

en instal·lacions d’aquest tipus.  

Tot i que en el curs més alt de la riera és on el règim seria més violent amb altes velocitats, 

aquesta no desborda ja que la seva llera disposa de suficient capacitat. 

7.4.2 Síntesi de la inundació per a l’avinguda de T50 

 
Figura 22.- Mapa Àrea Inundada període de retorn 50 anys 

La inundació causada per al T50 és pràcticament idèntica a la causada pel T10. Això és degut 

a que, com s’ha comentat anteriorment, en el T10 la riera ja desborda. Per tant, el que 

s’observa és una àrea d’inundació semblant però amb calats i velocitats més alts. 

També es comença a intuir com l’autopista juga un punt en contra a l’hora de poder drenar 

l’aigua desbordada. S’observa com l’aigua es va acumulant al llarg del perímetre de l’autovia 

que actua de dic de contenció tant per aguantar l’avinguda del Llobregat com per a impedir el 

drenat de la inundació de la Riera. 

Per a aquest període, 50 anys, l’afectació principal segueix sent al marge dret de la riera. El 

nombre de naus afectades no difereix del període de retorn de 10 anys. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, l’àrea afectada és semblant amb la diferència de que els calats són majors.  
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L’àrea inundada corresponent a la superfície sense tenir en compte les naus és de 53.68 Ha, 

mentre que si es consideren les naus que quedarien inundades, que tenen una superfície de 

30.27 Ha, el total de l’àrea inundada pel període de retorn de 10 anys seria de 83.95 Ha. 

Pel que fa al calat i a la velocitat màxima, el primer s’observa precisament en un d’aquests 

punts on s’acumula l’aigua, com s’exposa en punts posteriors, amb una cota de 1.67 metres. 

La velocitat màxima augmenta significativament respecte el període anterior i té un valor de 

2.36 metres per segon. 

7.4.3 Síntesi de la inundació per a l’avinguda de T100 

 
Figura 23.- Mapa Àrea Inundada període de retorn 100 anys 

En la inundació per al T100 es segueix el mateix procediment que per als períodes anteriors: 

mateixa àrea però més calat i velocitats més elevades.  

Pel que fa a la interacció amb el Llobregat, en aquesta simulació s’ha tingut en compte que el 

Llobregat tenia un cabal corresponent a un T10. Aquest fet causa que la cota del Llobregat 

sigui superior i dificulti la desembocadura de la riera. Com es pot observar als mapes de la 

inundació del Llobregat, per al T10, fins i tot el curs del Llobregat arriba a entrar cap a la zona 

interior del polígon tot agreujant la inundació.  

L’àrea afectada augmenta respecte els períodes anteriors, tot observant com aquesta és més 

extensa en el marge dret i mantenint-se gairebé igual en l’esquerre. Així doncs, trobem un 

major nombre de naus afectades, fins a unes 20 en el marge dret i 11 en l’esquerre. 

L’avinguda es propaga al llarg de l’esplanada del polígon en totes direccions però, finalment, 

es va acumulant al llarg del marge de l’autovia. En aquesta inundació es confirma la teoria de 

que l’autopista actua com a barrera per al drenat de l’avinguda i l’aigua es va acumulant en 

punts baixos generant basses. En total, l’àrea inundada corresponent als vials és de 72.05 Ha, 

mentre que l’àrea corresponent a les edificacions afectades és de 40.03 Ha. En total l’àrea 
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afectada per la inundació d’un període de retorn de 100 anys segons la simulació realitzada 

amb l’Iber seria de 112.08 Ha. 

El calat i la velocitat màxims com a resultat de la simulació i observats fora del curs de la 

riera són, respectivament, de 2.18 metres i 3.70 metres per segon. Com era d’esperar, aquests 

valors augmenten a mesura que el període de retorn és més gran. 

7.4.4 Síntesi de la inundació per a l’avinguda de T500 

 
Figura 24.- Mapa Àrea Inundada període de retorn 500 anys 

A diferència de les inundacions anteriors, en aquesta la riera presenta una àrea d’afectació 

superior. Això és degut a que ja no només es desborda en el tram inferior si no que, en aquest 

cas, la riera també es desborda just aigües amunt del pont, segurament causat per la 

insuficiència d’aquest de canalitzar l’avinguda. També s’observa com el canal del Sedó queda 

desbordat. 

Com és el cas més desfavorable estudiat, lògicament, els resultats seran els més catastròfics. 

Cal remarcar, però, que la inundació segueix afectant en major part el tram final. Aquest fet 

pot ser degut a que es troba a una cota inferior i per tant és on s’acumula l’aigua degut a les 

deficiències en el drenat. Però també pot ser a causa de que és on la riera presenta més 

problemes en la seva capacitat. 

Les velocitats i els calats, com era d’esperar, augmenten. Així, trobem una velocitat al voltant 

dels 6m/s a la riera i calats en la zona inundada que superen els 3 metres. Queda demostrat 

doncs, que hi ha un problema de drenatge per part de la riera i la seva àrea inundada. 

Si es té en compte un cas molt extrem com podria ser que es produís l’avinguda de T500 del 

Llobregat juntament amb l’avinguda de T500 de la riera de Palau, la possible inundació que 

es produiria seria la mostrada a la figura següent, fruit de superposar les àrees afectades per 

totes dues inundacions. 
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Figura 25.- Mapa superposició àrea Inundable. T 500 anys Palau i Llobregat 

En aquest cas tant improbable, l’àrea inundada segueix essent la de la part més propera a 

l’autopista. Cal dir que la inundació del polígon per part del Llobregat succeeix ja que l’aigua 

sobrepassa l’autopista i que, per tant, això implicaria que la riera no podria desaiguar pel pas 

inferior.  

7.4.5 Síntesi de la inundació per a la Crescuda Màxima Ordinària: QMCO 

S’ha volgut veure quin seria el resultat de l’avinguda causada per la Crescuda Màxima 

Ordinària (QMCO) de la riera de Palau. Aquesta avinguda té un cabal punta de 5 m3/s. 

 
Figura 26.- Mapa Àrea Inundada QMCO 

Com s’observa en la figura, amb aquest cabal la riera desborda. L’àrea afectada és petita i, el 

que és més rellevant, els cabals i velocitats no tenen una gran magnitud. Els valors màxims 

són de 0.7m pel que fa al cabal i de 1.5 m/s per la velocitat. L’afectació només és de tres naus 

al marge esquerre i d’una nau al dret. 
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7.5 Estudi de la inundació al llarg del temps: Sondes de calat 

L’estudi de l’evolució al llarg del temps de la inundació permet saber com aquesta es va 

desenvolupant a mesura que el cabal d’entrada va augmentant, és a dir, permet veure com 

passa l’avinguda. 

Aquests anàlisis en el temps permeten detectar els punts pels quals la riera es desborda. Això 

pot ajudar a detectar els llocs on s’hagin de fer possibles actuacions per evitar inundacions 

futures. A més a més, l’Iber permet obtenir un vídeo de l’evolució de la inundació en el temps 

per als paràmetres dels resultats que es vulgui. 

Un altre aspecte que permet analitzar l’Iber és l’evolució del calat en un punt. El programa 

ens permet extreure un gràfic on es mostra aquesta evolució en el temps. 

En aquest estudi, s’han fixat una sèrie de punts d’especial rellevància per extreure’n 

l’evolució del cabal al llarg de l’avinguda per als diferents períodes de retorn (T). Els punts 

escollits es mostren en la següent imatge. 

 
Figura 27.- Mapa amb la representació dels punts estudiats 
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Les coordenades UTM ED50 31N dels punts estudiats es mostren a la següent taula: 

Coordenades UTM (m) punts estudiats 

ID 
Punt X Y Punt 

P1 414335.24 4590560.78 Punt Baix del terreny - MD 

P2 413784.06 4591134.82 Punt Baix del terreny - ME 

P3 413136.59 4590354.07 Aigües amunt pont FGC 

P4 413305.69 4590471.88 Aigües amunt pont NIIa 

P5 413662.14 4590736.04 Carrer del Palau 

Taula 24.- Coordenades punts estudiats 

7.5.1 Sondes de calat Q10 

Per a la inundació de període de retorn de deu anys, segons l’estudi hidrològic, el cabal punta 

és de 25.2 m3/s i es produeix al cap de 45 minuts (2700s) des de l’inici de la simulació. Com 

s’observa al gràfic següent, els punts situats a la llera de la riera transformen aquest cabal pic 

amb un increment de calat immediatament després de que el cabal entri. Així doncs, es pot dir 

que es tracta d’un curs de resposta ràpida. 

En canvi, pel que fa al punts baixos del terreny, la cota màxima d’aigua es produeix un cop 

l’avinguda ja ha passat. A més a més, el calat va augmentant amb el temps i no s’observa una 

tendència a que disminueixi. Aquest fet es degut a que en aquesta zona del terreny no 

existeixen drenatges i, per tant, cap lloc per on es pugui evacuar l’aigua acumulada. Com ja 

s’ha comentat, al ser un punt baix, la major part de l’aigua que s’ha desbordat té tendència a 

acumular-se en aquests punts. 
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Figura 28.- Gràfic evolució calat (m) en el temps (s) del conjunt de punts. Q10  

S’ha volgut estudiar també la influència que puguin tenir en la sobreelevació del calat els 

elements situats en mig del curs de la riera o d’aquells que en modifiquen la seva secció. 

Així doncs, tant en el punt 3 com en el 4, corresponents al pont dels FGC (Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya) i al pont de la NIIa respectivament, s’observa un increment d’entre 

10 i 20 cm aigües amunt respecte aigües avall, com es pot veure en els gràfics. Aquest 

fenomen pot ser degut a la modificació de la secció en ambdós casos o per la generació de 

corbes de rabeig. 

 
Figura 29.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P3. Q10  

 
Figura 30.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P4. Q10  

Per últim, s’ha fet una comparativa de l’instant abans de que la riera quedi desbordada i de 

l’instant en el què desborda, 1800 i 3900 segons respectivament (30 i 65 minuts). 
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Com s’observa, el desbordament es produeix per dos punts. El primer correspon just abans del 

creuament del canal del Sedó, on la riera discorre a la mateixa cota que el carrer. La inundació 

que provoca es situa al marge esquerre. El segon punt, situat uns metres més aigües avall, és 

on la riera passa a tenir una secció més estreta i a estar endegada per murs. En aquest cas, la 

inundació resultat és al marge dret. En la segona imatge, es pot veure com la inundació del 

marge esquerre es causada, en gran part, pel desbordament de la riera al seu tram final on els 

murs són insuficients o inexistents. 

En la imatge corresponent a l’instant 3900s es pot apreciar com, degut al pas de la línia de 

FGC i de la NIIa, es produeix un augment de calat, tal com s’ha descrit anteriorment. 

 
Figura 31.- Imatge del calat corresponent a l’instant 1800s del Q10. Iber 

 
Figura 32.- Imatge del calat corresponent a l’instant 3900s del Q10. Iber 

7.5.2 Sondes de calat Q50 

L’avinguda de període de retorn de 50 anys té un hidrograma on el cabal punta es produeix en 

FGC 

NIIa 

FGC 

NIIa 
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l’instant 4500 segons (75 minuts) i és de 64 m3/s. 

Tal i com es mostra al gràfic que conté les evolucions del calat, seguint la tendència descrita 

pel mateix cas en el cas de Q10 anys, als punt situats al curs la resposta és ràpida amb un 

augment brusc, mentre que als punts baixos s’observa com va augmentant el calat 

progressivament sense que es produeixi un descens. Bàsicament, el gràfic és el mateix que en 

Q10 però, en aquest cas, amb uns valors de calat més alts. El calat màxim es produeix al punt 

4, creuament de la NIIa, amb un valor de 2.34 metres. 

 
Figura 33.- Gràfic evolució calat (m) en el temps (s) del conjunt de punts. Q50 

Pel que fa a la comparativa d’aigües amunt i aigües avall en els ponts de l’FGC i la NIIa, la 

tendència és la mateixa que en el Q10 i s’observa una diferència de calat d’uns 20 

centímetres. Aquest es produeix al cap de 45 minuts des de l’inici de la simulació. 

Un fet significatiu és la diferència de magnitud entre els calats corresponents al pas de l’FGC 

i la NIIa, de 1.11 i 2.34 metres respectivament. Aquesta diferència és deguda a que la secció 

del pas per sota la NIIa és molt més reduïda que en el pas per sota de la línia de FGC. 
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Figura 34.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P3. Q50  

 
Figura 35.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P4. Q50 

En la comparativa de les imatges per als instants 2100 i 2400 segons, es pot observar com la 

riera no presenta nous punts de desbordament i en canvi si que ho segueix fent per els 

mateixos punts que en el cas anterior. 

Es segueix observant l’increment en els calats aigües amunt dels ponts de la NIIa i la línia 

d’FGC. En la imatge corresponent a l’instant 2400 segons també s’observa la problemàtica 

deguda als punts baixos del terreny, especialment en el marge esquerre. 
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Figura 36.- Imatge del calat corresponent a l’instant 2100s del Q50. Iber 

 
Figura 37.- Imatge del calat corresponent a l’instant 2400s del Q50. Iber 

7.5.3 Sondes de calat Q100 

Per últim, s’ha estudiat l’evolució del calat mitjançant les sondes per al període de retorn de 

100 anys. 

La tendència en l’evolució dels calats segueix essent la mateixa i, per tant, segueixen essent 

vàlids els arguments descrits anteriorment. Cal destacar que el calat màxim, que segueix 

corresponent al punt 4, assoleix un màxim de més de 2.80 metres. 
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Figura 38.- Gràfic evolució calat (m) en el temps (s) del conjunt de punts. Q100 

Les diferències que es produeixen en el calat aigües amunt i aigües avall en els passos de la 

NIIa i del FGC, com és d’esperar, es mantenen. En aquest cas, T=100 anys, amb uns valor 

més elevats. En concret, en el P4, el calat és superior en 50 i 140 centímetres respecte els 

corresponents als període de retorn de 50 i 10 anys respectivament. 

 
Figura 39.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P3. Q100  
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Figura 40.- Gràfic comparativa calat (m) aigües amunt/avall en el temps (s) al P4. Q100 

Si es comparen les imatges dels instants de temps 3900 i 6300 segons s’observa com, en la 

primera, la riera desborda en els tres punts assenyalats i com, instants més tard, en la segona 

imatge aquesta ja avarca gran part del dos marges.  

Seguint la tendència dels casos anteriors, en la segona imatge es pot veure la influència en 

l’augment del calat que causen els dos ponts que creuen la riera. 

En la segona imatge, també es pot veure com l’aigua es va acumulant als punts baixos, en 

especial al carrer que discorre paral·lelament a la riera però a una cota inferior (tram penjat) al 

marge dret. Pel que fa al marge esquerre, la inundació té una afectació considerable a les naus 

adjacents a la riera. 

 
Figura 41.- Imatge del calat corresponent a l’instant 3900s del Q100. Iber 
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Figura 42.- Imatge del calat corresponent a l’instant 6300s del Q100. Iber 

7.6 Límits de la inundació 

Amb els resultats de l’afectació de la inundació obtinguts en la modelització, seguint criteris 

hidràulics, s’ha delimitat les zones inundables per al períodes de retorn estudiats (10, 50, 100, 

500).  

Període de Retorn T (anys) Àrea inundada (Ha) 

10 anys 460 Ha 

50 anys 595 Ha 

100 anys 781 Ha 

500 anys 924 Ha 

Taula 25.- Àrea zones inundades 
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Figura 43.- Límits d’inundació 

7.7 Síntesi general de la inundació 

La riera de Palau presenta una llera molt alterada ja que s’hi han anat fent diverses actuacions 

antròpiques com ara endegament o infraestructures que la travessen. A més a més, es tracta 

d’una riera urbana i, en conseqüència, no disposa de marges ni de planes d’inundació. Al 

tractar-se d’una riera situada a l’arc mediterrani, les condicions climàtiques fan que sigui un 

curs torrencial. Tots aquest factors juguen un paper destacat a l’hora d’analitzar-ne la 

inundabilitat. 

Com es pot observar dels resultats extrets amb l’Iber, l’afectació produïda pels diferents 

períodes de retorn és en l’àrea industrial que envolta la riera. En canvi, no s’observa cap 

afectació a edificis d’habitatges, tret d’una masia situada al curs alt de la riera. 

Pel que fa a la influència de les estructures, es pot considerar que el pont de la NIIa pot ser un 

problema degut a la seva poca capacitat. Especialment en l’avinguda de 5oo anys de període 

de retorn, on aquest pot ser desbordat. 

Com era d’esperar, a mesura que s’ha augmentat el període de retorn, els calats i les velocitats 
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també ho han fet. Un fet notable són les altes velocitats que es donen en el curs de la riera, en 

concret al seu tram inicial on encara es manté dins dels marges. 

L’àrea inundada és bàsicament la zona que es troba a la part final del curs, a tocar de 

l’autovia, on s’han observat diversos punts baixos del terreny on s’hi acumula l’aigua. Les 

àrees inundades dels períodes de retorn de 10 i 50 anys són semblants, mentre que augmenten 

amb els períodes de 100 i 500. 

Un altre fet destacable és que, encara que de forma lleu, la riera presenta una capacitat 

insuficient per a l’avinguda del cabal màxim ordinari. Això és degut a les deficiències en 

l’endegament. 

En l’anàlisi de les sondes s’ha vist com l’avinguda passa per diversos punts de la zona amb 

dos comportaments diferenciats segons els punts. En els punts analitzats que es troben en el 

curs de la riera, es pot afirmar que el calat té un comportament esperat, incrementa i després 

disminueix, mentre que en els situats a la zona industrial s’ha vist com en alguns punts l’aigua 

s’hi acumula.Com a dada rellevant, en el punt baix del carrer que discorre paral·lel al curs de 

la riera, carrer de la riera de Palau, per al període de retorn de 500 anys s’hi acumulen 1.40 

metres d’aigua. 

7.8 Conclusions de la inundabilitat 

L’estudi de la inundabilitat ha permès extreure les següent conclusions sobre els efectes d’una 

possible inundació al tram estudiat corresponent a la riera de Palau per als períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys: 

• Permet fer un anàlisi de les velocitats i calats màxims que es produiran gràcies als 

resultats extrets de l’Iber. 

• Es pot delimitar quina és l’àrea inundada per a cada període de retorn i així veure’n 

l’afectació i també poder-les comparar. 

• És possible determinar l’evolució de la inundació al llarg del temps. 

• Es possible determinar quins poden ser els punts més crítics quan es produeix una 

avinguda mitjançant les sondes de calat. 
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8 Estudi del risc d’inundació 

8.1 Introducció 

L’estudi del risc per inundació és l’eina que permet quantificar quin és el grau de danys 

potencials que pot patir una àrea concreta, que és el pas previ necessari, per a poder realitzar 

un anàlisis de les propostes des de una perspectiva de cost-benefici.  

L’estudi del risc ens permet entendre l’afectació d’una inundació en forma de valor econòmic, 

que és un paràmetre molt més comprensible pel públic. Donat que la zona d’estudi de la riera 

de Palau es troba totalment ocupada per bens, ja siguin naus industrials, habitatges o 

infraestructures, i que la llera presenta una capacitat insuficient davant una avinguda 

ordinària, la quantificació dels danys causats per una inundació permet valorar-ne els 

possibles costs de reparació i reposició. 

L’estudi del risc d’inundació és una eina clau per a l’elaboració dels Plans de Gestió del Risc 

d’Inundació. Per a la correcta gestió i elaboració d’aquests plans de risc es recomana tenir en 

compte les següents fases:  

 

Figura 44.- Diagrama de les fases de gestió del Risc 

La fase de prevenció fa referència a l ’importància de fer un ús adient del sòl per tal d’evitar 

inundacions. La fase de protecció estableix mesures tant estructurals com no estructurals per 

tal de reduir la probabilitat de que aquestes es produeixin. La fase de preparació, bàsicament, 

té l’objectiu d’informar a la població sobre els riscos d’inundació i sobre què fer en cas 
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d’emergència. I, per últim, la fase de recuperació i revisió pretén, després d’una inundació, 

mitigar els possibles impactes tant econòmics com socials que s’hagin pogut produir.  

En aquest document s’analitza el risc associat al tram amb risc potencial significatiu 

d’inundació  ARPSI ES 100_200_080 dins del document “PLA DE GESTIÓ DEL RISC 

D'INUNDACIÓ DE LA RIERA DE PALAU”. 

Aquest estudi s’elabora a partir dels resultats de la perillositat, calat i velocitat en forma de 

ràster obtinguts de la modelització hidràulica, i de la combinació amb les dades d’usos del sòl 

obtingudes a partir del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) versió 3. Per a 

l’obtenció de resultat, s’ha seguit les recomanacions de l’ACA: Guia per a la quantificació 

del grau d’afecció, i també l’article: Riesgos y cuantificación de daños por inundación,  

publicat per un grup d’experts10 en la matèria. A més a més, s’han aplicat tots els continguts 

adquirits en les classes impartides pel departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i 

Ambiental de l’Escola de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSCCPB). 

8.2 Marc competencial de la gestió del risc 

A Catalunya, segons l’àmbit sectorial d’actuació, existeixen diferents organismes que vetllen 

per una correcta gestió del risc d’inundació.  

Pel que fa a l’àmbit sectorial de Protecció Civil, els principals organismes que hi treballen són 

la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, els Ajuntaments, l’ Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya i també totes aquelles activitats que han d’elaborar plans 

d’autoprotecció.  

En l’àmbit de la planificació sectorial de l’aigua, hi trobem l’Agència Catalana de l’Aigua, la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a la 

predicció hidrològica i hidràulica en la xarxa fluvial pública. Pel que fa a la capacitat de 

drenatge urbà els encarregats són els ens locals titulars dels claveguerams corresponents. En 

el cas de l’onatge i les marees l’encarregada és la Direcció General de Sostenibilitat de la 

Costa i el Mar. Finalment, en el cas de trencament d’infraestructures d’emmagatzematge 

d’aigua, el responsable n’és el titular d’aquestes.  

En l’àmbit de la planificació sectorial d’ordenació del territori i urbanisme els organismes 

responsables són la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i els 

Ajuntaments.  

 
10 Àlex Gracia, Lluís Godé i Eva Crego de l’ACA; Víctor Guirado de KV Consultores; Guillermo García de MN Consultors; 
Cristina Lobera, Sonsoles González i Elena Martínez d’Inclam. 
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Pel que fa a les assegurances, els principals responsables són el Consorcio de Compensación 

de Seguros, les asseguradores i els departaments competents en agricultura.  

Finalment, en l’àmbit de la predicció meteorològica cal destacar el Servei Meteorològic de 

Catalunya i l’Agència estatal de meteorologia.  

8.3 Concepte de risc 

El risc és el producte entre el perill, la vulnerabilitat i l’exposició del qual s’obté la 

quantificació com a valor econòmic dels danys esperats causats per una inundació., en 

contrast amb la quantificació obtinguda als estudis clàssics on només és determina només la 

perillositat de les inundacions. A 

R = H  ·V · E 

 On: 

  R Risc: Danys potencials causats per una inundació 

H Perillositat: combinació de la intensitat (I) o magnitud d’un succés i la 

seva freqüència (P). 

V Vulnerabilitat: grau d’afectació dels elements causat pel succés. 

E Exposició: Avaluació del cost dels elements. 

 
Figura 45.- Diagrama d’obtenció del Risc. Font: ACA 

8.3.1 Perillositat (H) 

La perillositat defineix la magnitud d’una inundació en un punt, es pot simplificar en funció 

dels calats, velocitats o els producte d’ambdós que s’hi produeixin tenint en compte la 

freqüència de que aquests succeeixin: H = I · P. Així doncs, la Perillositat (H) és funció de la 

combinació de la intensitat (I) i la freqüència (P) d’una inundació.  

 

 

Per a poder tenir una graduació del perill, existeixen diverses propostes forces coincidents, 
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però tenint en compte l’objectiu del TFG i que la riera pertany a les conques internes de 

Catalunya, s’han seguit els barems que estipula l’ACA ja que n’és l’organisme competent. 

L’ACA estableix una classificació de la perillositat en 5 graus. A la taula següent es descriu 

cada grau de perillositat i quin és el rang que li correspon. 

 

Perillositat Descripció Rang 

Extrema (E) 
Zones on el calat (y) sigui superior a 6 
m, la velocitat (v) superior a 4 m/s i el 
seu producte superior a 2 m²/s 

y ≥ 6 m 
v ≥ 4 m/s 

y·v ≥ 2 m/s 

Molt Alta (MA) 
Zones amb el calat (y) comprès entre 
3.5 y 6 m, la velocitat entre 2 i 4 m/s, i 
el seu producte entre 1 i 2 m²/s 

3.5 < y < 6 m 
2 < v < 4 m/s 

1 < y·v < 2 m²/s 

Alta (A) 
Zones amb el calat (y) comprès entre 1 
y 3.5 m, la velocitat entre 1 i 2 m/s, i el 
seu producte entre 0.5 i 1 m²/s 

1 < y < 3.5 m 
1 < v < 2 m/s 

0.5 < y·v < 1 m²/s 

Moderada (M) 
Zones amb el calat (y) comprès entre 
0.4 y 1 m, la velocitat entre 0.4 i 1 m/s, 
i el seu producte entre 0.08 i 0.5 m²/s 

0.4 < y < 1 m 
0.4 < v < 1 m/s 

0.08 < y·v < 0.5 m²/s 

Baixa (B) 
Zones on el calat (y) sigui inferior a 0.4 
m, la velocitat (v) inferior a 0.4 m/s i el 
seu producte inferior a 0.08 m²/s 

y ≤ 0.4 m 
v ≤ 0.4 m/s 

y·v ≤ 0.08 m²/s 
Taula 26.- Classificació de la Perillositat. Font ACA 

Aquest rangs es poden traduir a un gràfic a on s’expressa la funció de cada rang tal i com es 

pot veure al següent figura: 

 
Figura 46.- Gràfic de la funció perillositat 

Per a cada punt del territori la velocitat i calat pot ser diferent per a una inundació d’una 

determinada freqüència dada que no sempre és possible depenent del tipus de model usat. En 
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aquest cas, si que es disposa d’aquesta informació ja que la modelització s’ha elaborat amb 

Iber, un model en dos dimensions (2D). Per aquells àmbits on només es disposa de models en 

una dimensió (1D ), cal tenir en compte que en general només es disposarà de la dada de 

calat, ja que la majoria de models comercials, ofereixen de sortida una velocitat mitja de la 

secció, que no es recomana emprar. Recordar que el calat correspon a la diferència entre la 

cota del terreny en un determinat punt i la cota absoluta de la làmina d’aigua en el mateix 

punt. El calat per tant varia al llarg de la secció transversal del riu en funció de en quin punt 

ens situem de la secció, coincidint en general els calats més alts a la part central de la llera. 

 
Intensitat 

La intensitat d’un succés depèn del calat i la velocitat que es produeixi en un punt 

associat a un succés. Cada succés estudiat va associat a un període de retorn, i per tant, 

el calat i la velocitat que es produiria tenen la probabilitat d’ocurrència del succés. La 

intensitat amb la que es produeix una inundació és funció de combinació dels calats i 

les velocitats que es produeixin. Com és d’esperar, la intensitat augmenta a mesura 

que la probabilitat d’ocurrència del succés és menor, o dit en termes de període de 

retorn, com més gran sigui el període de retorn estudiat, més perillositat comportarà ja 

que els calat i velocitat seran majors com a conseqüència de l’increment del cabal 

estimat. 

Dels resultat de l’estudi hidràulic s’han obtingut per a cada cel·la del terreny el calat i 

al velocitat que es produiria. En funció de la magnitud d’aquests la intensitat serà 

menor o major. 

Freqüència 

La freqüència es determina en base a la probabilitat d’ocurrència que es quantifica 

com els període de retorn estudiat. (T). Així doncs, definim la freqüència de que es 

produeixi un succés com la seva probabilitat d’ocurrència11. 

 
Taula 27.- Síntesi de la probabilitat d’ocurrència de diversos episodis en funció del número d’anys. Font: ACA 

 
11 La probabilitat d’ocurrència es calcula en base a la probabilitat de que un esdeveniment d’un determinat període de retorn pugui 
ocórrer com a mínim un vegada en un interval de temps determinat. P(T,t). T: període de retorn i t: interval de temps. Font: ACA 
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8.3.2 Vulnerabilitat (V) 

S’entén per vulnerabilitat la resistència d’un element a ser destruït. En altres paraules, és la 

quantificació de com un element pot ser afectat en funció de la magnitud d’una inundació. Per 

avaluar com un element pot ser afectat, es té en compte com pot ser afectat l’element en 

funció de les seves característiques constructives es considera un o altre grau de vulnerabilitat. 

8.3.3 Exposició (E) 

L’exposició consisteix en l’avaluació del cost d’allò que es veu afectat per la inundació. Els 

estudis per determinar l’exposició són d’una gran complexitat ja que requereixen d’un nivell 

de profunditat elevat per tal de quantificar el valor de tots els bens així de quin seria el seu 

cost de recuperació. És per això que es tendeix a la utilització de valor ja preestablerts sovint 

provinents de la informació de la que disposen les asseguradores.  

8.4 Metodologia 

En aquest punt es descriu la metodologia emprada en el procés d’obtenció dels mapes de risc 

per a la zona d’estudi. 

Aquest consisteix, per una banda determinar la perillositat de la zona, i per l’altra la 

vulnerabilitat i l’exposició. Un cop s’han obtingut aquests factors, s’han combinat per tal 

d’obtenir el risc en front una inundació. 

8.4.1 Classificació en funció de la perillositat 

Com ja s’ha exposat anteriorment, la perillositat és la combinació de la intensitat d’un succés 

amb la seva freqüència: H = I · P. La intensitat ve determinada per el calat i la velocitat de 

l’aigua mentre que la freqüència la determina la probabilitat de que aquests succeeixin, es a 

dir, al període de retorn associat al fenomen d’inundació. 

Les dades de la modelització hidràulica indiquen el cala i la velocitat en cada cel·la de la zona 

estudiada, però, degut a que s’ha considera la hipòtesi de que els edificis no s’inundaven en 

l’estudi hidràulic, no es disposa de cap valor en les parcel·les de les edificacions i per tant no 

entrarien en la classificació. Al no disposar de valors, s’està considerant que la inundació no 

afectaria als edificis fet que no es cert.  

Per a definir el calat i la velocitat de l’aigua en les illes dels edificis s’ha fet una triangulació 

dins dels polígons sense valors a en funció dels valors de calat i velocitat limítrofes. 

D’aquesta manera, s’obtenen els valors buscats en tota l’extensió de la inundació. 

Un cop ja s’han obtingut els valors de la velocitat i el calat a cada punt s’ha procedit a 
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multiplicar el mapa de calats pel de velocitat per tan d’obtenir un nou mapa amb el valor 

d’aquesta multiplicació per a cada punt de l’àrea inundada. 

Un cop realitzada aquesta operació, s’obtenen tres mapes: velocitat, calat, i velocitat per calat, 

per a cada punt de l’àrea inundada.  

L’obtenció d’aquest tres mapes, s’ha de realitzar per a cada període de retorn estudiat:10, 50, 

100 i 500 anys. 

Per últim, tan sols queda combinar els tres ràsters i classificar cada punt del terreny en funció 

de la perillositat que li correspongui segons els rangs descrits en la taula de la classificació de 

la perillositat segons l’ACA. 

Aquest procés de determinació de la perillositat en el cas de la riera de Palau a partir de les 

dades de la modelització hidràulica s’ha realitzat mitjançant el programa informàtic de GIS12 

ArcMap d’ESRI13. L’ús d’aquesta eina permet operar amb els diferents mapes i alhora també 

permet fer la classificació d’aquests en funció d’un rang. A més a més, el programa informàtic 

ArcMap també permet la creació de cadenes d’operacions per tal d’automatitzar els processos, 

els anomenats Model Builders. 

Per a aquest estudi, s’ha creat un Model Builder que permet obtenir la perillositat a partir de 

les dades de calat i velocitat que proporciona el programa Iber, que es l’usat per a la simulació 

hidràulica. L’esquema que segueix el model és el següent: 

 
 
12 GIS (Geographic Information System): Un sistema d'informació geogràficaç és un sistema informàtic capaç d'integrar, 
emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques. De forma més genèrica, es 
tracta d'una eina a partir de la qual els usuaris poden fer consultes interactives (cerques definides per l'usuari), analitzar la 
informació espacial, i editar-ne les dades. Font: Viquipèdia (ca.wikipedia.org) 
13 L’us deines de GIS faciliten el tractament i processament de dades georeferenciades. ArcMap is the main component of 
Esri's ArcGIS suite of geospatial processing programs, and is used primarily to view, edit, create, and analyze geospatial data. 
ArcMap allows the user to explore data within a data set, symbolize features accordingly, and create maps. Font: Viquipèdia 
(en.wikipedia.org) 
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Figura 47.- Esquema del Model Builder per a la classificació de la perillositat 

D’aquesta manera, s’obté per a cada període de retorn un arxiu ràster amb la classificació de 

la perillositat en 5 graus que associen a cada cel·la una zona de perill: 

- Zona d’Inundació amb perillositat Baixa:  ZIB    
- Zona d’Inundació amb perillositat Moderada ZIM    
- Zona d’Inundació amb perillositat Alta  ZIA    
- Zona d’Inundació amb perillositat Molt Alta ZIMA    
- Zona d’Inundació amb perillositat Extrema  ZIE    

T 10 T 50 

 
T 100 T 500 

Taula 28.- Imatges de la perillositat per a cada període de retorn 
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8.4.2 Resum de la classificació de la perillositat 

Com es pot observar en les imatges, a mesura que el període de retorn és major, la perillositat 

de la inundació augmenta. Això és degut a que l’avinguda serè més violenta com menys 

probabilitat de succeir tingui. 

Un altre fet que es pot observar és que la zona que presenta més perillositat és la corresponent 

al marge esquerra de la riera. Aquest fet es conseqüència de les altes velocitats i calats que 

s’hi produeixen. En canvi, la perillositat al marge dret no és tan alta ja que un cop la riera 

desborda i causa la inundació en aquesta zona, l’aigua s’estén al llarg de tota la zona causant 

més inundació però de perillositat més baixa. 

 
Figura 48.- Gràfic de la classificació de la perillositat en funció del període de retorn 

Com s’observa al gràfic, l’àrea afectada per la inundació té majoritàriament una perillositat 

baixa. Aquest fet és, com ja s’ha comentat, a que el tipus d’inundació és per extensió, quedant 

una gran superfície inundada però amb poc calat i velocitat. 

Destaca que la perillositat baixa per al període de retorn de 50 anys disminueix respecte 

l’anterior, 10 anys, però en canvi augmenten totes les altres. Pel que fa a la resta d’àrees, 

augmenten a mesura que s’augmenta el període de retorn. 
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8.4.3 Envolupant de perillositat màxima a valor actual 

A partir dels mapes de perillositat de cada període de retorn es pot calcular l‘envolupant 

màxima de perillositat per a un any. Aquest mapa mostra la perillositat d’un màxima en un 

punt a valor actual, es a dir, tenint en compte la probabilitat de que succeeixi. El que es pretén 

amb aquest mapa és poder ponderar si un punt de l’àrea afectada és perillós en funció del 

període de retorn calculat. Amb la inclusió de la probabilitat el que es busca és repartir el 

perill al llarg dels anys en funció de període de retorn associat al succés representat.  

Per obtenir el mapa de perillositat màxima a valor actual s’aplica la probabilitat d’ocurrència 

de cada succés als resultats obtinguts de l’estudi hidràulic. Un cop realitzat, es combinen els 

mapes de cada període de retorn agafant el valor màxim de la perillositat dels períodes de 

retorn estudiats per a cada punt: 

à à  10,  50,  100,  500  

Aquest mapa mostra informació de quina és la perillositat màxima en cada punt de la zona 

estudiada. Per tant, un punt de l’àrea d’afectació que per a un període de retorn tingués 

perillositat baixa i nul·la, la seva perillositat. Això es degut a que s’ha aplicat la freqüència en 

forma de probabilitat d’ocurrència i que, per tant, l’avinguda de T500 té menys probabilitat 

que les altres fet que en fa disminuir la seva magnitud en el càlcul de la perillositat. 
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Figura 49.- Mapa de la envolupant de perillositat màxima en valor actual 

8.4.4 Determinació de la vulnerabilitat per a bens materials  

Com ja s’ha exposat anteriorment, la vulnerabilitat és la resistència que presenta un element a 

patir danys. La vulnerabilitat però, va més enllà dels elements físics com podrien ser edificis, 

mobiliari urbà, bens materials, etc. És per això que s’ha distingit entre la vulnerabilitat dels 

elements físics i la de les persones. 

En aquest cas, i amb l’objectiu de simplificar l’estudi, s’ha aplicat per a cada nivell de 

perillositat un factor de danys per als bens materials. Aquest factor, indica el percentatge de 

danys en funció de la perillositat. Aquest valors s’han extret comparant amb altres estudis 

com la de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) o en el PATRICOVA (Pla 

d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació a la Comunitat 

Valenciana).  
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El percentatge de danys estimats per a cada nivell de perillositat són els següents: 

Nivell de Perillositat Factor d’anys materials 

Extrema (ZIE) 1 

Molt Alta (ZIMA) 0.8 

Alta (ZIA) 0.6 

Moderada (ZIM) 0.35 

Baixa (ZIB) 0.1 

Taula 29.- Factor de danys materials en funció de la perillositat 

Aquest valors discrets, s’han extret de la funció que relaciona calat amb el percentatge de 

danys. 

 
Figura 50.- Gràfic relació calat - % danys 

Per tal d’aplicar el factor de vulnerabilitat al mapa de perillositat de la Riera de Palau, s’ha 

multiplicat cada punt del mapa pel factor en funció de la zona de perill que es tracti. Com a 

resultat, s’ha obtingut un ràster a on cada punt del terreny te la seva perillositat en funció de la 

vulnerabilitat. 

8.4.5 Determinació de l’exposició per a bens materials 

L’exposició és l’avaluació del cost d’allò que estic protegint. Com la vulnerabilitat, l’estudi de 

la quantificació dels costos és d’una gran extensió i complicitat degut als múltiples factors que 

hi intervenen. Es per això que es diferencia entre l’exposició dels bens materials i el de les 

vides humanes. 

Pel que fa als danys materials, la zona d’estudi de la riera de palau és una zona pràcticament 

industrial amb una petita zona residencial al marge dret. És per això que s’ha distingit en tres 

classes de zones per tal de quantificar el seu valor:  
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- Industrial: Zona que avarca el polígon industrial que es travessat per la riera. 
- Residencial: Àrea residencial situada a l’inici del marge dret. 
- Fluvial:  Llera de la riera i del canal que la creua perpendicularment. 

 
Figura 51.- Zonificació segons classificació de l’exposició 

Un cop s’han definit les diferents zones, se’ls hi ha assignat un preu unitari per metre quadrat 

en funció de la classe. Aquest preus s’han tret del document que s’ha consultat durant aquest 

punt Riesgos y cuantificación de daños por inundación, citat anteriorment. 

Es distingeixen entre dos tipus de costos per danys materials, el preu de l’estructura segons el 

tipus de classificació d’exposició, i un altre preu per al contingut. Aquest preus s’apliquen per 

metre quadrat d’àrea afectada. Es resumeixen a la taula següent: 

Zona Valor Estructura Valor Contingut 

Residencial 434 €/m² 102 €/m² 

Industrial 458 €/m² 152 €/m² 

Fluvial 0 €/m² 0 €/m² 

Taula 30.- Valoració dels costos per danys materials 

D’aquesta taula, cal destacar que s’ha considerat de la zona fluvial no s’ha de reparar ni pateix 

FLUVIAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL
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cap destrucció al pas de l’avinguda.  

En la Riera de Palau, s’ha creat una capa ràster a on cada cel·la se li ha assignat el seu valor 

tant estructural com del contingut en funció de la zona en que estigués. 

8.4.6 Determinació de la vulnerabilitat i l’exposició per pèrdua de vides humanes 

La ponderació dels danys per pèrdues de vides humanes o la valoració del cost de les 

possibles lesions depèn d’una gran variabilitat de circumstàncies. Aspectes com l’hora en que 

es produeix el succés, el dia de la setmana o la tipologia d’inundació són aspectes que 

influencien en la ponderació dels danys.  

Pel que fa a la vulnerabilitat aplicada a les vides humanes, com és lògic, depèn de cada 

individu. Així, les persones amb edats avançades o amb mobilitat reduïda, presenten major 

vulnerabilitat que la resta. Els factors de vulnerabilitat per a les persones són diferents que els 

aplicats al bens materials.  

Nivell de Perillositat Factor d’anys sobre persones 

Extrema (ZIE) 0.34 

Molt Alta (ZIMA) 0.225 

Alta (ZIA) 0.11 

Moderada (ZIM) 0.07 

Baixa (ZIB) 0.0 

Taula 31.- Factor de danys sobre persones en funció de la perillositat 

El grau d’exposició, a diferència dels bens materials, no es calcula per metre quadrat. En 

aquest cas es té en compte el valor per pèrdua de vida humana. Aquest valor és de 155000 

€/persona i s’ha extret del preu que paguen les asseguradores. A més a més, cal considerar 

altres factors com la densitat, l’exposició de cada individu o la vulnerabilitat en funció del 

tipus de població.  

Els factors de vulnerabilitat i d’exposició per al valor de les vides humanes es resumeix a al 

següent taula: 

Zona Exposició Factor Exposició Densitat Vulnerabilitat Valor €/p 

Industrial 0.2 0.05 0.1 155000 € 

Residencial 0.25 0.08 0.31 155000 € 

Taula 32.- Valoració de la vulnerabilitat i l’exposició per a la pèrdua de vides humanes 
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En funció de la zona d’exposició, s’ha aplicat al ràster de perillositat aquest factors per a 

obtenir els mapes de vulnerabilitat i exposició per a la pèrdua de vides humanes. 

8.4.7 Obtenció del risc 

Un cop s’han elaborat els mapes de perillositat, vulnerabilitat i exposició, s’han multiplicat 

entre ells seguint la fórmula pel risc obtinguen la valoració d’aquest risc per a l’entorn de la 

Riera de Palau. Aquesta multiplicació s’ha fet separadament per als danys estructurals, el cost 

del contingut i per a les pèrdues de vides humanes i per a cada període de retorn estudiat. 

D’aquesta manera, s’obté separadament el risc per aquest tres casos en funció de cada T. Per 

obtenir el risc conjunt, s’han sumat els valors dels tres casos i així s’ha obtingut el risc per a 

cada punt de l’àrea afectada. 

Cal destacar que en la comptabilització del risc, no s’ha tingut en compte les possibles 

afectacions a les infraestructures que creuen la riera ja que es suposa que són capaces de 

suportar l’avinguda. 

8.5 Quantificació del dany per inundació 

Els mapes de risc ens mostren informació sobre el dany en valor monetari que causa un 

succés. En el cas de la Riera de Palau, la quantificació d’aquest dany s’ha realitzat per a cada 

període de retorn estudiat. La valoració d’aquest dany en funció del període de retorn és el 

mostrat a la taula següent: 

Període 
de retorn Danys Estructurals € Danys Contingut € Pèrdua Vides 

Humanes € TOTAL 

T 10 45075285.45 14957878.64 1061735 61.1 M€ 

T 50 76937134.31 25523588.93 2500441.999 105 M€ 

T 100 114391077.4 37948898.92 4196410.999 156.5 M€ 

T 500 169170384.6 56087368.28 7027167.997 232.3 M€ 

Taula 33.- Danys potencials de la zona inundable segons T 

Com s’observa a la taula, a mesura que el període de retorn augmenta, el dany és major. 

Aquest fet succeeix per dos motius. El primer és perquè l’àrea afectada per la inundació és 

més gran a mesura que s’augmenta el període de retorn. El segon motiu és perquè la intensitat 

de la inundació també és proporcional amb el període de retorn. 

L’estudi del risc s’ha elaborat a tres nivells: danys estructurals, danys del contingut i danys 

per pèrdues de vides humanes, per tant, es pot fer un anàlisi de per quina classe de dany tinc 
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més valoració econòmica. 

En el cas de la Riera de Palau, el major dany està causat per les afectacions a les estructures. 

Aquest fet és degut a que els danys estructurals són els que presenten una major exposició. 

També destaca que el dany per pèrdua de vides humanes és significativament inferior a la 

resta. 

 
Figura 52.- Gràfic de la valoració del dany segons classe 

Per tal d’analitzar el risc de manera més detallada s’ha dividit la l’àrea d’estudi en diferents 

zones segons l’ús del sol per fer una anàlisi del risc per a cada una de elles. S’ha dividit el 

terreny en les 5 zones mostrades en la figura següent: 
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Figura 53.- Zonificació per a la quantificació del risc     

El danys causats per a les diferents avingudes segons el període de retorn causat en cada zona 

de l’àrea inundada són els que es mostren al gràfic. S’observa com la zona residencial té una 

afectació mínima mentre que la zona industrial situada al marge dret és la que presenta una 

major afectació. En concret, els danys en la zona industrial al marge dret i els de la zona 

industrial al marge esquerre aigües avall són similar per als període de retorn de 10, 50 i 100 

anys, però divergeixen per al període de retorn de 500 anys.  
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Industrial Marge Dret
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Figura 54.- Gràfic dels danys potencials segons zonificació 

En la següent taula es mostren els valors del dany per a cada zona: 

Zona T 10 anys T 50 anys T 100 anys T 500 anys 

Industrial Marge Esquerre 
Aigës Avall 22 467 991.42 € 46 855 888.48 € 72 928 972.29 € 95 886 451.51 € 

Industrial Marge Esquerre 
Aigües Amunt 1 783 305.97 € 4 336 899.94 € 6 268 512.92 € 10 994 247.38 € 

Industrial Marge Dret 36 791 790.81 € 53 539 894.22 € 77 011 175.88 € 124 339 867.72 € 

Residencial 15 570.80 € 150 983.20 € 232 254.80 € 898 803.80 € 

TOTAL 61.1 M€ 105 M€ 156.5 M€ 232.3 M€ 

Taula 34.- Valoració dels danys potencials segons zonificació 

8.6 Ponderació del risc segons el valor actual 

Un anàlisi que es pot derivar de l’estudi del risc és saber quin és el cost anual que s’hauria 

d’abonar per tal de cobrir els danys causats per totes les possibles avingudes que es podrien 

produir a la zona estudiada. El que es pretén, és repartir el risc de les avingudes que es puguin 

produir al llarg dels anys del període de retorn que tinguin associat.  

Aquest concepte es coneix per les seves sigles en anglès com a Expected Annual Damage 

(EAD). Per tal de ponderar el risc al valor d’un any es multipliquen els danys causats per la 

probabilitat d’ocurrència de que es produeixin. D’aquesta manera s’obté el cost d’inundació 
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anualitzat. 

Com que fer l’estudi els estudis de risc es realitzen de forma discreta per a cada període de 

retorn, per tal d’aconseguir aquest valor ponderat, es dibuixa el dany de cada avinguda 

estudiat en funció de la seva probabilitat d’ocurrència i se n’extreu la funció, tal i com es pot 

comprovar al gràfic següent: 

 
Figura 55.-  Gràfic de la corba Expected Annual Damage (EAD) 

La equació del gràfic representa l’evolució dels danys en funció de la probabilitat 

d’ocurrència per a la Riera de Palau.  

3 10 .  

 On: 

  x: Probabilitat d’ocurrència 

  y:  Danys  

Si es realitza la integral s’obté el dany ponderat a valor actual. Com ja s’ha comentat, aquest 

valor indica quina seria la provisió que s’hauria de fer cada any per tal de poder sufragar els 

costos causat per les avingudes de cada probabilitat d’ocurrència. 
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Si es fa la integral: 

3 10 . 3 10
0.651

.  

Aquesta integral s’avalua entre 0 i 1 on 0 significa la probabilitat d’un succés nul i 1 la 

probabilitat d’un succés que segur es produirà cada any. 

3 10
0.651

. 46082949.3 €  

El resultat de l’avaluació del risc actual per a la riera de Palau com a resultat de realitzar la 

integral de la funció EAD és de 46 milions d’euros a l’any. 

Aquest resultat s’interpreta com a la provisió econòmica que s’hauria de fer cada any per 

cobrir el risc de totes les possibles inundacions que poguessin succeir en la zona estudiada. 

8.7 Conclusions de l’estudi del risc 

L’estudi del risc d’inundació a permès valorar quin serien els danys causat per les avingudes 

de període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. 

També s’ha determinat la perillositat en 5 rangs en comptes de 3 tal i com es fa normalment. 

Això ha permès una major discretització de les zones de perill i d’aquesta manera classificar 

el valor dels danys en més rangs. 

S’observa com degut a la inundabilitat de la zona i al tipus d’ús els danys per a l’avinguda de 

10 anys de període de retorn ja provoca grans pèrdues. 

L’evolució de la corba de danys en funció dels anys de període de retorn és fortament 

ascendent arribant amb uns danys de més de 230 M€ per a T 500 anys. 

Amb les eines actuals es possible la representació en forma de mapes tant de la perillositat de 

cada punt del terreny com del seu risc associat. La interpretació d’aquest mapes permet fer 

anàlisis zonals de les àrees a estudiar. 

Aquest mapes permeten determinar quines són les zones amb més risc. En l’estudi de la riera 

de Palaus s’observa com la zona amb més afectació és la que es troba al marge dret de la 

Riera de Palau. Aquest fet sorprèn ja que la zona que presenta una major perillositat és la 

corresponent al marge esquerre. L’explicació rau en que l’àrea afectada per una inundació és 

el doble que en l’esquerre. 
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9 Mesures de protecció 

9.1 Introducció 

El present document correspon a l’anàlisi de mesures de protecció de la riera de Palau 

elaborat dins del treball final de grau que porta per nom “Pla de Gestió del Risc d’Inundació a 

l’entorn de la Riera de Palau”.  

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza mitjançant els estudis de la Planificació 

d’Espais Fluvials (PEF) la zonificació de l’espai fluvial per a la seva ordenació, i és tramesa al 

planejament urbanístic i territorial. 

9.2 Objectius 

Analitzar les mesures de reducció del risc o millora dels espais fluvials, que s’hauran de 

prendre en consideració en el Pla de gestió del risc d’inundació (PGRI). 

9.3 Àmbit del treball 

L’àmbit d’estudi inclou el tram final de 1,7 km de la riera de Palau al seu pas per la zona 

urbana i industrial del municipi de Sant Andreu de la Barca des d’aigües amunt del pont dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fins a la desembocadura al Llobregat 

mitjançant un pas inferior de l’autovia A2. 

 
Figura 56.- Mapa Àmbit de la riera. 
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9.4 Classificació de les mesures de protecció 

El Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de risc d'inundació (RDI), 

classifica al seu annex A en set tipologies les mesures a tenir en compte: 

Tipologia Descripció 

Mesures de restauració 
fluvial  

Es tracta de mesures que condueixen a la recuperació del comportament 
natural de la zona inundable, així com dels seus valors ambientals 
associats i de les mesures per la restauració hidrològica-agroforestal de 
les conques, amb l'objectiu de reduir la càrrega sòlida arrossegada per les 
corrents, així com afavorir la infiltració de les precipitacions. 

Mesures de millora del 
drenatge 

d'infraestructures 
lineals  

Es proposen mesures amb l'objectiu de pal·liar l'insuficient drenatge 
transversal de diferents trams d'infraestructures de tipus lineal, així com 
d'altres infraestructures que suposin un greu obstacle al flux, i les 
mesures previstes per la seva adaptació. 

Mesures de predicció 
d'avingudes  

S'inclouen dins aquesta tipologia les mesures adoptades per el 
desenvolupament o millora d'eines per la predicció o ajuda a les 
decisions relatives a avingudes, temporals marítims o erosió costanera, 
així com les normes de gestió dels embassaments durant les avingudes. 

Mesures de protecció 
civil  

S'inclouen mesures de coordinació amb els plans de protecció civil 
(general, local i d'activitat), i els protocols de comunicació de la 
informació i prediccions hidrològiques dels organismes de conca a les 
autoritats de protecció civil. En cas que aquests plans de protecció civil 
no estiguessin redactats, es preveu establir les mesures plantejades per a 
la seva redacció. 

Mesures d'ordenació 
territorial i urbanisme  

Es tracta de mesures que limiten els usos del sòl plantejades per la zona 
inundable en els seus diferents escenaris de perillositat, els criteris 
utilitzats per considerar el territori com a no urbanitzable i els criteris 
constructius exigits a les edificacions situades en zona inundable. Caldrà 
coordinar aquests instruments d'ordenació territorial i urbanística amb els 
plans de gestió del risc d’inundació, no podent-se fer ordenacions del sòl 
no compatibles amb el contingut d'aquests plans. A més a més, caldrà 
reconèixer el caràcter rural dels sòls en els que succeeixin aquests riscos 
d'inundació o altres accidents greus. 

Mesures considerades 
per promocionar les 

assegurances  

Mesures enfocades especialment a promocionar les assegurances davant 
la inundació sobre persones i béns i, en especial, les assegurances 
agràries.  

Mesures estructurals  
En aquesta última tipologia es presenten les mesures plantejades a nivell 
estructural amb els estudis cost-benefici que les justifiquen, així com les 
possibles mesures d’inundació controlada de terrenys.  

Taula 35.- Taula síntesi de les mesures de protecció. Font: RDI  
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9.5 Anàlisis de les mesures 

9.5.1 Mesures de restauració fluvial  

El tram del curs al seu pas pel nucli urbà està molt modificat amb una ocupació totalment 

consolidada, fet que condiciona la possible execució de mesures de restauració de la plana 

d’inundació, per la factibilitat social i econòmica de la seva execució, al tractar-se d’activitats 

autoritzades pre existents des de fa més de 15 anys. 

Aigua amunt del nucli la conca vessant està amb un estat de conservació força natural i no es 

detecta la necessitat d’executar cap mesura, que en tot cas caldria considerar si es produís un 

incendi forestal. 

9.5.2 Mesures de millora del drenatge d'infraestructures lineals  

En la diagnosi s’ha observa que de les 8 infraestructures lineals (4 viaries, 4 de servei) que 

travessen o transcorren per la riera de Palau és el pont de la NIIa el que suposa una restricció 

hidràulica més forta. 

 
Figura 57.- Imatge del pont de la  NIIa 
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La rasant de la carretera de la NIIa condiciona la solució a adoptar, ja que la seva possible 

millora per incrementar la capacitat consistiria en la seva substitució per un de bigues (tipus el 

del FGC). D’aquesta manera s’augmentaria una mica la capacitat14 del tram, al eliminar-se les 

dos piles en les que actualment es recolza el pont de voltes actual, tot i això la millora 

hidràulica que suposa, tenint en compte el cost que comportaria, i el fet que l’estructura seria 

més vulnerable al funcionament en càrrega no justificaria la seva substitució. 

 

A més a més, cal tenir en compte, que la millora de desguàs d’aquest tram afavoriria la 

inundabilitat aigua avall, on cal recordar que el tram més crític té una capacitat no superior als 

5 m3/s. 

9.5.3 Mesures de predicció d'avingudes  

S’ha elaborat dos mapes per a visualitzar el comportament d’aquesta conca; per un banda el 

de cabals màxims, on es pot veure quins són les aportacions màxims per els cursos més 

rellevants de la xarxa fluvial, i per unt altre banda s’ha elaborat el de la velocitat de 

propagació estimada, que permet conèixer quin és el temps que es disposa des de que es 

detecta un determinat nivell en un punt aigua amunt (permet estimar el cabal circulant) en 

arribar a un altre punt d’interès aigua avall. 

Mitjançant els resultats del model hidràulic s’ha analitzat la propagació del pic de l’avinguda 

en diferents seccions, i de l’anàlisi de les dades, s’estima que la velocitat de propagació de la 

punta de l’avinguda en 3 m/s. Es tracta doncs d’una propagació molt ràpida, afavorida pels 

endegaments existents. Cal tenir en compte, que aquesta velocitat és produeix al tram final de 

la riera on el pendent mig és molt baix, del 0,008%, per tant aigua amunt de la zona 

modelitzada, és previsible que les velocitats de propagació siguin com a mínim de l’ordre de 6 

m/s. 

Una bona localització per implementar un sensor o com a mínim una escala limnimètrica per 

fer el seguiment d’una avinguda és el pont de l’acer situat a l’inici del tram urbà de la riera. 

Cal tenir en compte que aquest punt seria efectiu a nivell de calibració d’episodis, però poc 

efectiu si es vol emprar per avisos, ja que presenta la problemàtica de que es troba a poca 

distància de la zona inundada fet que implicaria un temps de reacció massa curt (de minuts). 

S’han analitzat punts alternatiu aigua amunt, però presenten la complicació de que els calats 

no serien representatius ja que la xarxa hidràulica de la riera és molt ramificada. 

 
14 La capacitat real de les estructures caldrà determinar-la amb un model 1D que permet estimar de forma més fidedigne, , ja 
que aquest models estan més calibrats per a aquest tipus d’estructures que els 2D, el comportament hidràulic de l’estructura. 
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Per a la instal·lació de qualsevol sensor cal tenir en compte la necessitat de manteniment així 

com de dotar-lo de un sistema de comunicació que sigui robust en cas d’emergència si es que 

es pretén emprar per avisos. Per les característiques de la conca sembla convenient dotar-se 

d’alguna eina que es fonamenti amb la predicció meteorològica i la informació radar 

disponible de forma que es puguin activar (pre-alerta, alerta o emergència) els plans de 

protecció civil d’acord a la millor informació disponible en cada moment.  

L’ús d’aquest tipus d’eines, conjuntament amb el desenvolupament de models hidrològics 

distribuïts, hauria de permetre millorar la informació de partença, calibrant els models en base 

a dades reals. 

9.5.4 Mesures de protecció civil  

Els plans de protecció civil són documents que identifiquen el risc i estableixen el conjunt 

d'actuacions de resposta per tal de minimitzar les conseqüències i els danys derivats d’una 

emergència. 

 

Els principals plans de protecció civil relacionats amb la prevenció d'inundacions són: 

• El Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), l'objectiu 
del Pla és poder minimitzar els efectes i danys que es puguin produir sobre persones, 
béns i medi ambient per inundacions, dins de tot el territori de Catalunya.   

• Els plans d'actuació municipal (PAM)   Estan ideats per fer front a riscos especials i, 
en cas d'inundacions, estan vinculats al Pla INUNCAT. Les funcions bàsiques són, 
preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en 
emergències per inundacions que afectin al seu terme municipal i, els procediments 
d'informació i alerta a la població, catalogant el mitjans i els recursos específics 
necessaris.   

• Els plans d'autoprotecció (PAU)  Són els documents que estableixen el conjunt 
sistemàtic de normes de resposta a la totalitat identificable de riscos (no només 
d'inundabilitat) que poden afectar determinats àmbits. Han d'estar en coordinació amb 
els plans d'actuació municipals (PAM). Ha d'existir un únic PAU per instal·lació o 
establiment unitari que reculli tots els riscos (no només la inundabilitat). La redacció i 
el manteniment dels PAU corresponen a la persona titular o el representant del bé que 
es vol protegir. Aquesta persona té l'obligació de comunicar-ne immediatament 
l'activació a l'autoritat de Protecció Civil.   

L’INUNCAT està en aquests moments en procés de revisió, i s’ha facilitat la informació a la 

DGPCC per a que la tinguin en compte en aquesta actualització. 

Pel que fa als PAM d’acord al que identifica l’INUNCAT i publicat al mapa de protecció civil 

de Catalunya (http://taure.icc.cat/pcivil/map.jsp) convé destacar: 

• Risc molt alt Castellbisbal obligat i pendent de revisió 
• Risc molt alt Sant Andreu de la Barca obligat i no homologat 
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• Risc alt Castellví de Rosanes obligat i no homologat 

A més a més, aquests municipis tenen l'obligació o recomanació del municipi per elaborar el 

PAM per risc d'accident greu en instal·lacions industrials que manipulen substàncies 

perilloses 

A l’àmbit cal tenir en compte que diverses de les indústries elaboressin el plans 

d’autoprotecció. En aquest cas hi ha una Synthesia Internacional, SLU que té l’obligació de 

fer-ho. 

9.5.5 Mesures d'ordenació territorial i urbanisme 

Tal i com ja s’ha comentar a les mesures de restauració el tram del curs al seu pas pel nucli 

urbà està molt modificat amb una ocupació totalment consolidada i autoritzades. 

A nivell urbanístic i territorial d’acord al mapa urbanístic de Catalunya 

(http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do) s’observa com es tracta de sòl urbà 

consolidat. Aquest fet unit a les autoritzacions existents, condiciona la zonificació de l’espai 

fluvial es limiti a l’espai del canal actual. 

La zonificació de l’espai fluvial s’elabora d’acord al marc legal existent:  

• Article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), aprovat per Decret 305/2006, 
de 8 de juliol, en desenvolupament del que determina l’article 9.2. del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

• Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del domini públic 
hidràulic (RDPH) i modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener, el Reglament de 
la planificació hidrològica (RPH), aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre i pel 
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), aprovat per 
Decret 188/2010, de 23 de novembre. 

D’acord a aquesta normativa es diferencien les diferents zonificacions exposades a 

continuació: 
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Figura 58.- Esquema de l’espai fluvial. Figures normativa hidràulica. Font: ACA 

 
Figura 59.- Esquema de l’espai fluvial. Figures matèria urbanística. Font: ACA 

En base a aquestes figures i d’acord a la guia de zonificació que té publicada l’ACA, s’ha 

realitzat una proposta de zonificació on han prevalgut els criteris referits a que es tracta àmbits 

urbans consolidats amb estructures de protecció existent, i la factibilitat social de recuperar 

l’espai. S’han elaborat mapes de la proposta realitzada de zonificació de l’espai fluvial que ha 

estat revisada i validada per l’ACA. 
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Mapes de la Zonificació de l’Espai Fluvial 

- ZEF-01 Zonificació de l'espai Fluvial. Normativa Hidràulica 
- ZEF-02 Zonificació de l'espai Fluvial. Llei d'Urbanisme 

Resum de la zonificació 

La Riera de Palau al seu pas pel polígon industrial del Palau als termes municipals de 

Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal es troba endegada pràcticament en la seva 

totalitat. Aquest fet, és degut a la pressió urbanística que a patit per tal d’ocupar les 

grans planes d’inundació al curs baix del Llobregat a on la riera de Palau i desemboca. 

Així doncs, les activitats que es desenvolupen a la llera de la Riera de Palau es troben 

en sòl urbà consolidat i, per tant, estan autoritzades. 

Degut a aquest endegament, la delimitació de l’atermenament estimat que es fa en 

base a les avingudes ordinàries d’acord als resultats de la modelització i tenint en 

compte la intervenció de l’administració hidràulica queda compresa pels límits de 

l’endegament.  

Això comporta que la Zona de Servitud (ZS) i la Zona de Policia (ZP) s’estenguin a 5 

m i 100 m respectivament respecte al límit de l’endegament. Pel que fa a la Zona 

Fluvial (ZF) i al Sistema Hídric (SH), al tractar-se de una llera fortament modificada 

preval el criteri ZFH02 i SHH03 marcats per l’ACA (taula següent) consistents en 

endegaments o trams urbans consolidats, on la irreversibilitat, per la desproporció cost 

benefici, fa que quedi també definida pel límit d’aquest. 

Codi Nom del Criteri Descripció 

ZFH02 ENDEGAMENTS O TRAMS URBANS 
CONSOLIDATS 

En zones endegades o en nucli urbà consolidat, la 
definició de la ZF s‟ajusta a l‟espai endegat existent, 
sempre i quan aquest sigui irreversible, encara que no 
coincideixi necessàriament amb el Q10. 

SHH03 ENDEGAMENTS O TRAMS URBANS 
CONSOLIDATS 

En aquelles zones endegades o en nucli urbà 
consolidat, la definició del SH s‟ajusta a l‟espai 
endegat existent si té capacitat per a l‟avinguda de 
període de retorn de 100 anys.  

Taula 36.- Criteris emprats zonificació segons normativa urbanística 

Com a mesura complementària, a nivell urbanístic caldrà estudiar i coordinar-se amb els Plans 

de protecció civil, ja que es caldrà avançar en la definició de mesures que incrementin la 

resiliència de les activitat. Per exemple amb els desenvolupament i millora de la normativa 

urbanística pel que fa a l’alçada dels endolls de la xarxa elèctrica de les naus industrials. 
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9.5.6 Mesures considerades per promocionar les assegurances 

L'assegurança no impedeix la pèrdua de vides o actius, però contribueix a reduir l'impacte 

econòmic i facilita la recuperació després d'una catàstrofe. A més a més la seva contractació 

permet fomentar i conscienciar de la responsabilitat individual de reduir les pèrdues al 

assegurar-se enfront d'elles. 

Tot i que el Consorci de Compensació d’Assegurances està unificant les dades dels assegurats 

de les diverses companyies prestadores de serveis, els condicionats derivats de la protecció de 

dades, fa que no s’hagin pogut consultar aquestes dades per comprovar el nivell de cobertura 

existent. 

En el marc de la difusió i implementació dels plans de Protecció civil caldrà tenir en compte 

informar i fer difusió de la necessitat de tenir contractada una assegurança. Cal tenir en 

compte a més a més, que el sistema estatal d’assegurances no ha permès desenvolupar un 

mercat on les companyies privades ofereixin productes específics, tot i que l’avantatge es que 

tots aquells que disposin  d'una pòlissa general estan coberts davants catàstrofes com les 

inundacions. 

9.5.7 Mesures estructurals  

Existeix un projecte constructiu de l’ACA que caldria revisar i adequar a les noves dades i 

informació elaborades en aquest TFG; el projecte proposava un endegament i derivació de 

part del cabal al canal sedó. No tenia en compte però la possibilitat d’incrementar el pendent 

del tram, modificant la sortida final de la riera al riu Llobregat, eliminant o modificant el salt 

existent. Caldria realitzar un estudi de les alternatives i millores que es podrien encaixar, on 

cal incloure a l’anàlisi els diversos serveis existents. Tenint en compte la capacitat actual del 

tram aquest anàlisi hauria de ser prioritari. 

9.6 Conclusions de les mesures de protecció 

La riera de Palau al pas pel municipi de Sant Andreu, està molt modificat amb una ocupació 

totalment consolidada. No s’han fet la possible execució de mesures de restauració de la plana 

d’inundació ni de zonificació de l’espai fluvial per la factibilitat social i econòmica de la seva 

execució, al tractar-se d’activitats autoritzades pre existents des de fa més de 15 anys. 

 

La informació hidrològica i hidràulica elaborada ha permès fer una caracterització del 

comportament de la conca així com del tram en estudi. Es tracta de una conca amb un 

comportament molt ràpid, que no disposa de cap element de regulació (funcionament en 
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règim natural) ni de sensorització d’avingudes. 

 

No sembla convenient realitzar cap mesura de millora de la capacitat de la NIIa abans que es 

realitzi l’estudi i encaix de la millora de l’endegament aigua avall.  

 

L’elaboració i implementació dels plans de protecció civil és una mesura prioritària tenint en 

compte el risc potencial. 
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10 Conclusions generals del pla de gestió del risc 

L’elaboració d’aquest pla de gestió del risc ha quedat justificada no tan sols per la delimitació 

com a tram TRPSI que en fa l’ACA sinó també degut a les característiques de la riera que 

provoquen una gran inundació en una zona d’un alt valor en cas d’avinguda 

 

Es pot extreure com a conclusió la necessitat d’elaborar una bona descripció del terreny i 

coneixe’n les característiques per tal de poder fer una bona avaluació de la inundació i 

complementar la cartografia Lidar. 

 

S’han determinat els cabals d’avinguda per als diferents període de retorn estudiats mitjançant 

el mètode de l’SCS i amb les dades de pluja obtingudes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Els hidrogrames d’avinguda han permès determinar la reacció de la conca de la Riera de Palau 

en cas de produir-se una pluja dels períodes de retorn estudiats 

 

Pel que fa a la modelització hidràulica, s’ha assolit l’objectiu de realitzar un model que 

descrigui de forma fidedigne el comportament del tram estudiat en cas d’avinguda. 

 

Ha quedat demostrat que l’elecció de realitzar un model en dues dimensions (2D) ha estat la 

encertada un cop analitzats els resultat de la inundació. 

 

La utilització del model en 2D Iber també ha permès obtenir els resultats dels calats i 

velocitats en cada punt del terreny inundat. 

 

De l’estudi de la inundabilitat es desprèn la conclusió que degut a les característiques del tram 

estudiat l’àrea afectada per les diferents avingudes és de gran extensió. 

 

També s’ha arribat a la conclusió de que la capacitat de la riera de Palau és insuficient per a 

tots els casos estudiats. 

 

S’ha vist com les diferents infraestructures que travessen la riera provoquen afectació en flux 
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de l’aigua, com és el cas del pont de la NIIa. Aquest suposa un obstacle al pas de l’aigua. 

 

La inundabilitat actual al tram ARPSI és de gran importància afectant a la zona industrial amb 

el que limita. 

 

Per a l’elaboració de la inundabilitat en el pla de gestió del risc s’han considerat unes 

hipòtesis de càlcul desfavorables, considerant la pitjor situació en cada cas.  

 

De l’estudi del risc d’inundació, ha permès determinar quines són les àrees que presenten més 

danys enfront una avinguda. També es conclou que l’àrea amb més danys correspon al marge 

dret a causa de l’extensió tot i que  en el marge esquerre els danys per metre quadrat són 

majors posant de manifest la diferència de comportament entre planes d’inundació. 

 

Dels danys causats per les diferents inundacions, s’extreu com el principal factor són els 

danys estructurals, seguit pels danys pel contingut i per últim el de vides humanes, que en 

aquest cas, una zona industrial, té poc pes. 

 

També es s’ha determinat el valor del risc actual extret de la corba EAD que és de 46 M€/any 

 

La determinació del risc permet entendre i valorar el grau d’afectació per inundació en uns 

criteris més amables, els monetaris, que permeten la realització d’estudis cost benefici alhora 

d’aplicar possibles mesures. 

 

No és possible d’implementació de mesures de zonificació ja que les activitats que es troben 

al voltant estan consolidades. 

 

Caldria aplicar mesures de millora del drenatge de la NIIa, com s’ha vist en l’estudi de la 

inundació, però no sense tenir en compte la capacitat de la riera aigües avall. 

 

Degut al comportament ràpid de la riera fa que sigui inviable l’aplicació de sistemes in situ de 

pre-alerta. En canvi, es conclou que un bon sistema per prevenir la població serien les de 

predicció mitjançant models numèrics. 
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Cal tenir en compte la influència del Llobregat alhora de redactar el pla de gestió del risc per a 

possibles avingudes tant del Llobregat com per la Riera de Palau. 

 

La redacció dels Plans de Gestió del Risc permeten tenir una visió global i entenedora dels 

efectes causats per una inundació. 

 

La realització d’aquest pla com a projecte de final de grau en col·laboració amb l’ACA ha 

premés que totes les parts implicades, la universitat, l’agència i l’estudiant, en surtin 

beneficiades. 
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