
Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 03 

  

ESTUDI HIDRÀULIC (GUAD2D i IBER) 

 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 2

Índex de l’estudi hidràulic 

 

1. Introducció i objectiu ............................ .............................................................. 7 

2. Àmbit d’estudi .................................... ................................................................. 7 

3. Metodologia ....................................... .................................................................. 8 

3.1 ....... Característiques dels models hidràulics................................................................. 9 

3.1.1 Iber versió 2.0.2 ......................................................................................... 9 

3.1.2 GUAD 2D versió 2.0 Beta .......................................................................... 9 

3.2 ....... Construcció de la malla de càlcul ........................................................................ 10 

3.2.1 Estructuració i generació de la malla ....................................................... 11 

3.3 ....... Caracterització de la rugositat ............................................................................. 12 

3.4 ....... Estructures transversals (ponts) .......................................................................... 14 

3.5 ....... Paràmetres de la simulació ................................................................................. 15 

3.5.1 Condicions de contorn ............................................................................. 15 

3.5.2 Condicions inicials ................................................................................... 16 

3.5.3 Temporització de la simulació .................................................................. 17 

3.6 ....... Elaboració dels mapes resum de calats i velocitats ............................................. 17 

3.7 ....... Comparació dels resultats dels models ............................................................... 18 

3.8 ....... Anàlisi de resultats .............................................................................................. 19 

4. Síntesis dels resultats ........................... ........................................................... 19 

4.1 ....... Informació base pel model................................................................................... 19 

4.1.1 Topografia ............................................................................................... 19 

4.1.2 Coeficients de rugositat emprats ............................................................. 20 

4.1.3 Estructures modelitzades ........................................................................ 22 

4.1.4 Temps de modelització ............................................................................ 23 

4.2 ....... Mapes resum de calats i velocitats ...................................................................... 25 

4.2.1 Mapes resum pel període de retorn 10 anys ............................................ 25 

4.2.2 Mapes resum pel període de retorn 100 anys .......................................... 27 

4.2.3 Mapes resum pel període de retorn 500 anys .......................................... 29 

4.3 ....... Comparació dels resultats IBER - GUAD2D ........................................................ 31 

4.3.1 Metodologia ............................................................................................. 31 

4.3.2 Comparativa de les velocitats màximes ................................................... 31 

4.3.3 Comparativa dels calats màxims ............................................................. 33 

4.4 ....... Anàlisis dels resultats T10 ................................................................................... 34 

4.4.1 Inundació població d’Ullà ......................................................................... 35 

4.4.2 Inundació població de Torroella de Montgrí ............................................. 36 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 3

4.4.3 Inundació població de Serra de Daró ....................................................... 36 

4.4.4 Inundació població de Gualta .................................................................. 37 

4.5 ....... Anàlisis de resultats T100 ................................................................................... 38 

4.5.1 Inundació població d'Ullà ......................................................................... 39 

4.5.2 Inundació població de Torroella de Montgrí ............................................. 40 

4.5.3 Inundació població de Serra de Daró ....................................................... 40 

4.5.4 Inundació població de Gualta .................................................................. 41 

4.5.5 Inundació població de l'Estartit ................................................................ 42 

4.6 ....... Anàlisis dels resultats T500 ................................................................................. 42 

4.6.1 Inundació població de Ullà ....................................................................... 42 

4.6.2 Inundació població de Torroella de Montgrí ............................................. 43 

4.6.3 Inundació població de Serra de Daró ....................................................... 44 

4.6.4 Inundació població de Gualta .................................................................. 44 

4.6.5 Inundació població de l'Estartit ................................................................ 45 

5. Conclusions ....................................... ............................................................... 46 

6. Bibliografia ...................................... .................................................................. 47 

7. Sigles i abreviatures ............................. ............................................................ 48 

 

Apèndix A: Taules de les equivalències MCSC amb rugositats 

Apèndix B: Fitxes de l’inventari de les infraestructures 

Apèndix C: Estructures analitzades 

 

Índex de taules 

Taula. 1. Relaciona elements i/o usos del sòl amb el coeficient de rugositat "n" 

Manning. Font: Agència Catalana de l'Aigua. ........................................ 13 

Taula. 2. Taula resum dels hidrogrames, cabals d’avinguda pels diferents períodes 

de retorn. Font: Elaboració pròpia ......................................................... 16 

Taula. 3. Síntesis de coeficients de rugositat, "n" Manning. Font: Elaboració pròpia

 ............................................................................................................. 21 

Taula. 4. Resum dels punts singulars estructures (PONTS) a incorporar a les 

condicions internes del model, pels diferents períodes de retorn. Font: 

Elaboració pròpia. ................................................................................. 22 

Taula. 5. Temps de simulació GUAD2D i IBER. Font: Elaboració pròpia ............. 24 

 

 

 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 4

Índex de figures 

 

Figura 1.- Àmbit d’estudi interès de la desembocadura del Ter . Font: Elaboració 

pròpia sobre la topografia E1:5.000 de l’ICC i el mallat que composen els 

fulls ED50. .............................................................................................. 8 

Figura 2.- Mapa dels coeficients de Manning dels diferents usos del sòl. Font: 

Elaboració pròpia .................................................................................. 14 

Figura 3.- Hidrogrames segons el període de retorn. Font: Elaboració pròpia, dades 

de l'estudi hidrològic de la PEF. ............................................................ 16 

Figura 4.- Mapa de les condicions inicials de calats. Font: Elaboració pròpia........ 17 

Figura 5.- Àmbit d'estudi i zones d'especial iterés. Font: Elaboració pròpia. .......... 19 

Figura 6.- Síntesis resultats del mapa de rugositats. Font: Elaboració pròpia........ 21 

Figura 7.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model 

d'avinguda de 500 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia. 22 

Figura 8.- Mapa de ponts a considerar dins les condicions internes del model 

d'avinguda de 100 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia. 23 

Figura 9.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model 

d'avinguda de 10 anys. Font: Elaboració pròpia. ................................... 23 

Figura 10.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T10 

modelitzat amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. ............................ 25 

Figura 11.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T10 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. .............................. 25 

Figura 12.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T10 

modelitzat amb IBER. Font: Elaboració pròpia. ..................................... 26 

Figura 13.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T10 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. .............................. 26 

Figura 14.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T100 

modelitzat amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. ............................ 27 

Figura 15.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T100 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. .............................. 27 

Figura 16.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T100 

modelitzat amb IBER. Font: Elaboració pròpia. ..................................... 28 

Figura 17.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T100 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia ............................... 28 

Figura 18.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T500 

modelitzat amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. ............................ 29 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 5

Figura 19.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T500 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. .............................. 29 

Figura 20.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T500 

modelitzat amb IBER. Font: Elaboració pròpia. ..................................... 30 

Figura 21.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T500 

modelitzat amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. .............................. 30 

Figura 22.- Diferència de les envolupants de velocitats dels dos models, T500. Font: 

Elaboració pròpia. ................................................................................. 31 

Figura 23.- Mapa de diferència de velocitats, T500. Font: Elaboració pròpia........... 32 

Figura 24.- Diferència de les envolupants de calats dels dos models, T500. Font: 

Elaboració pròpia. ................................................................................. 33 

Figura 25.- Mapa de diferència de calats, T500. Font: Elaboració pròpia. ............... 33 

Figura 26.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

calats. Font: Envolupant de calats T10 modelitzat amb IBER, elaboració 

pròpia. ................................................................................................... 34 

Figura 27.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

velocitats. Font: Envolupant de velocitats T10 modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 35 

Figura 28.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de 

retorn 10 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 35 

Figura 29.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, 

avinguda període de retorn 10 anys. Font: Envolupant de calats 

modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. .............................................. 36 

Figura 30.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda 

període de retorn 10 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb 

IBER, elaboració pròpia. ....................................................................... 37 

Figura 31.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període 

de retorn 10 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 37 

Figura 32.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

calats. Font: Envolupant de calats T100 modelitzat amb IBER, elaboració 

pròpia. ................................................................................................... 38 

Figura 33.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

velocitats. Font: Envolupant de velocitats T100 modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 39 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 6

Figura 34.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de 

retorn 100 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats 

modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. .............................................. 39 

Figura 35.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, 

avinguda període de retorn 100 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: 

Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. ............. 40 

Figura 36.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda 

període de retorn 100 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: 

Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. ............. 41 

Figura 37.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període 

de retorn 100 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 41 

Figura 38.- Zona inundable de calats sobre la població de l'Estartit, avinguda 

període de retorn 100 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb 

IBER, elaboració pròpia. ....................................................................... 42 

Figura 39.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de 

retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats 

modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. .............................................. 43 

Figura 40.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, 

avinguda període de retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: 

Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. ............. 43 

Figura 41.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda 

període de retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: 

Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. ............. 44 

Figura 42.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període 

de retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de 

calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. .................................... 45 

Figura 43.- Zona inundable de calats sobre la població de l’Estartit, avinguda 

període de retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: 

Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. ............. 45 

Figura 44.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

calats. Font: Envolupant de calats T500 modelitzat amb IBER, elaboració 

pròpia. ................................................................................................... 46 

Figura 45.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de 

velocitats. Font: Envolupant de velocitats T500 modelitzat amb IBER, 

elaboració pròpia. ................................................................................. 47 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 7

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

 

El present document correspon a l‘estudi hidràulic que ha permès determinar els 

nivells i velocitat de les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn del riu 

Ter, elaborat dins del treball final de grau "Estudi hidrològic i hidràulic de la 

desembocadura del Baix Ter” (TFG). Aquest document exposa i explica les dades de 

partença emprades, la metodologia utilitzada i els resultats obtinguts amb l’ús de dos 

programes comercials GUAD 2D i IBER. 

L’estudi hidràulic permet modelitzar la delimitació de l’àmbit potencialment inundable i 

les característiques de perill de la inundació. En el treball s’ha plantejat la realització 

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

característiques pròpies del riu i la plana d’inundació, tenint en compte l’informació 

antecedent disponible, fa necessari l’ús d’aquest tipus d’eina per a poder realitzar una 

anàlisi acurada. 

 

2. ÀMBIT D’ESTUDI 

 

L’àmbit d’estudi correspon a la plana (48,5 km2) inclosa entre les poblacions de Verges 

(extrem nord-oest) i la Bisbal d’Empordà (extrem sud-oest), i pel Massís del Montgrí 

(extrem nord-est) i les Muntanyes de Begur (extrem sud-est), Baix Empordà. 
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Figura 1.- Àmbit d’estudi interès de la desembocadura del Ter . Font: Elaboració pròpia sobre la  
  topografia E1:5.000 de l’ICC i el mallat que composen els fulls ED50. 
 

3. METODOLOGIA 
 

Pel desenvolupament d‘aquest estudi hidràulic s‘han portat a terme els següent 

processos: 

 

1. Construcció de la malla de càlcul, que ha suposat el tractament, anàlisi i 

adequació de la cartografia base per a reproduir la geometria del tram d’estudi.  

2. Caracterització de la rugositat. 

3. Treball de camp. 

4. Descripció, caracterització i anàlisis dels punts singulars de l’àmbit d'estudi. 

5. Introducció de les estructures transversals.  

6. Modelitzacions hidràuliques mitjançant els programes GUAD 2D i IBER del 

tram final del riu Ter pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.  
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3.1 CARACTERÍSTIQUES DELS MODELS HIDRÀULICS 

3.1.1 Iber versió 2.0.2 

El programa numèric bidimensional Iber 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). 

 

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 estructural 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 Vennant (IBER, 2010). 

 

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 

vèrtex. 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 

aquest no formen un volum sinó una àrea i les seves superfícies són corbes tancades. 

El ús de volums finits permet considerar solucions discontinues de manera immediata i 

també permet una millor discretització espacial a entorns amb formes arbitraries 

(FLUMEN). 

 

3.1.2 GUAD 2D versió 2.0 Beta 

El Guad 2D és un model bidimensional de simulació hidràulica dissenyat per l'anàlisi 

d’onades d'avingudes provocades per la pluja o per la destrucció gradual o espontània 

de preses i murs de contenció de grans dipòsits d'aigua.  

 

Guad 2D s'organitza en tres mòduls: el primer mòdul GuadCreator és el pas previ al 

GuadGui, mitjançant el qual l'usuari pot preparar les dades de la simulació per al seu 

posterior càlcul numèric. Aquest tractament de dades es gestiona de forma senzilla i 
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ràpida gràcies a la Interface accessible i amable de cara al usuari. La introducció de 

les dades es realitza a partir de grids de terreny i rugositat en format estàndard per 

GIS. Aquest mòdul d’inici inclou totes les condicions possibles (sec, mullat o partint 

d’una simulació anterior). 

 

El segon mòdul és el de càlcul numèric, el GuadGui, és el mòdul matemàtic que simula 

mitjançant algoritmes numèrics de volums finits, aquest mòdul treballa sobre una malla 

no estructura de volums finits formada per elements triangulars. En el mòdul 

hidrodinàmic, el qual constitueix la base de Guad 2D, es resolen les equacions 

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

Venant. Permetent així obtenir resultats reals tant en règims estacionaris supercrítics, 

subcrítics o mixtes.  

 

El seu tercer mòdul GuadView, amb capacitats GIS permet l'anàlisi dels resultats del 

càlcul. Possibilita visualització de capes ràster, vectorials i ortofotos juntament amb els 

resultats de la simulació per a la identificació de zones inundables. A partir de la 

simulació obtinguda és capaç de representar làmines de nivell, calat i velocitat per ser 

visualitzat i analitzar així, les dades de cadascuna de les cel·les de la simulació. Així 

mateix permet l'obtenció de sondes de nivell, seccions o hidrogrames en qualsevol 

punt o secció de la zona inundable. Els resultats anteriors poden ser exportats a format 

ASCII compatibles amb qualsevol programari GIS d'ús habitual en l'enginyeria (ArcGis, 

MapInfo, Miramon, MapWinGis , gvSIG, etc.). 

 

3.2 CONSTRUCCIÓ DE LA MALLA DE CÀLCUL 

 

Pel tractament i adequació de la geometria de l’àmbit d’estudi s’ha utilitzat com a base 

els models digitals del terreny de l’àmbit d’estudi, disponible digitalment dins les bases 

de dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).  

 

El model digital del terreny s'ha modificat, per tal de representar amb millor precisió els 

endegament i estructures existents, així com les edificacions. Les modificacions que 

s'han dut a terme al model són les següents: 

o Comparativa i anàlisis de del model digital del terreny més adequat per realitzar 

l'estudi. 

o Modificacions del model digital d'elevacions 

- Incorporació dels edificis. 
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- Modificació dels errors altimètrics. 

- Incorporació de la topografia que representarà el mar. 

 

Pel tractament, anàlisis i modificacions del model digital del terreny, s'ha emprat les 

eines del programa Arcgis 10, aquestes eines i funcions utilitzades per dissenyar la 

malla estan detallades i explicades a l'annex, l'Annex de Model digital del terreny. 

 

3.2.1 Estructuració i generació de la malla 

 

Una vegada modificada la geometria del model digital del terreny amb les eines SIG 

corresponents, s'importa el model digital del terreny dins els programes de simulació 

hidràulica utilitzats, GUAD 2D i IBER. 

 

Els dos programes hidràulics calculen sobre una malla de triangles rectangles 

irregulars que s'adapta sobre la geometria carregada.  

 

Per la creació de la malla irregular de triangles s'han d'introduir dos paràmetres, per 

una banda, l'error altimètric dels punts de la malla triangular respecte el model digital 

del terreny original, i per altre costat, la longitud del costat del triangle mínima 

d'aquesta malla.  

 

Tots dos paràmetres mencionats seran diferents en tots dos programes de simulació, 

ja que els dos models hidràulics tenen diferents limitacions en la creació de la malla, 

un límit de nombre de punts i línies, en funció del potencial de la màquina on es 

desenvolupa el model i les limitacions dels propis programes, el programes generaran 

una malla amb menys error altimètric i menys costat.  

 

En l'estudi s'ha aconseguit que els dos paràmetres anteriors, siguin el màxim petits 

possible, i per tant, aconseguir una malla el màxim de semblant al relleu del model 

digital del terreny importat.  

 

Per tal d'aconseguir això, s'ha procedit a desenvolupar un procés iteratiu de prova i 

error, on s'han disminuït els dos paràmetres fins als errors i costats mínims següents 

en funció del programa: 

o GUAD 2D 2.0 Beta, error altimètric de 20 centímetres (cm) i model amb error 

altimètric de 15 cm i costat mínim 2 metres. 
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o IBER 2.0.2, error altimètric de 20 cm i costat mínim de 5 metres. 

 

S'ha utilitzat la mateixa malla per modelitzar les diferents avingudes dels períodes de 

retorn (10, 100 i 500 anys).  

 

3.3 CARACTERITZACIÓ DE LA RUGOSITAT  

 

En l’estudi realitzat s’ha utilitzat el coeficient de Manning per definir la rugositat, aquest 

es defineix de la manera següent: 

 

Equació de Manning: 

 

on: 

Q, cabal 

A, àrea activa de flux 

Sf, pendent de fregament 

n, coeficient de Manning 

Rh, radi hidràulic (Àrea/perímetre moll) 

 

Per a la determinació dels coeficients de rugositat de Manning de l’àmbit d’estudi, en 

primer lloc s’ha definit una zonificació dels usos del sòl de l'àmbit d'estudi, aquesta 

informació s'extreu del Centre de Recerca Ecològica i Activitat Forestal (CREAF), on 

es pot descarregar el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) versió 4, amb 

aquests arxius es pot classificar l'àmbit d'estudi amb els diferents usos i/o tipus de sòl.  

 

El MCSC permet diferenciar entre 241 categories d'elements; ha calgut filtrar-les i 

simplificar-les, ja que molts usos del sòl estan compostos per elements i rugositats 

semblants. 

 

Posteriorment, s’ha donat un coeficient de rugositat per cadascun d’aquests trams, 

mitjançant l'equivalència entre els usos del sòl i els coeficients de rugositat de 

Manning, taula d'equivalència obtinguda des de l'Agència Catalana de l'Aigua.  

L'apèndix A, mostra la taula d'equivalències entra els 241 usos del sòl i els coeficients 

de Manning establerts per l'Agencia Catalana de l'Aigua. 
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La taula següent mostra el coeficient establert per cada ús del sòl.  

 

Sòl característic del Baix Ter "n" Manning(ACA) 

Molts arbres, bardisses i herbes (molt espès) 0,12 
Boscos 0,12 
Molts arbres, bardisses i herbes (espés) 0,12-0,065 
Plantacions d'arbres  0,08-0,075 
Arbusts i herbes altes 0,07-0,04 
Arbres i canyes  0,08 
Moltes bardisses i herbes altes 0,075 
Bardisses i herbes altes 0,055-0,05 
Herbes baixes 0,045-0,03 
Parets de roca i herbes altes 0,05 
Còdols i herbes  0,035 
Sorres  0,03 
Riu 0,035-0,025 
Plantacions d'arbres i camps de cultiu 0,065-0,03 
Camps de cultiu  0,07-0,04 
Bardisses i herbes altes 0,05 
Hivernacles 0,08 
Arbres i bardisses 0,075-0,065 
Mur de formigó  0,02 
Zona urbanitzada 0,1-0,15 
Urbà 0,15 
Cases aïllades i bosc 0,1 
Vial  0,025-0,01 
Arbres i herbes baixes 0,03 
Càmping 0,08 
Infraestructures elèctiques 0,1 
Industries 0,1-0,08 
Còdols i herbes baixes. Roca 0,06 
Extracció d'àrids i camps de cultius 0,05 

Taula. 1.   Relaciona elements i/o usos del sòl amb el coeficient de 
rugositat "n" Manning. Font: Agència Catalana de l'Aigua. 

 

Els coeficients de rugositat (Manning) s’han introduït directament sobre el mapa d'usos 

del sòl, mitjançant l'eina d'Argis 10, Reclassify, la qual permet reclassificar els usos del 

sòl del ràster extret del MCSC amb els "n" Mannig procedents de la taula 

d'equivalències de l'ACA. 
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Figura 2.- Mapa dels coeficients de Manning dels diferents usos del sòl. Font: Elaboració pròpia 

 

3.4 ESTRUCTURES TRANSVERSALS (PONTS) 

Les estructures transversals existents a l’àmbit d’estudi incorporades als models són 

ponts.  

 

Els ponts que s'han introduït dins les condicions internes dels models bidimensionals, 

s'han escollit, després d'un anàlisis exhaustiu de les dimensions geomètriques, 

característiques hidràuliques i funcionalitat en els diferents períodes de retorn de, 10, 

100 i 500 anys, que es recull a l’apèndix C.  

 

L'anàlisi per saber quins són els punt singulars estructures que generen unes 

modificacions del flux importants, i per tant s'han d'incorporar al model, ve precedit pel 

desenvolupament de tres models hidràulics amb el programa el programa IBER. Els 

tres models "previs" desenvolupats (T10, T100 i T500) abans del model definitiu, tenen 

les mateixes condicions i característiques (rugositat, MDT, hidrograma d'entrada, 

condicions inicials) que els models definitius, amb la única diferència que no s'han 

incorporat els ponts dins les condicions internes dels models. Per tal de saber quins 

ponts s'han d'incorporar al model, s'han agafat imatges que fan referència als models 

"previs" amb períodes de retorn (10, 100 i 500 anys), sense incorporar els ponts dins 

les condicions internes.  
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3.5 PARÀMETRES DE LA SIMULACIÓ 

 

3.5.1 Condicions de contorn 

Condicions d'entrada: 

• En primer lloc, definir el punt per on entrarà l'avinguda, en l'àmbit estudiat 

aquest punt és la resclosa del Canet que és l'estructura que regula el flux 

d'entrada d'aigua a la plana estudiada.  

• En segon lloc, s'introdueix l'hidrograma de les diferents avingudes de l'estudi de 

la PEF del Ter. Aquest hidrograma serà diferent per les tres modelitzacions 

pels diferent períodes de retorn.  

 

Temps (sg) T500 [Q(m3/s)]  T100 [Q(m3/s)]  T10 [Q(m3/s)]  
0 0 0 0 

60 3,11 1,99 0,71 

120 11,8 7,57 2,68 

180 110,54 70,9 25,15 

240 577,74 370,55 131,45 

300 1732,68 1111,32 394,23 

360 1993,61 1278,67 453,6 

420 2289,96 1468,75 521,02 

480 2878,1 1845,97 654,84 

520 3059 1962 696 

540 3033,28 1945,5 690,15 

600 2741,68 1758,47 623,8 

660 2344,7 1503,86 533,48 

720 1934,44 1240,72 440,13 

780 1613,78 1035,06 367,18 

840 1406,19 901,91 319,94 

900 1236,01 792,76 281,22 

960 1076,25 690,29 244,87 

1020 903,73 579,64 205,62 

1080 759,13 486,89 172,72 

1140 605,5 388,36 137,77 

1200 494,94 317,44 112,61 

1260 411,89 264,18 93,71 

1320 342,43 219,63 77,91 

1380 289,09 185,42 65,78 

1440 247,7 158,87 56,36 

1500 214,21 137,39 48,74 

1560 189,38 121,47 43,09 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 16

1620 171,81 110,19 39,09 

1680 164,47 105,49 37,42 

1740 165,3 106,02 37,61 

Taula. 2.   Taula resum dels hidrogrames, cabals d’avinguda pels diferents períodes de retorn. 
   Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 3.- Hidrogrames segons el període de retorn. Font: Elaboració pròpia, dades de l'estudi  
  hidrològic de la PEF. 
 

Per altre banda, es defineix la condició de sortida, el límit de sortida serà la costa entre 

la població de l'Estartit i el càmping Platja Brava població de Pals.  

 

3.5.2 Condicions inicials 

Assignar de rugositat (apartat 3.3) en tot el model. La rugositat ve definida segons 

apèndix C, la quals s'introduirà depenent del ús del sòl i elements de cada zona de 

l'estudi. 

 

L'assignació de calat, s'aplicarà calat de 0 metres en tot l'àmbit d'estudi, exceptuant la 

zona del mar on s'introduirà una cota d'aigua en funció del període de retorn de 

l'avinguda amb la hipòtesis d’onatge elaborada per la Direcció General de 
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Sostenibilidad de la Costa i el Mar  pels mapes de perillositat i risc d’inundació 

(MAPRI) del Districte de conca fluvial de Catalunya l’any 2014: 

- T500: H(t)=0.89 

- T100: H(t)=0.85 

- T10: H(t)=0.77 

La cota del mar serà de valor constant durant tota l'avinguda, representació gràfica de 

les condicions inicials, figura 10.  

 

 
Figura 4.- Mapa de les condicions inicials de calats. Font: Elaboració pròpia 

 
3.5.3 Temporització de la simulació 

Per a totes les simulacions els hidrogrames tenen una durada de 48 hores, aquest és 

el temps establert per la simulació, amb una presa de dades de cada 2000 segons, per 

tant els models numèrics donaran resultats aproximadament cada mitja hora, això 

permetrà analitzar les dades en gran detall. 

 

3.6 ELABORACIÓ DELS MAPES RESUM DE CALATS I VELOCIT ATS 

Les modelitzacions realitzades amb el programa IBER i GUAD2D, permeten obtenir, 

entre els diversos resultats, les envolupants de calats i velocitats per a cada període 

de retorn modelitzat. 

 

Es presenten els sis models hidràulics realitzats, corresponents als tres períodes de 

retorn (T10, T100 i T500) amb dos programes de modelització hidràulica (GUAD2D i 
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IBER) diferents, tot i que en el procés d’elaboració del TFG ha estat necessari realitzar 

diversos models intermitjos per a ajustar els paràmetres del model.  

 

Una vegada obtinguts els diferents resultats, s'han extret les envolupants de calats i 

velocitats màximes1, amb aquests resultats s'estudia la inundabilitat, la perillositat i el 

risc per cada cel·la del territori.  

 

Els mapes de calats i velocitats es representen a escala E1:5.000 sobre l’ortofotografia 

de l’ICGC. 

 

3.7 COMPARACIÓ DELS RESULTATS DELS MODELS 

L'avaluació de les diferències entre les envolupants de velocitats i calats, s’efectua 

mitjançant àlgebra de les cobertures resultants, concretament restes (aritmètiques) de 

les bases a avaluar. El resultat, en cada cas, serà una distribució de les diferències en 

format ràster: 

 

Ràster A (IBER) – Ràster B (GUAD2D) = Ràster C (diferència) 

 

Les operacions s’efectuen amb l’aplicació Raster Calculator en entorn ArcGIS 10. 

Aquells resultats amb valors negatius, impliquen que el valor obtingut amb el GUAD2D 

és superior que amb l’IBER i viceversa. Tenint en compte que l’algoritme de càlcul és 

el mateix, les diferències de càlcul haurien de venir donades sobretot pel mallat que 

realitza el model. 

 

La comparativa dels dos models de simulació hidràulica utilitzats (GUAD2D i IBER) 

s'ha fet sobre els resultats de l'avinguda de període de retorn 500 anys, ja que 

fàcilment es podran extrapolar els resultats a les altres modelitzacions realitzades (T10 

i T100). 

 

 

 

                                                

 
1 Envolupants de calats i velocitats màximes d'una avinguda, els models numèrics bidimensionals 

extreuen ràsters resultants que defineixen per cada cel·la de la malla triangular irregular els valors màxims 

d'ambdós paràmetres (calats i velocitats), al llarg de tota l'avinguda.  
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3.8 ANÀLISI DE RESULTATS 

 

S’ha elaborat un anàlisi a nivell general de tot l’àmbit del TFG i una diagnosi de perill a 

nivell municipal, a partir de les dades obtingudes de les diferents envolupants de calats 

i velocitats dels períodes de retorn; 10, 100 i 500 anys, modelitzats mitjançant els 

programes IBER i GUAD2D, es desenvolupa l'anàlisi particular de resultats en les cinc 

grans poblacions potencialment afectades per les avingudes: Ullà, l’Estartit, Torroella 

de Montgrí, Gualta i Serra de Daró: 

 

 
Figura 5.- Àmbit d'estudi i zones d'especial iterés. Font: Elaboració pròpia. 

 

4. SÍNTESIS DELS RESULTATS 

Cal destacar que l'àrea inundada per l'avinguda de 500 anys, ocupa un 80% de l’àmbit 

d’estudi, 41 Km2 sobre els 48 Km2 totals. 

 

4.1 INFORMACIÓ BASE PEL MODEL 

 

4.1.1 Topografia 

Atès que per l’elaboració i execució del model numèric d’inundabilitat del Baix Ter es 

requereix com a base de treball un model digital del terreny, resultats amb un grau de 

precisió elevat, i que el model sigui una eina operativa i àgil, s’ha optat pel MDT 2x2 

com a informació de partença ja que: 
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o De les característiques pròpies de cada base es constata que la precisió 

altitudinal de les dades LIDAR a tots dos ràsters que se’n deriven MDT 2x2 i 

MDT 1x1 és superior a les del MDT 5x5. 

o El MDT 5x5, en conjunt i per l’àrea tractada, presenta valors altitudinals inferiors 

(de l’ordre de 0,5 m) que les bases 2x2 i 1x1, les quals serien molt similars entre 

elles.  

o Els resultats del model d’inundabilitat projectat al Molí dóna una distribució i 

magnitud de les diferències, especialment importants entre les dues bases 

LIDAR i MDT 5x5,  

o Les distribucions espacials dels resultats configuren una àrea envolvent als 

edificis existents amb valors superiors (+1m) en les bases LIDAR respecte la 

base 5x5. 

o Les bases 5x5 i 2x2 recullen les motes del Ter en tota la seva extensió (fet 

rellevant per simulacions d’inundabilitat), mentre que el MDT 1x1 les contempla 

de forma interrompuda. 

o L’alta densificació de les dades al MDT 1x1 podria fer inviable la seva 

incorporació al model GUAD2D projectat. 

 

4.1.2 Coeficients de rugositat emprats 

 

A l'àmbit estudiat predominen valors inferiors a n=0,05, això és degut a la gran 

intensitat de camps de conreu i plantacions que té l'àmbit d'estudi. 

 

Per altre banda, es pot veure l'augment de la rugositat en zones concretes com són 

poblacions, ja que predominen el contorn urbà i urbanitzacions, les quals augmenten 

considerablement la rugositat del terreny, aquestes conclusions queden demostrades 

en la Taula 3 i Figura 8. 
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Figura 6.- Síntesis resultats del mapa de rugositats. Font: Elaboració pròpia 
 

 

Taula. 3.   Síntesis de coeficients de rugositat, "n" Manning. Font: 
Elaboració pròpia 
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4.1.3 Estructures modelitzades 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp (veure apèndix C estructures analitzades) 

amb les modelitzacions dels diferents períodes, s'identifiquen els següents punts 

singulars d’estructures (PSE) a incorporar a les condicions internes del model: 

 

Períodes de retorn (anys)  nº PSE a incorporar al model Codis 
500 4 1,12, 23 i 16 

100 1 1, 6, 12, 16, 23, 25 

10 3 1, 6, 12, 17, 19 i 25  

Taula. 4.   Resum dels punts singulars estructures (PONTS) a incorporar a les condicions 
internes del model, pels diferents períodes de retorn. Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquests ponts estan analitzat i descrits a l'Annex de fitxes punts singulars estructures, 

per tal de tindre les dades geomètriques per introduir-lo a les condicions internes dels 

models hidràulics. 

 

 
Figura 7.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model d'avinguda de 

500 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia.  
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Figura 8.- Mapa de ponts a considerar dins les condicions internes del model d'avinguda 

de 100 anys de període de retorn. Font: Elaboració pròpia. 
 

 

 
Figura 9.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model d'avinguda de 

10 anys. Font: Elaboració pròpia. 
 

4.1.4 Temps de modelització 

Una vegada fets els models, amb les dades anteriors, es deixen modelitzar, el temps 

mitjà de les modelitzacions depèn del programa IBER i GUAD2D, i de l'avinguda. La 

taula resum següent, mostra el temps que s'ha tardat a modelitzar cada avinguda de 

mitjana. 
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Temps de simulació mitjà Temps total modelitzat 

GUAD2D 7 dies 21 dies 

IBER 4 dies 12 dies 

Taula. 5.   Temps de simulació GUAD2D i IBER. Font: Elaboració pròpia 
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4.2 MAPES RESUM DE CALATS I VELOCITATS 

 

4.2.1 Mapes resum pel període de retorn 10 anys 

 

 
Figura 10.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T10 modelitzat 

amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. 
 

 
Figura 11.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T10 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 12.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T10 modelitzat 
amb IBER. Font: Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 13.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T10 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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4.2.2 Mapes resum pel període de retorn 100 anys 

 

 
Figura 14.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T100 

modelitzat amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. 
 

 
Figura 15.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T100 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 16.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T100 modelitzat 
amb IBER. Font: Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 17.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T100 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia 
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4.2.3 Mapes resum pel període de retorn 500 anys 

 

 
Figura 18.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitats en l'avinguda T500 

modelitzat amb IBER 2.0.2. Font: Elaboració pròpia. 
 

 

 
Figura 19.- Imatge corresponent a l'envolupant de velocitat en l'avinguda T500 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 20.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T500 modelitzat 
amb IBER. Font: Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 21.- Imatge corresponent a l'envolupant de calats en l'avinguda T500 modelitzat 

amb GUAD2D. Font: Elaboració pròpia. 
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4.3 COMPARACIÓ DELS RESULTATS IBER - GUAD2D 

4.3.1 Metodologia 

L'avaluació de les diferències entre les envolupants de velocitats i calats, s’efectua 

mitjançant àlgebra de les cobertures resultants, concretament restes (aritmètiques) de 

les bases a avaluar. El resultat, en cada cas, serà una distribució de les diferències en 

format ràster: 

 

Ràster A (IBER) – Ràster B (GUAD2D) = Ràster C (diferència) 

 

Les operacions s’efectuen amb la Raster Calculator en entorn ArcGIS 10. 

Aquells resultats amb valors negatius, impliquen que el valor obtingut amb el GUAD2D 

és superior que amb l’IBER i veceversa. Tenint en compte que l’algoritme de càlcul és 

el mateix, les diferències de càlcul haurien de venir donades sobretot pel mallat que 

realitza el model. 

 

La comparativa dels dos models de simulació hidràulica utilitzats (GUAD2D i IBER). 

L'anàlisi s'ha fet sobre els resultats de l'avinguda de període de retorn 500 anys, ja que 

fàcilment es podran extrapolar els resultats als altres modelitzacions realitzades (T10 i 

T100). 

 

4.3.2 Comparativa de les velocitats màximes 

Els resultats són els següents: 

 
Figura 22.- Diferència de les envolupants de velocitats dels dos models, T500. Font: 

Elaboració pròpia. 
 



Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 
 
 
 

 
 

Annex 03 – Estudi hidràulic 

 32

 
Figura 23.- Mapa de diferència de velocitats, T500. Font: Elaboració pròpia. 

 

Desenvolupant l'anàlisi gràfic i estadístic de la diferència entre les envolupants de 

velocitats dels dos models, s'arriba a la conclusió que generalment predominen els 

colors grocs sobre els blaus, és a dir, l'envolupant de velocitats generada pel model 

IBER generalment té valors de velocitats més elevats que l'envolupant de velocitats 

GUAD2D. 

 

La zona de l'àmbit on predominen velocitats entre 0 i 1 m/s del model corregut amb 

IBER, es situa sobretot al marge esquerra del riu Ter en la zona entre Torroella de 

Montgrí i l'Estartit.  

 

Per altre banda, les zones de l'àmbit on predominen velocitats entre 0 i 1 m/s del 

model corregut amb GUAD2D, es troben bàsicament centrades sobre la població de 

Gualta al marge dret del riu Ter i en el marge esquerre del riu sobre el poble d’Ullà.  

 

Cal tenir en compte, la gran diferència de velocitats dins la població de Serra de Daró, 

on les velocitats del model corregut amb IBER poden inclús superar els 3 m/s a les 

velocitats del model corregut amb GUAD2D. 

 

Concloure que les velocitats del model corregut amb IBER són superiors en la major 

part de l’àmbit estudiat, i aquesta diferència pot arribar fins a 31,4 m/s. 
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4.3.3 Comparativa dels calats màxims 

A continuació s’analitza la comparativa d’envolupants de calats obtinguts amb el model 

IBER respecte als calats obtinguts amb GUAD2D. 

 

 
Figura 24.- Diferència de les envolupants de calats dels dos models, T500. Font: 

Elaboració pròpia. 
 

 
Figura 25.- Mapa de diferència de calats, T500. Font: Elaboració pròpia. 

 

Analitzant el ràster resultant de la diferència d'envolupants de calats de tots dos 

models, es pot concloure que el model GUAD2D ha generat una envolupant de calats 
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més elevats que la obtinguda amb el model IBER (segons Figura 25, predomini de 

colors blaus). 

 

La zona de l'àmbit on predominen la diferència positiva de calats més alta es situa 

fonamentalment en el marge esquerre del riu Ter del tram comprès entre Torroella de 

Montgrí i l’Estartit (valors representats en groc segons Figura 25). La màxima 

diferència negativa de calats s’observa, però, en ambdós marges del riu Ter al inici del 

tram d’estudi (valors representats en blau segons Figura 25). 

 

4.4 ANÀLISIS DELS RESULTATS T10 

Analitzant els rangs de calats predominants al model IBER, es conclou el següent: 

o El rang de calats que inunden majoritàriament l'àmbit d'estudi es troben entre 

els valors de 0 i 0,5 metres, els quals representen una superfície aproximada 

de 12 Km2 respecte als 18 Km2 de superfície total inundada. 

o Entorn al 90% de la superfície inundada, els calats que s’observen són inferiors 

a 1,0 metre. 

 
Figura 26.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de calats. Font: 

Envolupant de calats T10 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

Analitzant els rangs de velocitats predominants al model IBER, es conclou el següent: 

 

o Entorn al 67% de superfície inundada (això és, aproximadament 12 km2), la 

velocitat assolida pel flux es situa en un rang d’entre 0 i 0,25 m/s. 

o  Més d'un 90% de les velocitats són inferiors a 0,5 m/s. 
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Figura 27.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de velocitats. Font: 

Envolupant de velocitats T10 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

 

4.4.1 Inundació població d’Ullà  

A l’alçada del municipi d’Ullà, el flux desbordat pel marge esquerre del riu Ter arriba a 

la zona urbana, afectant majoritàriament els blocs de pisos i cases aïllades situades en 

tota la banda oest. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 0,25 i 1 metres i les 

velocitats assolides pel flux no superen els 0,5 m/s. 

 
Figura 28.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de retorn 10 anys. 

Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
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4.4.2 Inundació població de Torroella de Montgrí 

A l’alçada del municipi Torroella de Montgrí, el flux desbordat pel marge esquerre del 

riu Ter afecta molt parcialment la perifèria sud de la població, sense entrar pròpiament 

en el nucli urbà. En l’extrem sud del nucli urbà, s’observen calats inferiors a 1 metre i 

les velocitats assolides pel flux no superen els 0,25 m/s. 

 
Figura 29.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, avinguda període de 

retorn 10 anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.4.3 Inundació població de Serra de Daró 

A l’alçada del municipi Serra de Daró, el flux desbordat pel marge dret del riu Ter 

afecta majoritàriament nuclis aïllats i indústries de la part nord i tota la zona est de la 

població, sense entrar en el nucli urbà. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 0,5 

i 1 metre i les velocitats assolides pel flux no superen els 0,5 m/s. 
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Figura 30.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda període de retorn 10 

anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.4.4 Inundació població de Gualta 

El flux d'aigua desbordat pel marge dret del riu Ter, no afecta al nucli urbà de Gualta ja 

que el Daró (tant l’antic braç com el nou canal) recondueixen el flux cap al Ter.  

 
Figura 31.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període de retorn 10 anys. 

Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
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4.5 ANÀLISIS DE RESULTATS T100 

Analitzant els rangs de calats predominants al model IBER, es conclou el següent: 

 

o El rang de calats que inunden majoritàriament l'àmbit d'estudi es troben entre 

els valors de 0,5 i 2 metre, els quals representen una superfície aproximada de 

27 Km2 respecte als 48 Km2 de superfície total inundada. 

o Entorn al 75% de la superfície inundada, els calats que s’observen són inferiors 

a 2,0 metre. 

 
Figura 32.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de calats. Font: 

Envolupant de calats T100 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

 

Analitzant els rangs de velocitats predominants al model IBER, es conclou el següent: 

 

o Entorn al 27% de superfície inundada (això és, aproximadament 13 km2), la 

velocitat assolida pel flux es situa en un rang d’entre 0,25 i 0,5 m/s. 

o  En aproximadament un 80% de la superfície inundada, les velocitats són 

inferiors a 1,0 m/s. 
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Figura 33.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de velocitats. Font: 

Envolupant de velocitats T100 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

 

4.5.1 Inundació població d'Ullà  

 

A l’alçada del municipi d’Ullà, el flux desbordat pel marge esquerre del riu Ter arriba a 

la zona urbana, afectant majoritàriament els blocs de pisos i cases aïllades situades en 

tota la banda oest. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 0,25 i 2 metres i les 

velocitats assolides pel flux no superen els 0,5 m/s. 

 
Figura 34.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de retorn 100 anys, 

marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
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4.5.2 Inundació població de Torroella de Montgrí 

 

A l’alçada del municipi Torroella de Montgrí, el flux desbordat pel marge esquerre del 

riu Ter afecta parcialment la perifèria sud de la població, sense entrar pròpiament en el 

nucli urbà. En l’extrem sud del nucli urbà, s’observen calats entre 0,25 i 2 metres i les 

velocitats assolides pel flux es situen entre els 0,25 i 0,5 m/s. 

 

 
Figura 35.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, avinguda període de 

retorn 100 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració 
pròpia. 

 
 

4.5.3 Inundació població de Serra de Daró 

 

A l’alçada del municipi Serra de Daró, el flux desbordat pel marge dret del riu Ter 

afecta majoritàriament nuclis aïllats i indústries de la part nord i tota la zona est de la 

població, arribant a afectar a el nucli urbà. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 

0,5 i 2 metre i les velocitats assolides pel flux no superen els 0,5 m/s. 
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Figura 36.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda període de retorn 

100 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

 

4.5.4 Inundació població de Gualta 

El flux d'aigua desbordat pel marge dret del riu Ter afecta la perifèria del nucli urbà de 

Gualta, essent la cara est i nord les més afectades amb calats inferiors a 1 metre i 

velocitats del flux que no superen els 0,5 m/s. 

 

 
Figura 37.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període de retorn 100 anys. 

Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
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4.5.5 Inundació població de l'Estartit 

El nucli de l’Estartit resulta molt afectat pel flux desbordat pel marge esquerre del riu 

Ter, afavorit per l’existència del rec del Molí del Mig, del rec del Traient i d’un l’antic 

braç del riu Ter. Els calats assolits pel flux en aquest àmbit són inferiors a 0,5 metres, 

si bé aquests valors s’incrementen de manera significativa entorn a la desembocadura 

a mar de l’antic braç del riu Ter. 

 
Figura 38.- Zona inundable de calats sobre la població de l'Estartit, avinguda període de retorn 100 

anys. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.6 ANÀLISIS DELS RESULTATS T500 

4.6.1 Inundació població de Ullà  

 

A l’alçada del municipi d’Ullà, el flux desbordat pel marge esquerre del riu Ter arriba a 

la zona urbana, afectant majoritàriament els blocs de pisos i cases aïllades situades en 

tota la banda oest. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 1 i 3 metres. 

 

L'envolupant de velocitats, mostra que les velocitats no arriben als 0,5 m/s dins la 

població. El cas més desfavorables es troba en les cases aïllades situades més a 

l'oest, on les velocitats poden arribar al 1 m/s.   
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Figura 39.- Zona inundable de calats sobre la població de Ullà, avinguda període de retorn 500 anys, 

marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.6.2 Inundació població de Torroella de Montgrí 

 

A l’alçada del municipi Torroella de Montgrí, el flux desbordat pel marge esquerre del 

riu Ter afecta parcialment la perifèria sud de la població, sense entrar pròpiament en el 

nucli urbà. En l’extrem sud del nucli urbà, s’observen calats entre 0,25 i 2 metres i les 

velocitats assolides pel flux es situen entre els 0,25 i 0,5 m/s. 

 
Figura 40.- Zona inundable de calats sobre la població de Torroella de Montgrí, avinguda període de 

retorn 500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER. 
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4.6.3 Inundació població de Serra de Daró 

 

A l’alçada del municipi Serra de Daró, el flux desbordat pel marge dret del riu Ter 

afecta majoritàriament nuclis aïllats i indústries de la part nord i tota la zona est de la 

població, arribant a afectar a el nucli urbà. En aquesta zona, s’observen calats d’entre 

0,5 i 2 metres i les velocitats assolides pel flux no superen els 0,5 m/s. 

 

 
Figura 41.- Zona inundable de calats sobre la població de Serra del Darò, avinguda període de retorn 

500 anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.6.4 Inundació població de Gualta 

 

El flux d'aigua desbordat pel marge dret del riu Ter afecta la perifèria del nucli urbà de 

Gualta, essent la cara est i nord les més afectades amb calats inferiors a 1 i 2 metres, 

respectivament. Les velocitats del flux que es troben entre els 0,5 i 1 m/s..  
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Figura 42.- Zona inundable de calats sobre la població de Gualta, avinguda període de retorn 500 anys, 

marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

4.6.5 Inundació població de l'Estartit 

 

El nucli de l’Estartit resulta molt afectat pel flux desbordat pel marge esquerre del riu 

Ter, afavorit per l’existència del rec del Molí del Mig, del rec del Traient i d’un l’antic 

braç del riu Ter. Els calats assolits pel flux en aquest àmbit són inferiors a 1 metre, si 

bé aquests valors s’incrementen de manera significativa entorn a la desembocadura a 

mar de l’antic braç del riu Ter i en les depressions naturals existents. 

 

 
Figura 43.- Zona inundable de calats sobre la població de l’Estartit, avinguda període de retorn 500 
anys, marge esquerra del riu Ter. Font: Envolupant de calats modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
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5. CONCLUSIONS 

Analitzats els rangs de calats predominants en el model IBER, es pot concloure el 

següent:  

o Els rangs de calats que inunden majoritàriament la zona estudiada, es troben 

entre 1 i 2 metres, els quals inunden una àrea total de casi la meitat de la 

desembocadura del riu Ter (17/48 Km2).  

o Un 75% de la zona modelitzada (36 de 48 Km2) queda inundada per calats 

inferiors a 2 metres.  

 

 
Figura 44.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de calats. Font: 

Envolupant de calats T500 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 
 

Analitzats els rangs de velocitats predominants en el model IBER, es pot concloure el 

següent:  

 
o Els rangs de velocitats que inunden majoritàriament la zona estudiada, es 

troben entre els valors de 0,5 i 1 m/s, arribant a ocupar 16 Km2.  

o Un 70% de la zona modelitzada (32 de 48 Km2), queda inundat per velocitats 

inferiors a 1 m/s. 
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Figura 45.- Gràfica i taula corresponent a l'àrea inundada pels diferents rangs de velocitats. Font: 

Envolupant de velocitats T500 modelitzat amb IBER, elaboració pròpia. 
 

Tenint en compte la diferència entre les envolupants de calats i velocitats obtingudes 

amb els models IBER i GUAD2D, es pot intuir el següent. 

• El model IBER dóna velocitats del flux superiors a les que s’obtenen amb el 

model GUAD2D, de l’ordre de 0-1 m/s superior. 

• El model GUAD2D dóna calats superiors a les que s’obtenen amb el model 

IBER, de l’ordre de 0-1 m/s superior. 

 

Tenint en compte que l’algoritme de càlcul és el mateix, les diferències de càlcul 

haurien de venir donades sobretot pel mallat que realitza el model. 
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7. SIGLES I ABREVIATURES 

 

ACA  Agència Catalana de l'Aigua 

 

CREAF Centre de Recerca Ecològica i Adequació Forestal 

 

ICGC  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

Tn  Període de retorn de n anys 

 

MDE  Model digital d’elevacions 

 

MDT  Model digital del Terreny 

 

SIG  Sistema de Informació geogràfica  

 

TFG   Treball final de grau "Estudi hidrològic i hidràulic de la desembocadura  

  del Baix Ter. 
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APÈNDIX A: TAULES DE LES EQUIVALÈNCIES MCSC AMB RUG OSITATS 

 

Equivalència d'usos del sòl i coeficient de rugosit at (n de Manning) 

 

Taula resum d'equivalència entre usos del sòl i coeficient de rugositat "n" de Manning,  

S'ha conclòs amb els coeficients "n" Manning, següents per cada tipus de material i/o 

característiques del sòl. 

 

ID Tipus de sòl (MCSC)  "n" Manning   

1 Pineda de pi pinyer (>= 20%cc) 0,12 

2 Pineda de pinastre (>= 20%cc) 0,12 

3 Pineda de pi blanc (>= 20%cc) 0,12 

9 Alzinar (>= 20%cc) 0,12 

10 Sureda (>= 20%cc) 0,12 

19 Roureda de roure martinenc (>= 20%cc) 0,12 

24 Altres caducifolis (>= 20%cc) 0,12 

25 Boscos caducifolis de ribera (>= 20%cc) 0,12 

26 Pineda de pi pinyer (5-20%cc) 0,12 

27 Pineda de pinastre (5-20%cc) 0,12 

28 Pineda de pi blanc (5-20%cc) 0,12 

34 Alzinar (5-20%cc) 0,12 

35 Sureda (5-20%cc) 0,12 

44 Roureda de roure martinenc (5-20%cc) 0,12 

59 Altres caducifolis (5-20%cc) 0,12 

50 Boscos caducifolis de ribera (5-20%cc) 0,12 

51 Franja de protecció de pi pinyer 0,08 

52 Franja de protecció de pinastre 0,08 

53 Franja de protecció de pi blanc 0,08 

56 Franja de protecció d'alzina 0,08 

57 Franja de protecció d'alzina surera 0,08 

66 Plantacions de pi pinyer 0,08 

67 Plantacions de pinastre 0,075 

68 Plantacions de pi blanc 0,075 
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73 Vivers forestals 0,08 

74 Plantacions de coníferes no autòctones 0,08 

78 Plantacions d'eucaliptus 0,075 

79 Plantacions de pollancres 0,08 

80 Plantacions de plàtans 0,08 

81 Regeneració de pi blanc 0,09 

92 Matollars 0,06 

93 Matollars en línies elèctriques 0,05 

94 Franja de protecció de matollars 0,065 

96 Matollars procedents de tallades arreu 0,06 

97 Matollars de formacions de ribera 0,07 

98 Canyars 0,08 

99 Vegetació d'aiguamolls litorals 0,075 

100 Vegetació d'aiguamolls continentals 0,075 

103 Prats i herbassars 0,055 

104 Prats i herbassars en línies elèctriques 0,05 

105 Franja de protecció de prats i herbassars 0,055 

109 Prats i herbassars procedents de tallades arreu 0,05 

111 Vegetació arbustiva de dunes i sorrals 0,05 

112 Vegetació herbàcia de dunes i sorrals 0,04 

113 Zones cremades 0,045 

114 Penya-segats marins 0,05 

115 Roquissars 0,05 

116 Tarteres 0,05 

117 Lleres naturals 0,035 

119 Sòl erosionat per agent natural 0,035 

120 Sòl nu per acció antròpica 0,03 

121 Sòl nu en línies elèctriques 0,03 

122 Platges 0,03 

124 Llacs i llacunes continentals 0,025 

125 Llacunes litorals 0,025 

126 Rius 0,035 

130 Fruiters no cítrics 0,055 

131 Fruiters no cítrics en regadiu 0,055 
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132 Vivers agrícoles 0,07 

133 Vinyes 0,055 

134 Oliverars 0,065 

135 Oliverars en regadiu 0,065 

138 Arrossars 0,03 

139 Altres conreus herbacis 0,04 

140 Altres conreus herbacis en regadiu 0,045 

142 Conreus en transformació 0,05 

143 Rompudes agrícoles 0,05 

144 Hivernacles 0,08 

153 Altres conreus herbacis en bancals 0,05 

155 Conreus abandonats - boscos 0,075 

156 Conreus abandonats - matollars 0,065 

157 Conreus abandonats - prats en zones forestals 0,065 

161 Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles 0,055 

162 Fruiters no cítrics abandonats regadiu no regat  0,065 

165 Vinyes abandonades - prats en zones agrícoles 0,065 

166 Oliverars abandonats - prats en zones agrícoles 0,07 

170 Altres conreus herbacis abandonats  0,065 

171 Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat 0,065 

181 Horta familiar 0,065 

185 Canals artificials 0,02 

186 Basses agrícoles 0,04 

187 Urbanitzacions 0,1 

188 Centre urbà 0,15 

189 Eixample 0,15 

190 Habitatges unifamiliars 0,1 

191 Colònies i nuclis aïllats 0,1 

192 Cases aïllades 0,1 

193 Polígon industrial ordenat 0,1 

194 Polígon industrial sense ordenar 0,1 

195 Indústries aïllades 0,1 

197 Complexos comercials i d'oficines 0,1 

198 Vivers 0,065 
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199 Complexos hotelers 0,1 

200 Altres construccions 0,1 

201 Naus d'ús agrícola 0,1 

202 Granges 0,1 

204 Cementiris 0,15 

207 Parcs urbans 0,08 

208 Basses urbanes 0,04 

209 Autopistes i autovies 0,025 

210 Carreteres 0,025 

211 Aeroports 0,01 

213 Zones portuàries 0,025 

214 Zones verdes viàries 0,03 

216 Àrees de servei en xarxa viària 0,05 

218 Zones d'esport 0,05 

219 Parcs recreatius 0,08 

220 Càmpings 0,08 

221 Camps de golf 0,04 

222 Complexos administratius 0,1 

224 Equipaments educatius 0,1 

226 Centres religiosos 0,1 

227 Centres culturals 0,1 

232 Infraestructures elèctriques 0,1 

233 Depuradores i potabilitzadores 0,1 

236 Zones d'extracció minera 0,06 

237 Abocadors 0,08 

238 Plantes de tractament 0,1 

239 Sòls nus urbans no edificats 0,07 

240 Zones urbanes en construcció 0,12 

241 Moviments de terres 0,05 

Taula 1 Relació usos del sòl (MCSC v.5) amb coeficient "n" de Manning. Font: Agencia Catalana de 

l'Aigua, PEF Ter.
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APÈNDIX B: FITXES DE L’INVENTARI DE LES INFRAESTRUC TURES 

  

Les fitxes tècniques de punts singulars, segueixen un patró imposat per l'Agencia Catalana de 

l'Aigua. Serà fonamental seguir el tipus de fitxa imposada, ja que la feina de descripció i anàlisis 

iniciada s'ha d'acabar convertint i completant a fi d'aconseguir implementar a les bases de dades de 

punt singulars estructures, . 

 

Les fitxes –veure Figura 1- inclou aquella informació més sintètica i característica de l’element 

identificat i està configurada en dos apartats el primer inclou les característiques de l’àmbit  –

descripció, observacions, grau d’afecció i altres dades- i el segon la localització  –inclou les figures, 

ubicació i identificador-.  

 

 

Figura 1. Exemple de fitxa de punts singular. Font: Agencia Catalana de l'Aigua 

 

  



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de 7 ulls, C-31. Pont sobre el riu Ter, connecta Torroella de 

Montgrí amb Pals i Gualta. 

Descripció Geomètrica: 
Llum 126 m, 16,5 m cada ull. Cantell 1,75m. Barana de metall de 1m. 

Pilar, 1.8 m d'amplada i uns 8 m d'alçada. Croquis en metres. 

 
 

 
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
 

Torroella de Montrgrí 
 

Curs Fluvial 
Riu Ter 

 
Localització 
Sortida de Torroella de Montgrí en 

direcció Pals 

 

Coordenades UTM X 510378,88 Y 4653694,04 

Punt singular-Estructura Codi 1 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, sobrepassa el Rec Madral. 

Descripció Geomètrica: 
Un sòl ull. Llum 3 m. Barana metàl·lica de 1 m. Cantell de 0.7 m. Croquis en metres. 

 

 

 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
Ullà 

Curs Fluvial 
Rec Madral 

 
Localització 
Entrada a la població de Ullà, en 

direcció Torroella de Montgrí.  

Coordenades UTM X 508730,9 Y 4655290,7 

Punt singular-Estructura Codi 2 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, sobrepassa un afluent del Rec Madral. Aigües 

amunt del pont, està canalitzat.  

Descripció Geomètrica: 
Pont de tres ulls, diferent secció d'entrada i sortida, descripció geomètrica en (m) 

croquis. Les dos baranes dels dos costats són metàl·liques. 

 

 
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Ullà 
 

Curs Fluvial 
Afluent del Rec Madral 

Localització 
Entrada a la població de Ullà, en 

direcció Torroella de Montgrí. 

 

Coordenades UTM X 508831,2 Y 4655256,0 

Punt singular-Estructura Codi 3 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit del camí de Fondo (Ullà), entrada de la població, uneix Ullà amb la 

C-31. Sobrepassa el Rec del Madral. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (m) croquis següent. 

Llum de 6m. Cantell de 0,5m. Barana metàl·lica de 0,9m. 

 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Ullà 
 

Curs Fluvial 
Rec Madral 

Localització 
Entrada a la població de Ullà, 

accedint per la C-31. 

 

Coordenades UTM X 508679,03 Y 4655339,03 

Punt singular-Estructura Codi 4 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, per sobre del Torrent d'Ullà.  

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. El pont disposa d'una escala pels dos sentits, per poder accedir a la llera 

del rec. 

 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Torrent d'Ullà 

Localització 
Es troba entre Ullà i Torroella de 

Montgrí, a l'entrada de Torroella de 

Montgrí. 

 

Coordenades UTM X 508831,2 Y 4655256,03 

Punt singular-Estructura Codi 5 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, per sobre el rec del Ter Vell.  

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Té una biga col·locada al mig de l'ull, aquesta biga no té funció estructura 

en el pont, està separada dos metres, però és una clara obstrucció al pas de 

l'aigua, tal com mostra el croquis. La barana és metàl·lica. 

 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Rec del Ter Vell 

Localització 
 
Sortida de Torroella de Montgrí 

direcció Pals-Gualta.  

 Coordenades UTM X 510473,062 Y 4653868,059 

Punt singular-Estructura Codi 6 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, per sobre del Riera Nova.  

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Barana metàl·lica. Obstrucció al pas de l'aigua per una paret amb un ull 

en forma d'arc. Barana metàl·lica. 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Riera Nova 

Localització 
Es troba entre Pals i Torroella de 

Montgrí. 

 

 Coordenades UTM X 512293,85 Y 4649586,85 

Punt singular-Estructura Codi 7 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, ajuda a sobrepassar el Rec Traient, afluent de la 

riera Vella. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Barana metàl·lica. 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Rec Traient 

Localització 
Es troba entre Pals i Torroella de 

Montgrí. 

 

  Coordenades UTM X 512350,08 Y 4649375,72 

 Punt singular-structura Codi 8 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, de la riera de Sèquia del Massot. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, de tres ulls, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Barana metàl·lica. 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Riera de Sèquia del Massot 

Localització 
Es troba entre Pals i Torroella de 

Montgrí, a la sortida del camp de 

Golf de Torroella de Montgrí. 

 

  Coordenades UTM X 512039,73 Y 4650604,26 

 Punt singular-Estructura Codi 9 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, sobrepassa el Darò Vell. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Barana metàl·lica. 

  
 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Riu Darò Vell 

Localització 
Es troba entre Pals i Torroella de 

Montgrí. 

 

  Coordenades UTM X 512198,97 Y 4649961,49 

 Punt singular-Estructura Codi 10 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la C-31, sobrepassa un afluent de la Sèquia del Massot. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis 

següent. Barana metàl·lica. 
  

 

Data d'inventar             19/04/2014 
Escala captura                          1:5000 

Accessibilitat                                Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
 

Torroella de Montgrí 
 

Curs Fluvial 
Afluent Sèquia del Massot 

Localització 
Es troba entre Pals i Torroella de 

Montgrí. A la sortida del camp de golf 

de l'Emporda. 

 

  Coordenades UTM X 512040,87 Y 4650765,27 

 Punt singular-Estructura Codi 11 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat de la Gi-643, sobrepassa el Riu Darò. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 

  
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
Gualta 

 

Curs Fluvial 
Riu Darò 

Localització 
Punt singular entre les 

poblacions de Gualta i 

Torroella de Montgrí. 
 

  Coordenades UTM X 509071,25 Y 4653553,72 

 Punt singular-Estructura Codi 12 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat del camí del Molí del Mig, sobrepassa la riera del Ter Vell. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

Localització 
Punt singular dintre Torroella 

de Montgrí. Camí direcció el 

Molí del Mig. 
 

  Coordenades UTM X 511542,20 Y 4653553,52 

 Punt singular-Estructura Codi 13 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat del camí del Molí del Mig, passa per sobre la riera del Ter Vell. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

Localització 
Punt singular dintre la població 

de Torroella de Montgrí. Camí 

direcció el Molí del Mig.  

  Coordenades UTM X 511829,96 Y 4653572 

 Punt singular-Estructura Codi 14 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa per sobre la Riera del Ter Vell. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana de fusta dèbil. 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

:  
 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

Localització 
Punt singular dintre la població 

de Torroella de Montgrí.  

  Coordenades UTM X 514444,62 Y 4654779,73 

 Punt singular-Estructura Codi 15 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa per sobre la Riera del Ter Vell, carretera secundaria per 

accedir a l'Estartit. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

:  
 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

Localització 
Punt singular dintre la població 

de Torroella de Montgrí.  
  Coordenades UTM X 515444,28 Y 4655040,93 

 Punt singular-Estructura Codi 16 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

 

 

      
SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca Ter        Subconca    Baix Ter 

Descripció: 
Pont romànic, té funcions de passarel·la només apte per vianants. Està situat a la bifurcació del 

Darò vell i el riu Darò.  

Descripció Geomètrica: 
Pont romànic de pedra, de cinc ulls el·lipsoïdals. Tres metres d'amplada. El croquis següent mostra 

la descripció geomètrica en metres.  

 
 

Data d'inventar                19/04/2014 
Escala captura                             1:5000 

Accessibilitat                                  Bona 

                                                                   Cotxe 

:  
 

Municipi 
Gualta 

 

Curs Fluvial 
Riera del Darò Vell i Riu Darò 

 
Localització 
Situat a la sortida de Gualta, en 

direcció Torroella de Montgrí. 
 

   X 508539,85 Y 4653247,24 

 Punt singular-Estructura Codi 17 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa per sobre del riu Darò, es troba situat a la bifurcació del 

Darò Vell i el Riu Darò, aigües avall del Pont Vell (pont romànic). 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, disposa de vint-i-dos forats pel pas de l'aigua, de diàmetre 

quaranta centímetres. 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

: Pont romànic 
 

Municipi 
GUALTA 

 

Curs Fluvial 
Riu Darò i Riu Darò Vell 

 
Localització 
Situat a la sortida de Gualta, en 

direcció Torroella de Montgrí. 

 

  Coordenades UTM X 508539,85 Y 4653247,24 

 Punt singular-Estructura Codi 18 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa per sobre del riu Darò Vell, es troba situat a la bifurcació 

del Darò Vell i el Riu Darò, aigües avall del Pont Vell (pont romànic). 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

: Pont romànic i pont 22 forats 
 

Municipi 
GUALTA 

 

Curs Fluvial 
Riu Darò Vell 

 
Localització 
Situat a la sortida de Gualta, en 

direcció Torroella de Montgrí. 
 

  Coordenades UTM X 508566,72 Y 4653232,43 

 Punt singular-Estructura Codi 19 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  
SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa per sobre del Rec del Molí. Situat a l'interior de Gualta 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica dèbil aigües avall, aigües amunt la barana és de pedra. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 
Municipi 

GUALTA 
 

Curs Fluvial 
Rec del Molí 

 
Localització 
Situat a l'interior de Gualta, 

agües amunt del Molí de 

Gualta. 

 

 Coordenades UTM X 508425,89 Y 4653006,86 

 Punt singular-Estructura Codi 20 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa de la GI-641, passa per sobre del Torrent del Coll d'en 

Garrigars. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 
 

Municipi 
Torroella de Montgrí  

 

Curs Fluvial 
T. del Coll d'en Garrigars 

 
Localització 
Situat a la sortida de Torroella 

de Montgrí, direcció l'Estartit  

 Coordenades UTM X 511778,22 Y 4654514,92 

 Punt singular-Estructura Codi 21 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa de la GI-641, passa per sobre de la Riera de Montplà. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

:  
 

Municipi 
Torroella de Montgrí  

 

Curs Fluvial 
Riera de Montplà 

 
Localització 
Situat a la sortida de Torroella 

de Montgrí, direcció l'Estartit 

 

 Coordenades UTM X 512419,82 Y 4654657,60 

 Punt singular-Estructura Codi 22 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  
SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat passa de la GI-641, per sobre la Riera del Traient 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

:  
 

Municipi 
Torroella de Montgrí  

 

Curs Fluvial 
Riera Traient 

 
Localització 
Situat a la sortida de Torroella 

de Montgrí, direcció l'Estartit 

 

 Coordenades UTM X 514462,64 Y 4655195,64 

 Punt singular-Estructura Codi 23 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

 
 

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Pont de trànsit rodat dins de la població de Gualta. 

Descripció Geomètrica: 
Pont de trànsit rodat, d'un sòl ull, descripció geomètrica en (metres) croquis següent. 

Barana metàl·lica. 
 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

:  
 

Municipi 
Gualta  

 

Curs Fluvial 
Afluent del Darò Vell 

 
Localització 
Situat a l'interior de Gualta, 

aigües amunt del soterrament 

del Molí de Gualta 

 

 Coordenades UTM X 508597,69 Y 4652853,90 

 Punt singular-Estructura Codi 24 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

Descripció: 
Soterrament del Rec del Ter Vell, Can Mercader,és un antic molí. 

 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

 
Localització 
Situat a l'interior de Torroella 

de Montgrí, el barri del Ter, 

soterrament. 

 

 Coordenades UTM X 510593,28 Y 4653792,01 

 Punt singular-Estructura Codi 25 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  

SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

 
 

 

 

 

 
 

Descripció: 
Pont de tràfic rodat, camí del Molí, sobre la Riera del Ter Vell 

 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
Torroella de Montgrí 

 

Curs Fluvial 
Riera del Ter Vell 

 
Localització 
Situat a l'interior de Torroella 

de Montgrí, el barri del Ter, 

soterrament. 

 

 Coordenades UTM X 510532,62 Y 4653825,98 

 Punt singular-Estructura Codi 26 

 



 

 

PUNT SINGULAR ESTRUCTURA LOCALITZACIÓ 

  

 

  
SUBTIPUS                      Pont de Trànsit rodat Conca  Ter Subconca Baix Ter 

 
 
 
 
 
 
 
Descripció: 
Soterrament del afluent de Riera Vella per sota el Molí de Pals, el molí es una 

industria dedicada a la producció d'arrós. 

 

 

 

 

 
 

Data d'inventar        19/04/2014 
Escala captura                     

1:5000 

Accessibilitat                          Bona 

Cotxe 

 

Municipi 
Pals 

 

Curs Fluvial 
Riera Vella 

 
Localització 
Situat entre Pals i Torroella de 

Montgrí 
 

 Coordenades UTM X 510532,62 Y 4653825,98 

 Punt singular-Estructura Codi 27 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 
 

El present apèndix d'anàlisi i estudi, permet veure i tindre la certesa de quins punts 

singulars estructures generen unes modificacions importants al flux, i per tant s'hauran 

d'incorporar al model hidràulic. 

 

Aquest llistat dels ponts que s'han d'introduir dins les condicions internes dels models 

bidimensionals, s'han escollit després d'un anàlisis exhaustiu de les dimensions 

geomètriques, característiques hidràuliques i funcionalitat en els diferents períodes de 

retorn de, 10, 100 i 500 anys. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Les estructures transversals existents a l’àmbit d’estudi incorporades als models són 

ponts.  

 

Els ponts que s'han introduït dins les condicions internes dels models bidimensionals, 

s'han escollit després d'un anàlisis exhaustiu de les dimensions geomètriques, 

característiques hidràuliques i funcionalitat en els diferents períodes de retorn de, 10, 

100 i 500 anys.  

 

Aquest estudi d'anàlisis dels punt singulars estructures a incorporar al model, ve 

precedit pel desenvolupament de tres models hidràulics amb el programa IBER. 

  

Els tres models "previs" desenvolupats (T10, T100 i T500) abans del model definitiu, 

tenen les mateixes condicions i característiques (rugositat, MDT, hidrograma d'entrada, 

condicions inicials) que els models definitius, amb la única diferència que no s'han 

incorporat els ponts dins les condicions internes dels models.  

 

Per tal de poder veure, quins ponts s'han d'incorporar al model, en aquest apartat, 

s'han agafat imatges que fan referència als models "previs", són els models realitzats 

amb períodes de retorn (10, 100 i 500 anys). 

 

La següent pauta, és la utilitzada per determinar la rellevància dels punts singulars 

estructures, que no s'introduiran al model com a condició interna: 
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• Els punts singulars estructures que són tubs de drenatge de les carreteres, no 

tenen importància hidràulica suficient amb avingudes relativament grans com 

les estudiades. 

• Els punts singulars estructures de subtipus passarel·les de menys de 3 metres 

de llum, les quals corresponen a vies d'accés a camps de conreu o masies que 

sobrepassen petites rieres, no s'han descrit geomètricament, ja que són de 

dimensions massa reduïdes per tenir la suficient importància hidràulica. 

 

3. SÍNTESIS DELS RESULTATS 

Diagnosi dels punts singulars que teòricament s'han d'incorporar als models hidràulics. 

Per desenvolupar l'estudi, s'ha dividit l'àmbit, en diverses zones, així és més fàcil 

d'analitzar i estudiar cada punt singular. 

Tots els punts singulars tenen un numero de codi, aquest numero segueix l'ordre de 

l'apèndix B, fitxes de punts singulars, on hi ha les fitxes de tots els punts singulars 

representatius del nostre àmbit d'estudi. 

 

 
Figura 1.- Zones d'estudi, elaboració pròpia sobre mapa topogràfic 1:5000 (ICC) 
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3.1 ZONA D'ULLÀ 

 
Figura 2.- Zones d’estudi de Ullà, Font: Elaboració pròpia 

 

La població de Ullà, en aquesta zona té fonamentalment tres punts singulars 

infraestructures rellevants: C-31, Rec del Molí i Rec Madral. Es diferencien tres zones i 

nou PSE: 

 

Zona 1 : Aquesta zona té dos punts singulars pertanyents a la C-31 que podrien 

semblar importants, però en les visites a camp descobrim que són tubs de drenatge de 

la carretera, Figura 3. El seu col·lapsa o trencament no provocarà danys significatius.  

 
Figura 3.- Tub de drenatge Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 2 : Aquesta zona té tres PSEs (codis 2,3,4) rellevants. Són ponts geomètricament 

grans, situats a la carretera comarcal (C-31), on passen la major part de vehicles que 

van direcció a les diferents poblacions del àmbit d'estudi (Torroella de Montgrí, l'Estartit 

i/o Ullà), per tant doncs, tenen una destacada importància estratègica dins la zona. 

Estan situats a l'entrada de la població, en cas d'avinguda podria produir l'efecte presa, 

es a dir, en primer moment l'aigua queda embassada aigües amunt del pont, ja que no 

pot circular degut a l'obstrucció que produeix el pont, això augmenta el nivell de l'aigua 

aigües amunt de l'estructura.  
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Zona 3 : Punts singulars estructures, situats aigües amunt de la Resclosa, no tenen 

perill per la població, són ponts situats a carreteres secundaries, les quals donen 

accés els camps de conreu de la zona, el seu col·lapse o trencament no tindrien 

efectes negatius per la població. 

 

3.1.1 Anàlisis dels resultats avinguda T500 

  

Temps: 46000 de 172800 seg  Temps:50000 de 172800 seg  

  

Temps:52000 de 172800 seg  Temps:90000 de 172800 seg  

Taula. 1.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T500 sobre la població de Ullà. 
Font: Elaboració pròpia 

A.  

En el recorregut d'imatges de l'avinguda podem reafirmar alguna de les idees descrites 

a l'apartat anterior. 

 

Zona 1:  S'inunda a partir de 50000 segons, per una cota d'aigua de mig metre, 

aquesta cota supera l'alçada el tub de drenatge, (quaranta centímetres de diàmetre), 

no té sentit incorporar-los dins les condicions internes del model. 
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Zona 2:  S'inunda totalment entre els 50000 i 52000 segons, en el període de poc més 

de mitja hora queda totalment col·lapsat. Es pot visualitzar que l'avinguda ja 

desbordada aigües amunt del pont, el flux d'aigua no travessa el pont en direcció 

perpendicular al seu eix, sinó que l'avinguda travessa els ponts de la zona en totes les 

direccions, aquest fet fa inútil la seva incorporació al model. La cota d'aigua pot arribar 

fins a dos metres en els 90000 segons, a partir del qual ja comença a disminuir el 

nivell. 

 

Zona 3:  Els quatre punts singulars situats en camps de conreu, aigües amunt de la 

Resclosa, no tenen suficient rellevància estratègica per introduir-los al model, a més a 

més, l'aigua circula per sobre amb una cota de més de dos metres i per totes les 

direccions. Queden totalment inundats en el interval de 50000-52000 segons.  

 

3.1.2 Anàlisis dels resultats avinguda T100 

  

Temps : 54000 de 172800 seg  Temps:56000 de 172800 seg  

  

Temps:64000 de 172800 seg  Temps:90000 de 172800 seg  

Taula. 2.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T100 sobre la població de Ullà. 
Font: Elaboració pròpia 

Zona 1:  S'inunda a partir de 54000 segons, per una cota d'aigua de mig metre, 

aquesta cota supera l'alçada del forat de drenatge, (uns quaranta centímetres de 

diàmetre), no té sentit incorporar-los dins les condicions internes del model. 



       Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 

 

Apèndix C: Estructures analitzades 
9 

 

 

 

Zona 2:  S'inunda totalment entre els 56000 a 64000 segons, en aquest període de 

temps les estructures queden totalment col·lapsades. Es pot visualitzar que l'avinguda 

d'aigua arriba ja desbordada i sense un flux en direcció perpendicular al eix del pont, 

l'avinguda travessa els ponts de la zona en totes les direccions, aquest fet fa inútil la 

seva incorporació al model. La cota d'aigua pot arribar fins a dos metres en els 90000 

segons, a partir del qual ja comença a disminuir el nivell. 

 

Zona 3:  Els quatre punts singulars situats en camps de conreu i aigües amunt de la 

Resclosa, no tenen suficient rellevància per introduir-los al model, a més a més, l'aigua 

circula per sobre amb una cota de més de dos metres i per totes les direccions. 

Queden totalment inundats en el interval de 50000-52000 segons.  

 

3.1.3 Anàlisis dels resultats avinguda T10 

  

Temps: 72000 de 172800 seg  Temps:74000 de 172800 seg  

  

Temps:78000 de 172800 seg  Temps:100000 de 172800 seg  

Taula. 3.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T10 sobre la població de Ullà. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1:  S'inunda a partir dels 72000 segons, per una cota d'aigua entre mig i un 

metre, aquesta cota supera l'alçada del forat de drenatge, (més o menys quaranta 



       Estudi hidrològic i hidràulic del baix Ter  Xavier Roura Perea 

 

Apèndix C: Estructures analitzades 
10 

 

 

centímetres de diàmetre), s'afirma doncs que, no té sentit incorporar-los dins les 

condicions internes del model. 

Zona 2:  S'inunda totalment entre els 74000 i 78000 segons, en el període d'una hora 

queda totalment col·lapsat. Es pot visualitzar que l'avinguda d'aigua arriba ja 

desbordada i sense un flux en direcció perpendicular al eix del pont, sinó que arriba 

totalment desbordada del riu Ter i per totes direccions. L'avinguda travessa els ponts 

de la zona en totes les direccions, aquest fet fa inútil la seva incorporació al model. La 

cota d'aigua pot arribar fins als dos metres en el segon 80000, en aquest moment ja 

comença a disminuir el nivell. 

Zona 3:  Els quatre punts singulars situats en camps de conreu i aigües amunt de la 

Resclosa, no tenen suficient rellevància hidràulica per introduir-los al model, a més a 

més, l'aigua circula per totes les direccions. Queden totalment inundats en el interval 

de 74000-78000 segons.  

 

3.2 ZONA DE TORROELLA DE MONTRGRÍ  

 

 
Figura 4.- Zona de Torroella de Montgrí. Font: Elaboració pròpia 

 

En la població de Torroella de Montgrí, hi ha diversos punts singulars infraestructures 

rellevants: C-31, Rec del Molí, Rec del ter Vell, riu Ter, Gi-641 i Rec Madral. Es 

diferencien sis zones i més de trenta PSEs a analitzar: 

 

Zona 1 : Hi ha quatre ponts destacats i de grans dimensions, codis són els 1, 6, 25 i 26. 

El punt singular estructural tipus pont de codi 1, és el pont de més dimensions del 

nostre àmbit d'estudi. És un pont que pertany a la C-31 per sobre del riu Ter. Té una 
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situació estratègica molt important, el seu col·lapsa i trencament, pot provocar una 

gran avinguda i enormes danys al contorn. L'obstrucció al flux que pot generar, podria 

fer augmentar el calat aigües amunt del riu, provocant així, un augment de la cota 

d'aigua en la població de Torroella de Montgrí. 

Els punts singulars estructures tipus pont de codis 6 i 25, són ponts que passen per 

sobre el riu Ter Vell, és una de les rieres que té més caudal de l'àmbit, per tant poden 

ser possibles ponts a incorporar. Estan situats aigües amunt d'un soterrament (Can 

Mercader), codi 26, els soterraments sempre són conflictius per l'efecte presa que 

poden generar en avingudes d'un gran període de retorn. 

Zona 2 : Els diferents PSEs (ponts i passarel·les) d'aquesta zona, mesuren menys de 

tres metres de llum i estan situats sobre canals de rec per accedir als camps de conreu 

del marge esquerra del riu Ter. Hidràulicament poc rellevants degut a les petites 

dimensions i poc rellevant també a nivell de danys que poden causar.  

 
Figura 5.- Passarel·la camps de conreu a Torroella de Montgrí. Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 3 : Els punts singulars estructures tipus pont de codis 13 i 14, tenen les 

dimensions suficients per generar una forta obstrucció al flux, que pot fer augmentar el 

calat a Torroella de Montgrí. 

Zona 4:  En aquesta zona, hi ha un canal construït per sobre el nivell del terreny, per 

tant no té importància hidràulica.  

 
Figura 6.- Canal de Torroella de Montgrí. Font: Elaboració pròpia 
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Zona 5: Punts singulars estructures a la sortida de Torroella de Montgrí, són ponts de 

la Gi-643, passen per sobre de rieres secundaries, la seva importància capital rau en 

l'efecte negatiu que pot provocar un tap en aquestes infraestructures, ja que 

augmentaria el nivell d'aigua a la població de Torroella de Montgrí, pot ser clau 

incorporar-los al model. 

Zona 6 : Els punts singulars estructures tipus ponts d'aquesta zona; codi 5, és un pont 

que pertany a la C-31 passa per sobre un rec, té rellevància perquè està situat al 

començament de Torroella de Montgrí, i per tant, l'obstrucció al flux d'aquesta 

provocaria augment de la cota d'aigua a la població.  

3.2.1 Anàlisis dels resultats avinguda T500 

  

Temps:50000 de 172800 seg  Temps:52000 de 172800 seg  

  

Temps:54000 de 172800 seg  Temps:56000 de 172800 seg  

  

Temps:70000 de 172800 seg  Temps:78000 de 172800 seg  

Taula. 4.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda sobre la població de Torroella de 
Montgrí. Font: Elaboració pròpia 
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Zona 1: El punt singular estructural tipus pont de codi 1, és un pont de 200 metres de 

llum amb grans dimensions geomètriques. Es pot veure que l'aigua travessa 

perpendicularment al eix del pont, per tant, pot provocar una obstrucció al flux de 

l'aigua i elevar la cota d'aigua a la població de Torroella de Montgrí. Tots aquests 

motius fan indispensable la seva incorporació dins les condicions internes del model 

bidimensional.  

Els punt singulars estructures tipus ponts de codis 6 i 25, són ponts que passen per 

sobre la riera del Ter Vell. Aquests dos ponts de gran influencia en l'entorn, queden 

completament inundats en poc més de mitja hora, entre 50000 segons i els 52000 

segons, l'aigua entre pels dos costats dels ponts, inundant així tot el voltant a una cota 

aproximada d'un metre i mig, això representa que encara que s'incorporessin dins el 

model bidimensional, no tindrien una importància significativa en el nivell d'aigua, ja 

que l'aigua ja està desbordada per tota la població de Torroella de Montgrí. 

Zona 2: Els diferents punts singulars estructures (ponts i passarel·les) d'aquesta zona 

mesuren menys de tres metres de llum, estan situats sobre canals de rec i serveixen 

per accedir als camps de conreu del marge esquerra del riu Ter. No es consideren a 

l'estudi hidràulic. 

Zona 3:  Els punts singulars estructures tipus ponts de codis 13 i 14, són dos ponts de 

poca influencia a l'entorn, a part queden completament inundats en poc més de mitja 

hora, entre 54000 segons i els 56000 segons, l'aigua entre pels dos costats inundant 

tot el voltant dels ponts, a una cota aproximada d'un metres. 

Zona 5 i 6: La cota d'aigua en l'avinguda de cinc cents anys i en el moment de cabal 

punta temps de 78000 segons, l'avinguda no arriba a tocar aquesta zona, ja que les 

dos zones tenen una altimetria bastant superior al riu Ter, per tant no es contemplaran 

en el model. 

 

3.2.2 Anàlisis dels resultats avinguda T100 

  

Temps:52000 de 172800 seg  Temps:58000 de 172800 seg  
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Temps:60000 de 172800 seg  Temps:64000 de 172800 seg  

  

Temps:70000 de 172800 seg  Temps:80000 de 172800 seg  

Taula. 5.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T100 sobre la població de 
Torroella de Montgrí. Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1: El punt singular estructural tipus pont de codi 1, succeeix la mateixa 

circumstància que en l'explicat al T500, per tant serà clau incorporar-lo dins el model. 

Els punt singulars estructures tipus ponts de codis 6 i 25, són ponts que passen per 

sobre la riera del Ter Vell. Aquests dos ponts tenen una gran influencia a l'entorn,  

entre 54000 segons a 70000 segons, l'aigua arriba perpendicular als dos ponts, el fet 

de tindre unes dimensions considerables i que el flux sigui perpendicular a l'eix del 

pont, pot provocar una obstrucció al flux de l'aigua i elevar la cota d'aigua a la població 

de Torroella de Montgrí, s'han doncs d'incorporar al model hidràulic. 

Zona 2: Els diferents punts singulars estructures (ponts i passarel·les) d'aquesta zona 

mesuren menys de tres metres de llum, estan situats sobre canals de rec i serveixen 

per accedir als camps de conreu del marge esquerra del riu Ter. No es consideren a 

l'estudi hidràulic. 

Zona 3:  Els punts singulars estructures tipus ponts de codis 13 i 14, són dos ponts de 

poca influencia a l'entorn, a part queden completament inundats en poc més d'una 

hora, entre 60000 i 64000 segons. 

Zona 5 i 6: La cota d'aigua en l'avinguda de cent anys i en el moment de cabal punta 

temps de 78000 segons, l'avinguda no arriba a tocar aquesta zona, ja que les dos 
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zones tenen una altimetria bastant superior al riu Ter, per tant no es contemplaran en 

el model. 

 

3.2.3 Anàlisis dels resultats avinguda T10 

  

Temps:50000 de 172800 seg  Temps:80000 de 172800 seg  

  

Temps:86000 de 172800 seg  Temps:88000 de 172800 seg  

 

Temps:92000 de 172800 seg  Temps:100000 de 172800 seg  

Taula. 6.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T10 sobre la població de Torroella 
de Montgrí. Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1: El punt singular estructural tipus pont de codi 1, s'incorporarà de la mateixa 

manera que succeeix en l'anàlisi de T100 i T500. 
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Els punt singulars estructures tipus ponts de codis 6 i 25, són ponts que passen per 

sobre la riera del Ter Vell. Aquests dos ponts tenen una gran influencia a l'entorn,  des 

dels 80000 segons fins acabar l'avinguda. L'aigua arriba perpendicular als dos ponts, 

el fet de tindre unes dimensions considerables i que el flux sigui perpendicular a l'eix 

del pont, pot provocar una obstrucció al flux de l'aigua i elevar la cota d'aigua a la 

població de Torroella de Montgrí, s'han doncs d'incorporar al model hidràulic. 

Zona 2: Els diferents punts singulars estructures (ponts i passarel·les) d'aquesta zona 

mesuren menys de tres metres de llum, estan situats sobre canals de rec i serveixen 

per accedir als camps de conreu del marge esquerra del riu Ter. No es consideren a 

l'estudi hidràulic. 

Zona 3, 5 i 6:  L'avinguda de període de retorn deu anys, no arriba aquestes tres 

zones. 

 

 

3.3 ZONA DE L'ESTARTIT 

 
Figura 7.- Zona de l’Estartit. Font: Elaboració pròpia 
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Zona 1 . En aquesta zona, destaquen punts singulars estructures (ponts i passarel·les) 

que mesuren menys de tres metres de llum, serveixen per accedir als camps de 

conreu del marge esquerra del riu Ter, els quals estan situats sobre canals de rec. No 

són un perill per la població, degut a la seva disminuïda mida i baixa situació 

estratègica. Són passarel·les com la figura 8.  

 
Figura 8.- Tub de drenatge. Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 2 . Tres punts singulars importants, codi de referència 15,16 i 23. Són ponts 

grans geomètricament, i tenen una importància estratègica a la zona perquè estan 

situats a l'entrada de l'Estartit, ja que són les vies de comunicació entre l'Estartit i 

Torroella de Montgrí, a part que tenen suficient llum i cantell per poder generar efectes 

molt negatius sobre la població. 

Pont codi 23, intersecció GI-641 i Riera del Traient, podria ser important introduir-lo 

perquè està molt a prop d'un càmping i qualsevol fenomen que es produeixi pot ser 

catastròfic. Pont codi 15, té els mateixos problemes que el pont codi 23, a part és un 

pont gran geomètricament i molt a prop d'una masia, és a dir, podria interessar 

d'incorporar al model per analitzar com flueix l'aigua en un punt tan vulnerable a prop 

d'una masia. 

Pont codi 16, està situat a la mateixa platja de la desembocadura del Ter, és de grans 

dimensions però té poca importància estratègica i hidràulica, ja que es troba situat a la 

platja. 
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3.3.1 Anàlisis dels resultats avinguda T500 

  

Temps:56000 de 172800 seg  Temps:58000 de 172800 seg  

  

Temps:60000 de 172800 seg  Temps:62000 de 172800 seg  

  

Temps:64000 de 172800 seg  Temps:66000 de 172800 seg  

  

Temps:68000 de 172800 seg  Temps:70000 de 172800 seg  

Taula. 7.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T500 sobre la població de 
l'Estartit. Font: Elaboració pròpia 
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Zona 1 : Els diferents punts singulars estructures (ponts i passarel·les) d'aquesta zona 

mesuren menys de tres metres de llum, estan situats sobre canals de rec i serveixen 

per accedir als camps de conreu. No es consideren a l'estudi hidràulic. 

Zona 2 : Pont codis 23 i 16, són dos punts singular molt rellevants dins l'àmbit d'estudi, 

aquests dos punts entre els intervals de 60000 i 62000 segons, queda inundats per 

l'aigua que desbordada pel marge esquerra del riu Ter, aquesta aigua entra pels ponts 

en direcció perpendicular i sentit descendent. Serà bo estudiar i analitzar el possible 

col·lapsa, l'obstrucció al flux i l'efecte presa que pot provocar aquesta estructura, ja 

que tindria com a conseqüència immediata l'augment de calat als càmpings del Ter, 

les Medes o l'Empordà. S'ha d'incorporar al model hidràulic pel períodes de retorn cinc 

cents per la seva importància hidràulica i afectació al entorn. 

El pont de codi 15, no es considera en el model hidràulic, ja que l'aigua desborda per 

totes direccions sobre el punt singular, entre l'interval de temps de 58000 i 60000 

segons, per tant la seva no inclusió dins les condicions internes, no representa un 

canvi significatiu. 

 

3.3.2 Anàlisis dels resultats avinguda T100 

  

Temps:68000 de 172800 seg  Temps:72000 de 172800 seg  

  

Temps:76000 de 172800 seg  Temps:82000 de 172800 seg  

Taula. 8.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T100 sobre la població de 
l'Estartit. Font: Elaboració pròpia 
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Zona 1 : Els diferents punts singulars estructures (ponts i passarel·les) d'aquesta zona 

mesuren menys de tres metres de llum, estan situats sobre canals de rec i serveixen 

per accedir als camps de conreu. No es consideren a l'estudi hidràulic. 

Zona 2 : Ponts de codis 23 i 16, són dos punts singular molt rellevants dins l'àmbit 

d'estudi, aquests dos punts entre els intervals de 76000 i 80000 segons, queden 

inundats per l'aigua que desbordada pel marge esquerra del riu Ter, aquesta aigua 

entra pels ponts en direcció perpendicular i sentit descendent. Serà bo estudiar i 

analitzar el possible col·lapsa, l'obstrucció al flux i l'efecte presa que pot provocar 

aquesta estructura, ja que tindria com a conseqüència immediata l'augment de calat 

als càmpings del Ter, les Medes o l'Empordà. S'ha d'incorporar al model hidràulic de 

períodes de retorn de cent anys, per la seva importància hidràulica i afectació al 

entorn. 

El pont de codi 15, no es considera en el model hidràulic, ja que l'aigua desborda per 

totes direccions sobre el punt singular, entre del interval de temps de 70000 i 80000 

segons, per tant la seva no inclusió dins les condicions internes, no representa un 

canvi significatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Anàlisis dels resultats avinguda T10 

 

 

Temps:90000de 172800 seg  

Taula. 9.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T10 sobre la població de l'Estartit. 
Font: Elaboració pròpia 
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L'avinguda de període de retorn deu anys, no arriba a tocar els punts singulars 

estructures de la població de l'Estartit. 

 

 

3.4 ZONA DE GUALTA 

 
Figura 9.- Zona de Gualta. Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1 . Són rius secundaris i tenen poca aportació al territori i ponts de dimensions 

reduïdes. 

Zona 2. Punt singular estructural tipus pont codi 12, és un pont de grans dimensions i 

és la intersecció de dos grans punts singulars infraestructures, com són el riu Darò i la 

Gi-643. És un punt estratègic que connecta Serra de Darò amb Torroella de Montgrí. 

Per tant en cas d'avinguda, tindria una importància capital en la seva funció de via 

d'evacuació de la població dels pobles de la desembocadura del Ter. L'obstrucció que 

provocaria aquesta estructura podria generar un augment del calat considerable a tota 

la zona de Gualta i Serra del Darò, per tant podria ser incorporat al model, així poder 

estudiar la reacció de l'estructura sobre l'avinguda. 

Zona 3.  Punts singulars situats a la població de Gualta, codis 17, 18 i 19, estan situats 

a Gualta, es podrien introduir al model per l'efecte tap, d'obstrucció al flux i possible 

augment del calat que pot provocar la congestió de tres estructures separades per poc 

menys de cinc metres entre elles, augmenten exponencialment el risc i la perillositat de 

la zona.  

A part, estan sobre una bifurcació de dos rius importants de la zona Darò i Darò Vell, 

situats a un punt estratègicament sensible, ja que si es produeix una ruptura, d'algun 

dels tres ponts, la població de Gualta perd una via d'escapament. 

Punts singulars estructures tipus pont de codis 20 i 24, dins la població de Gualta, 

problemàtics per l'efecte que pot produir sobre Gualta. El pont codi 24, és important 
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perquè està situat aigües amunt d'un soterrament el Molí de Gualta, per tant l'efecte 

tap d'aquesta zona és doblement important. 

 

3.4.1 Anàlisis dels resultats avinguda T500 

  

Temps:44000 de 172800 seg  Temps:46000 de 172800 seg  

  

Temps:48000 de 172800 seg  Temps:50000 de 172800 seg  

  

Temps:52000 de 172800 seg  Temps:54000 d e 172800 seg 

  

Temps:58000 de 172800 seg  Temps:70000 de 172800 seg  

Taula. 10.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T500 sobre la població de Gualta. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Zona 1 . Són rius secundaris i tenen poca aportació d'aigua, els ponts són d'ordre petit i 

allunyats de la població de Gualta, poca importància hidràulica. 

Zona 2 : El pont de codi 12 que passa per sobre del riu Darò, entre els intervals de 

temps 44000 i 46000 segons, és travessat pel flux d'aigua que desbordada per tota la 

plana del marge dret del riu Ter, aquesta avinguda entra dins el Darò, i travessa el 

pont en direcció perpendicular i en sentit descendent, serà bo estudiar i analitzar el 

possible col·lapsa, l'obstrucció al flux i l'efecte presa que pot provocar aquesta 

estructura, ja que tindria com a conseqüència immediata l'augment de calat, en tota la 

població de Gualta. S'ha d'incorporar al model hidràulic d'avinguda de període de 

retorn cinc cents anys. 

Zona 3 : Els codis 17, 18 i 19, l'aigua arriba sobre els ponts per múltiples direccions, tot 

el voltant d'aquests ponts està inundat, per tant no serà necessari avaluar la influencia 

d'aquets ponts al model hidràulic.. 

L'aigua no arriba a penetrar per l'interior de Gualta, per tant no arriben a superar els 

dos ponts situats dins la població, no és necessari la seva incorporació en el model 

bidimensional. 

 

3.4.2 Anàlisis dels resultats avinguda T100 

  

Temps:50000 de 172800 seg  Temps:54000 de 172800 seg  
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Temps:60000 de 172800 seg  Temps:82000 de 172800 seg  

 

Temps:90000 de 172800 seg 

Taula. 11.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T100 sobre la població de Gualta. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1 . Són rius secundaris i tenen poca aportació d'aigua, els ponts són d'ordre petit i 

allunyats de la població de Gualta, poca importància hidràulica. 

Zona 2 : El pont de codi 12, succeeix el mateix que amb l'avinguda T500, per tant 

s'hauria d'incorporar al model de T100 també. 

Zona 3 : Els codis 17, 18 i 19, l'aigua arriba sobre els ponts per múltiples direccions, 

per tant no serà estrictament necessari avaluar la influencia d'aquets ponts al model 

hidràulic, ja que queda tota la zona inundada.  

L'aigua no arriba a penetrar per l'interior de Gualta. 

3.4.3 Anàlisis dels resultats avinguda T10 

  

Temps:58000 de 172800 seg  Temps:60000 de 172800 seg  
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Temps:62000 de 172800 seg  Temps:64000 de 172800 seg  

  

Temps:68000 de 172800 seg  Temps:80000 de 172800 seg  

Taula. 12.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T10 sobre la població de Gualta. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Zona 1 . Són rius secundaris que tenen poca aportació d'aigua, els ponts són de 

reduïda dimensions. 

Zona 2 : El pont de codi 12 que passa per sobre del riu Darò, aquest pont s'ha 

d'incorporar al model T10, pels mateixos motius que els demostrats en l'avinguda 

T500. 

Zona 3 : Els codis 17 i 19, es pot veure que l'aigua arriba perpendicular al eix dels dos 

ponts, per tant es pot provocar una obstrucció al flux de l'aigua i elevar la cota d'aigua 

a la població de Gualta. Aquesta zona a part, és d'especial interès, ja que es 

divideixen els dos fluxos d'aigua, direcció cap a Torroella de Montgrí pel canal, i la 

direcció a la costa pel Darò Vell. Aquests dos punts singulars tindrien la importància 

hidràulica per incorporar-los al model hidràulic de període de retorn deu anys. 

L'aigua no arriba a penetrar per l'interior de Gualta, per tant no arriben a superar els 

dos ponts situats dins la població, no és necessari la seva incorporació en el model 

bidimensional. 
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3.5 ZONA DE PALS 

 
Figura 10.- Zona de Pals. Font: Elaboració pròpia 

 

Punts singulars, codis 9, 10 i 11, sobre la carretera comarcal (C-31), amb les rieres 

secundaries Sèquia Massot i Riera Nova i Darò Vell, són importants perquè tallen una 

via d'escapament per tota la regió de les poblacions del baix Ter, en cas d'avinguda 

seria significatiu veure el nivell de col·lapse que poden arribar a tindre aquestes 

estructures, per aquest motiu les podríem introduir al model. 

 

3.5.1 Anàlisis dels resultats avinguda T500 

  

Temps:54000 de 172800 seg  Temps:56000 de 172800 seg  

  

Temps:62000 de 172800 seg  Temps:64000 de 172800 seg  
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Temps:66000 de 172800 seg  Temps: 68000 de 172800 seg  

  

Temps:70000 de 172800 seg  Temps:78000 de 172800 seg  

Taula. 13.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T500 sobre la zona de la població 
de Pals. Font: Elaboració pròpia 

B.  

Estudiant l'avinguda de cinc cents anys de període de retorn, es pot concloure que els 

diferents ponts del àmbit de Pals, són ponts que s'inunden entre el 54000 i 70000 

segons, aquesta avinguda que genera un nivell d'aigua entre un i dos metres en l'àmbit 

d'estudi al voltant de les diferents estructures, és a dir, l'aigua no entre 

perpendicularment, sinó que el terreny de les vores del pont està totalment inundat 

quan finalment arriba l'aigua a l'estructura, per tant és innecessari la seva incorporació 

dins el model hidràulic. 

 

3.5.2 Anàlisis dels resultats avinguda T100 

  

Temps:64000 de 172800 seg  Temps:66000 de 172800 seg  
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Temps:70000 de 172800 seg  Temps:74000 de 172800 seg  

  

Temps:94000 de 172800 seg  Temps: 110000 de 172800 seg  

Taula. 14.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T100 sobre la zona de la població 
de Pals. Font: Elaboració pròpia 

 

Estudiant l'avinguda de cent anys de període de retorn, es pot concloure que els 

diferents ponts del àmbit de Pals, són ponts que s'inunden entre el 64000 i 74000 

segons, aquesta avinguda que genera un nivell d'aigua entre mig i un metre en l'àmbit 

d'estudi al voltant de les diferents estructures, és a dir, l'aigua no entre 

perpendicularment, sinó que el terreny de les vores del pont està totalment inundat, 

per tant és innecessari la seva incorporació dins el model hidràulic. 

 

3.5.3 Anàlisis dels resultats avinguda T10 

  

Temps:80000 de 172800 seg  Temps:82000 de 172800 seg  
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Temps:84000 de 172800 seg  Temps:94000 de 172800 seg  

Taula. 15.   Recull d'imatges del model previ amb l'avinguda T10 sobre la zona de la població 
de Pals. Font: Elaboració pròpia 

Estudiant l'avinguda de cinc cents anys de període de retorn, es pot concloure que els 

diferents ponts del àmbit de Pals, són ponts que s'inunden entre el 54000 i 70000 

segons, aquesta avinguda que genera un nivell d'aigua entre un i dos metres en l'àmbit 

d'estudi al voltant de les diferents estructures, és a dir, l'aigua no entre 

perpendicularment, sinó que el terreny de les vores del pont està totalment inundat 

quan finalment arriba l'aigua a l'estructura, per tant és innecessari la seva incorporació 

dins el model hidràulic. 

 

4. CONCLUSIONS 

4.1 CONCLUSIONS ÀMBIT ESTUDIAT 

4.1.1 Conclusions zona de Gualta 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, es conclou que dins la zona corresponent a Gualta, no es considerarà 

important incorporar dins les condicions de contorn internes del model cap punt 

singular estructura. 

 

4.1.2 Conclusions zona de Torroella de Montgrí 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, es conclou que, dins la zona corresponent a Torroella de Montgrí, els ponts 

que s'incorporaran a les condicions internes dels models hidràulics seran els següents: 

 

Períodes de retorn (anys) nº PSE a incorporar al model  Codis fitxes  
500 1 1 
100 3 1, 6 i 25 
10 3 1, 6 i 25 
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Taula. 16.   Resum de punts singulars estructures a incorporar al model dins les condicions 
internes, a la zona de Torroella de Motngrí. 

 

4.1.3 Conclusions zona de l'Estartit 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, es conclou que dins la zona corresponent a l'Estartit, els ponts que 

s'incorporaran a les condicions internes dels models hidràulics seran els següents: 

 

Períodes de retorn (anys)  nº PSE a incorporar al model Codis 
500 2 23 i 16 
100 2 23 i 16 
10 0 0 

Taula. 17.   Resum de punts singulars estructures a incorporar al model dins les condicions 
internes, a la zona de l'Estartit. 

 

4.1.4 Conclusions zona de Gualta 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, es conclou que dins la zona corresponent a Gualta, els ponts que 

s'incorporaran a les condicions internes dels models hidràulics seran els següents: 

Períodes de retorn (anys)  nº PSE a incorporar al model Codis 
500 1 12 
100 1 12 
10 3 12, 17 i 19  

Taula. 18.   Resum de punts singulars estructures a incorporar al model dins les condicions 
internes, a la zona de l'Gualta. 

 

4.2 CONCLUSIONS ZONA DE PALS 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, es conclou que dins la zona corresponent a Pals, no es considerarà 

incorporar dins les condicions de contorn internes del model cap punt singular 

estructura. 

 

4.3 CONCLUSIONS ESTRUCTURES A MODELITZAR 

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp amb les modelitzacions dels diferents 

períodes, s'identifiquen els següents punts singulars estructures a incorporar a les 

condicions internes del model són: 
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Períodes de retorn (anys)  nº PSE a incorporar al model Codis 
500 4 1,12, 23 i 16 

100 1 1, 6, 12, 16, 23, 25 

10 3 1, 6, 12, 17, 19 i 25  

Taula. 19.   Resum dels punts singulars estructures (PONTS) a incorporar a les condicions 
internes del model, pels diferents períodes de retorn. Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquests ponts estan analitzat i descrits a l'Annex de fitxes punts singulars estructures, 

per tal de tindre les dades geomètriques per introduir-lo a les condicions internes dels 

models hidràulics. 

 
Figura 11.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model d'avinguda de 500 anys. 

Font: Elaboració pròpia.  
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Figura 12.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model d'avinguda de 100 anys. 

Font: Elaboració pròpia.  
 

 
Figura 13.- Mapa de ponts a considerar dins condicions internes del model d'avinguda de 10 anys. Font: 

Elaboració pròpia.  
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5. SIGLES I ABREVIATURES 

 

ACA  Agència Catalana de l'Aigua 

 

ICGC  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

Tn  Període de retorn de n anys 

 

MDE  Model digital d’elevacions 

 

MDT  Model digital del Terreny 

 

SIG  Sistema de Informació geogràfica  

 

TFG   Treball final de grau "Estudi hidrològic i hidràulic de la desembocadura  

  del Baix Ter”  

PSE  Punt singulars estructures 

 


