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RESUM 

 

Al llarg de la història, les inundacions han estat un dels desastres naturals amb major 

impacte socioeconòmic i de pèrdues de vides humanes. A Catalunya, per exemple, 

durant el període 1994 - 2013 es van registrar 61.986 reclamacions per danys 

materials i es van destinar uns 559 M€ en concepte d'indemnitzacions. 

 

Existeix, doncs, un risc inherent a cada territori que és necessari analitzar, avaluar i 

preveure, gestionant el risc a efectes de mitigar els seus efectes i fer possible la 

reducció dels impactes a nivells acceptables.  

 

El coneixement de les zones potencialment inundables esdevé un element clau per fer 

front al risc d’inundació i defugir-ne l’exposició, ja sigui a través de l’ordenació 

territorial o l’activació de mecanismes de gestió del risc (elaboració de plans 

d’emergència i intervenció posterior davant la manifestació del risc).  

 

El present treball de final de grau (TFG) té, com a objectiu, la determinació de les 

zones potencialment inundables associades al tram final del riu Ter al seu pas pel 

terme municipal de Torroella de Montgrí, que ha estat identificat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) com a tram amb risc potencial significatiu d’inundació 

contrastant els resultats obtinguts entre dos models bidimensionals (GUAD 2D i Iber).  

 

Paraules claus: modelització hidrològica, modelització hidràulica, GUAD 2D, IBER, 

risc i perillositat, ACA. 
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RESUMEN 
 

A lo largo de la historia, las inundaciones han sido uno de los desastres naturales con mayor 

impacto socioeconómico y de pérdidas de vidas humanas. En Cataluña, por ejemplo, 

durante el período 1994 - 2013 se registraron 61.986 reclamaciones por daños materiales y 

se destinaron unos 559 M € en concepto de indemnizaciones. 

 

Existe, pues, un riesgo inherente a cada territorio que es necesario analizar, evaluar y 

prever, gestionando el riesgo a efectos de mitigar sus efectos y hacer posible la reducción 

de los impactos a niveles aceptables. 

 

El conocimiento de las zonas potencialmente inundables es un elemento clave para hacer 

frente al riesgo de inundación y evitar su exposición, ya sea a través de la ordenación 

territorial o la activación de mecanismos de gestión del riesgo (elaboración de planes de 

emergencia e intervención posterior ante la manifestación del riesgo). 

 

El presente trabajo de final de grado (TFG) tiene, como objetivo, la determinación de las 

zonas potencialmente inundables asociadas al tramo final del río Ter a su paso por el 

término municipal de Torroella de Montgrí, que ha sido identificado por la Agencia Catalana 

del Agua (ACA) como tramo con riesgo potencial significativo de inundación contrastando 

los resultados obtenidos entre dos modelos bidimensionales (Guada 2D y Iber). 

 

Palabras claves: modelización hidrológica, modelización hidráulica, Guada 2D, IBER, riesgo 

y peligrosidad, ACA. 
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SUMMARY 
 

Throughout history, floods have been a disaster with higher socioeconomic impact and loss 

of life. In Catalonia, for example, during the period 1994 - 2013 was recorded 61,986 claims 

for property damage and went about 559 M € in compensation. 

 

Thus, there is an inherent risk in each territory that is necessary to analyze, evaluate and 

predict, manage risk in order to mitigate its effects and make it possible to reduce the 

impacts to acceptable levels. 

 

Knowledge of the potential flood areas is a key to address flood risk and avoid exposure, 

either through zoning or activation mechanisms of risk management (development of 

emergency plans and subsequent intervention to element the manifestation of risk). 

 

This final project of the degree has as an objective the identification of potential flood zones 

associated the final leg of the Ter river passing through the town of Torroella de Montgrí, 

which has been identified by the ACA Water (ACA) as a section with significant potential 

flood risk contrasting results between two-dimensional models (Guad2D and  Iber) and 

undimensional. 

 

Keywords: hydrological modeling, hydraulic modeling, Guad2D, IBER, risk and danger, ACA. 
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1 PREÀMBUL 
 

Aquest document és la memòria sintètica del treball final del Grau de l'enginyeria de la 

Construcció.  

 

El treball de final de grau (TFG) ha estat elaborat juntament amb el tutor, Ernest Bladé Castellet 

del Departament d’Hidràulica, Marítim i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, el 

tutor extern, Àlex Gracia Tarragona,de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i han col·laborat 

Anna Casamitjana Gomis (ACA) i Juanma  López i Joan Solà per part de l'empresa GeoServei, i 

Pau Roldán per part de l'empresa HQA (INCLAM). 

 

Cal destacar que la informació d’aquest treball serà facilitada a l’Agència Catalana de l’Aigua, la 

qual en farà ús i difusió en el marc dels estudis de Planificació dels espais fluvials, els quals 

permeten generar la informació base per donar compliment a la Directiva 2007/60/CE 

transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol. A l’àmbit 

del baix Ter es va detectar un error a la informació elaborada per l’ACA l’any 2004, i amb la 

informació d’aquest treball es procedirà a la seva revisió i substitució. 

 

2 INTRODUCCIÓ 
 

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

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

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

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

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

aquells lligats a les avingudes com la transformació pluja-escorrentiu, la propagació de riuades, 

etc. Per una altra banda, l’ocupació de les zones potencialment inundables augmenta la 

magnitud dels danys que es poden produir. 

 

Fent repàs a la història recent de Catalunya s’aprecia com les inundacions2 han ocasionat 

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

                                                
1 L’ocupació del territori (l’increment dels assentaments humans i dels béns econòmics en les planícies al·luvials), amb la seva 

conseqüent impermeabilització, a la que s’afegeix l’afecció al drenatge natural de les aigües pluvials per l’efecte barrera, ha anat 

augmentant sobre tot en les últimes dècades amb actuacions urbanístiques, noves vies de comunicació, etc. que han suposat severs 

impactes sobre els cursos i la plana d’inundació. 
2 Convé, diferenciar entre vàries tipologies d’inundacions que tenen lloc a les conques internes de Catalunya: 



Estudi hidrològic i hidràulic de la desembocadura del riu Ter Memòria 

 

 

10 

Memòria  

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

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

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

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

del risc i de l’emergència, articulades mitjançant una legislació que incorpora tots aquests 

conceptes oferint un marc d’actuació integral. 

 

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

conques internes de Catalunya, es troba exposat al risc d’inundacions associat al desbordament 

dels cursos fluvials3 o de la dinàmica litoral, fet agreujat si es té en compte l’alta densitat 

d’infraestructures existents.  

 

Aquest és el cas de la conca del Ter (3.276 Km2), on clàssicament s’han produït nombrosos 

episodis d’inundacions catastròfiques. El riu Ter és un dels més importants de les conques 

internes de Catalunya, neix el municipi de Setcases a la comarca del Ripollès i desemboca a la 

platja de Fonollera, al municipi de Torroella de Montgrí a la comarca del Baix Empordà. Al llarg 

dels seus gairebé 200 Km, salva un desnivell de 2.500 m d'altitud  desembocant al mar al seu 

pas pel municipi de Torroella de Montgrí. La regulació de la conca, ha comportat que la zona 

baixa del Ter hagi reduït la freqüència dels episodis catastròfics, tot i això cal tenir en compte que  

podria patir inundacions, que comportarien grans danys de caràcter personal i econòmic per la 

població, tal i com es pot preveure pel fet que aquest tram final del riu Ter està classificat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a tram amb risc potencial significatiu d'inundació.  

 

Aquest motiu, unit amb la possibilitat de realitzar una estada pràctica que permetés fonamentar 

els coneixements necessaris per al desenvolupament del treball, la il·lusió de poder participar 

amb un projecte on la informació del qual seria utilitzada i pública, la possibilitat de poder 

enriquir-se amb l’enfocament i necessitats d‘una empresa privada (GeoSevei) amb interessos de 

nous desenvolupaments i condicionants amb la informació de perill existent, va fer prendre la 

                                                                                                                                                          

1. Les que es produeixen fruit del desbordament de les aigües continentals,  

2. Les que tenen lloc per la falta de capacitat de drenatge en zones urbanes lligades a precipitació in situ,  

3. Les que es produeixen per l’afecte de la dinàmica marítima –habitualment identificades com temporals de llevant i que 

ocasionen l’anegament dels punts baixos del territori pròxims a la línea de costa, 

4. Les provocades pel col·lapse o avaria d’estructures,  

5. Les associades a moviments de dinàmica de vessants. 

 
3 La xarxa hidrogràfica està configurada per traçats naturals (rius, rieres, torrents, rambles, etc..) que recullen les aigües d’escorrentia 
de la conca vessant i desemboquen en un curs d’ordre major o bé directament al mar. 
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decisió de participar en aquest estudi que implica sobretot dotar a la població d’una informació 

de referència respecte la inundabilitat existent. 

 

2.1 El concepte del risc 
 

El concepte de risc, és àmpliament emprat, però en molts casos de forma incorrecte. Cal per tant 

aclarir aquest concepte que està format pel producte del perill i la vulnerabilitat: 

• El perill es defineix com el conjunt d’aspectes naturals, no socials, d’un fenomen que té 

incidència en el risc, és a dir, en el dany esperat. Té dues components relacionades:  

- La intensitat  amb la que es produeix una inundació, que és funció de les 

condicions d’aquesta, que ve definida per les característiques del flux, les quals es 

poden simplificar com una combinació del calat, la velocitat, el temps de 

permanència i la capacitat de transport. 

- La freqüència  que es defineix en general en base al concepte estadístic de la 

probabilitat d’ocurrència.  

 

Període de retorn 
del succés (anys)

Probabilitat de que el 
succés es produeixi 1 
vegada en 1 any (%)

Probabilitat de que el 
succés es produeixi 1 
vegada en 10 anys (%)

Probabilitat de que el 
succés es produeixi 1 
vegada en 20 anys (%)

Probabilitat de que el 
succés es produeixi 1 
vegada en 50 anys (%)

3 33 98 100 100

10 10 65 88 99

50 2 18 33 64

100 1 10 18 39

500 0* 2 4 10  
Figura 1.- Síntesi de la probabilitat d’ocurrència de diversos episodis en funció del número d’anys a tenir en 

compte. Font: Elaboració Agència Catalana de l’Aigua 

 

* La probabilitat seria de 0,2%. 

 

• La vulnerabilitat  d’un element en front al perill d’una inundació és, la quantificació de 

com aquest es pot veure afectat (res, poc, molt o totalment), i és funció de les 

característiques de l’element (activitat, persona…) en una situació concreta i de la 

magnitud de la inundació. 
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Figura 2.- El concepte del risc. Font: Elaboració pròpia 

 

2.2 Continguts dels documents 

 

En el marc d’aquest treball, tenint en compte la necessitat de que la informació elaborada sigui 

de fàcil consulta i integració per a l’ACA, s’han elaborat els següents documents: 

 

• La present memòria que inclou una síntesis de tota la informació elaborada al llarg del 

treball. 

• Annex 01: Recull de mapes on es representa la informació cartogràfica d’hidrologia, 

topografia i usos del sòl amb la delimitació de la conca hidrogràfica de l’àmbit d’estudi, i 

els mapes de perillositat i risc d’inundabilitat. 

• Annex 02: Estudi del model digital del terreny, on s'escull quin model s’utilitzarà i perquè 

(5x5, 2 x 2) amb la posterior descripció de la metodologia seguida per tal de realitzar les 

modificacions necessàries d'elevacions, per tal d'aconseguir un model apte per l'estudi 

hidràulic. 

• Annex 03: Estudi hidràulic on s'especifica la metodologia emprada per l'elaboració dels  

models bidimensionals (IBER i GUAD2D), i el posterior anàlisis de resultats per les 

diferents avingudes de 10, 100, i 500 anys de període de retorn. Incorpora fitxes 

descriptives dels punts singulars estructures de l'àmbit inundat, anàlisi de la rugositat del 

terreny i dels punts singulars (ponts) incorporats als models hidràulics. 

• Annex 04: Es descriuen els criteris generals emprats per valorar la perillositat i risc de 

l’àmbit d'estudi, així com les consideracions sobre el tipus de curs i característiques del 

mateix, de forma que permetin entendre les particularitats i principals condicionants, amb 

un resultat definitiu de cost dels danys estimats anuals. 
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3 OBJECTIU 
 

L’objectiu principal d’aquest document és fer una diagnosi de la inundabilitat del tram final del 

Ter, abans de la confluència amb el Daró, al seu pas pels municipis de Torroella de Montgrí i 

l'Estartit. 

 

A més a més s’han establert els següents objectius específics: 

 

� Comparar la qualitat de la topografia base a emprar i fer les modificacions 

necessàries per a poder modelitzar-ho hidràulicament. 

� Contrastar els resultats de la delimitació de les zones inundables per a diferents 

períodes de retorn i la seva perillositat, utilitzant dos models comercials en dos 

dimensions (2D) (el GUAD2D i l’IBER). 

� Elaborar els mapes de perillositat. 

� Fer una estimació dels danys potencials . 

� Elaborar els documents de guies que facilitin l’elaboració de nous estudis hidràulics.. 

� Que la informació elaborada (documents, models i cobertures) es faci en base a les 

especificacions tècniques de l’ACA per a que pugui ser integrada i publicada a la web 

d’aquesta. 

 

4 ÀMBIT DE L’ESTUDI 
 

L’àmbit d’estudi correspon a la plana del delta del Ter (48,5 km2) inclosa per 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 3.- 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. 

 

 

5 METODOLOGIA DE L’ESTUDI 
 

5.1 Recopilació d’antecedents 
 

Com informació base s’ha emprat l’elaborada a l’estudi de Planificació de l’espai fluvial del baix 

Ter i Daró (PEF) elaborat per l’ACA l’any 2008. Cal aclarir però, que la informació corresponent a 

l’estudi hidrològic i hidràulic de la PEF va ser finalitzada l’any 2004. 

 

L’ACA ha normalitzat els cabals de l’àmbit d’estudi, motiu pel qual tots els estudis que es realitzin 

a l’àmbit han de prendre com a valors de referència els publicats per l’ACA. S’ha consultat el 

model hidràulic de la PEF per a poder extreure  els hidrogrames de les diferents avingudes de 

10, 100 i 500 anys de períodes de retorn, les quals s'incorporen a les condicions d'entrada del 

nou model. Aquest model va ser elaborat amb Mike 11.  
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Figura 4.- Hidrogrames d'avinguda període de retorn T500. Font: Elaboració pròpia, extrets de la PEF riu Ter. 

 

 

5.2 Estudi de les bases topogràfiques i de les infr aestructures lineals 
 

La PEF es va desenvolupar en base a un model digital del terreny (MDT) 1x1 elaborat l’any 2003 

per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), amb una precisió altimètrica teòrica de 15 cm. Tot i 

això fruit de l’anàlisi i comparativa amb altres bases topogràfiques disponibles (MDT 2x2 i MDT 

5x5) s’han detectat errors de més de 2 metres (veure figura ), que han comportat la necessitat de 

realitzar una comparativa detallada entre les bases existents, i realitza diverses manipulacions 

per a poder representar el comportament del flux de l’aigua entre les edificacions existents la  

plana d’inundació així com a la sortida al mar. Tot aquest procés és recull dins l’annex 02 dins 

l'apartat d'estudi de les bases topogràfiques. 
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Figura 5.- Exemple de les diferències en altimetria entre el MDT5x5 i 2x2. Font: Elaboració pròpia. 

 

S’han identificat i inventariar mitjançant treball de gabinet totes les infraestructures lineals i 

passos inferiors que les creuen que ocupen la plana d‘inundació. Amb aquest inventari s’ha 

realitzat treball de camp per a caracteritzar els passos. S’han visitat més de cent estructures i 

s'han descrit i analitzat vint-i-set, les quals s'han generat les fitxes descriptives dels punts, veure 

Apèndix B: Fitxes de l’inventari de les infraestructures del l’annex 03.  

L'inventari de punts singulars estructures s'ha analitzat, dins l'apèndix 3C del annex 03, quines 

d'elles  tenen suficient importància hidràulica perquè s'incorporin al model, com a condicions 

internes. 

. 
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Figura 6.- Mapa de punts singulars estructures inventariats a les fitxes que s'han incorporat al model. 

Font:Elaboració pròpia 

 

Tota aquesta informació ha estat necessària recopilar-la i tenir-la en compte en el MDT final a 

l’annex 02. 

 

 
Figura 7.- Model digital del terreny amb cota de mar definitiu. Font elaboració pròpia. 
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5.3 Estudi hidràulic 
 

S’ha elaborat un model hidràulic 2D de tota la plana d’inundació, amb l’objectiu de poder 

reproduir el flux de la plana de la manera més fidedigna possible. Tenint en compte els 

condicionants detectats a la topografia base, s’ha volgut contrastar amb dos models comercials 

IBER versió 2.0.2 i GUAD2D  versió 2.0.  

 

S’han modelitzat les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn, determinant-se per a 

cadascuna d’elles els diferents calats i velocitats. El temps de càlcul mig per a cada modelització 

ha estat de 6 dies. 

 

A l’annex 03 es pot consultar el document resum. 

 

5.3.1 Condicions de contorn 
 

Totes les modelitzacions fetes amb GUAD2D i IBER, tindran les mateixes condicions de contorn: 

• La localització del punt per on entrarà l'avinguda dins l'àmbit estudiat és, la resclosa del 

Canet, la qual és l'estructura que permet regular al flux d'entrada d'aigua a la plana 

estudiada, per tant doncs, en cas d'avinguda seria el primer punt singular estructura que 

col·lapsaria i desbordaria.  

• La condició de sortida es situarà en tota la costa entre, la població de l'Estartit i el 

càmping Platja Brava població de Pals. El mar tindrà un calat en funció del període de 

retorn de l'avinguda. 

o T500: H(t)=0.89 

o  T100: H(t)=0.85 

o  T10: H(t)=0.77 

• La condició inicial de calat de tot l'àmbit d'estudi serà de 0 metres. 
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5.3.2 Determinació de la rugositat 
 

Per a la determinació de la rugositat, s’ha emprat com a informació base el mapa de cobertes del 

sòl de Catalunya (MCSC) realitzant-se una reclassificació en funció de la rugositat. S’ha elaborat 

un document específic on s'explica les bases teòriques hidràuliques que defineixen la rugositat 

del terreny i la metodologia d'obtenció del coeficient de rugositat per cada ús del sòl, annex 03. 

 
Figura 8.- Mapa dels coeficients de Manning dels diferents usos del sòl. Font: Elaboració pròpia 

 

.  

5.3.3 Estructures transversals 
 

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

Una vegada contrastat l'anàlisi de camp, apèndix 3C del annex 03, amb les modelitzacions dels 

diferents períodes, s'identifiquen els següents punts singulars estructures 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 

Figura 9.- Resum dels punts singulars estructures (PONTS) a incorporar a les condicions internes del model, pels 

diferents períodes de retorn (codis Fitxes, apèndix B). Font: Elaboració pròpia. 
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Aquests ponts estan analitzat i descrits a l'apèndix 3B del annex 03, de fitxes punts singulars 

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

dels models hidràulics. 

 

5.4 Determinació de la perillositat i risc 
 

L'estudi de perillositat i determinació del risc es realitza amb la informació de les envolupants 

dels calats i velocitats provinent dels resultats del model hidràulics. Al haver-se fet un model 2D 

és disposa d'un valor per cada punt del territori i per cada període de retorn estudiat. 

 

En base a les velocitats i calats, d’acord amb els criteris i metodologia de l'ACA, document Grau 

d’afecció de l’ACA (2014), s’han elaborat els  mapes de perillositat. A partir d'aquests, s'ha 

d'analitzar els danys provocats per una possible inundació realitzant un avaluació dels risc 

associat a un eventual episodi d’inundació.  

 

6 SÍNTESIS DE L’ESTUDI 

6.1 Síntesi de la caracterització de l’àmbit d’estu di 
 

La plana manté una ocupació agrícola important (30 Km² dels 48 Km² del àmbit) on predomina el 

cultiu d’arròs i blat de moro; la pressió antròpica per conrear va constrenyi el Ter, on al llarg dels 

12 km es poden observar diverses motes que es varen construir; pel que fa als desenvolupament 

antròpics, destaquen cinc poblacions (Ullà, Torroella de Montgrí, l’Estartit, Serra del Darò i 

Gualta). 

 

A la plana al marge esquera convé destacar el Ter vell, correspon a una antiga traça del Ter en 

la qual encara hi ha àrees encara molt ben conservades de gran valor natural (veure la diagnosi 

ambiental PEF), entre els quals destacar les zones d'aiguamolls. Per altre banda i no menys 

important convé tenir en compte al marge dret, la presència del riu Daró, que talla la plana com a 

conseqüència de un canal artificial construït els anys 60, per disminuir les inundacions produïdes 

al terme municipal de Gualta. 

 

6.2 Síntesis de l’estudi hidràulic 
 

La síntesis de resultats hidràulics corresponents a les avingudes de 10, 100 i 500 anys, 

modelitzades amb GUAD2D i IBER, sense tenir en compte les aportacions provinents del Daró, 

ja que de la informació extreta de la PEF s’ha comprovat que no es produeix la concomitància de 
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punts entre avingudes i que l’aportació de l’avinguda més rellevant és la del Ter, són els 

següents: 

  

o La plana inundada per les avingudes de període de retorn 500 anys i 100 cents anys 

resulten similars, respectivament l'àrea inundada és 41 Km² i 38 Km². Per altre banda, la 

plana inundada per l'avinguda de període de retorn deu anys, ocupa una àrea de 18 Km². 

  

o En l'avinguda de període de retorn 10 anys, majoritàriament s'obtenen resultats de calats 

inferiors a 1 metre, inundant 15 Km² dels 18 Km² de taca d'inundació i més d'un 90% de 

les velocitats són inferiors a 0,5 m/s. La major part de l'àmbit inundat són camps de 

conreu. 

  

o En l'avinguda de període de retorn de 100 anys, els calats estan majoritàriament entre 0,5 

i 2 metres que inunden una àrea total de 27 Km². Les velocitats són inferiors a 1 m/s en el 

80% de la plana modelitzada (36 de 48 Km²). 

  

o L'avinguda de període de retorn de 500 anys, els rangs de calats que inunden la majoria 

de l'àmbit, són de valor de 1 i 2 metres, els quals inunden una àrea total de 17 Km². Per 

altre banda, les velocitats són inferiors a 1 m/s en el 70% de la zona modelitzada (32 de 

48 Km²), 

  

Comparativa dels resultats obtinguts entre GUAD2D i IBER 

o Les envolupants de velocitats modelitzades amb IBER tenen majoritàriament velocitats, 

entre 0 i 1 m/s, superiors que l'avinguda modelitzada amb GUAD2D. 

o Les envolupants de calats, l'avinguda modelitzada amb GUAD2D, té generalment calats 

entre 0 i 1 metre superiors a l'avinguda modelitzada amb IBER. 

  

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. 

 

6.3 Síntesis de la diagnosi de la inundabilitat 
 

S’han inventariat i diagnosticat les poblacions del àmbit més afectades per la inundació. El tram 

més  rellevants són els d’aigües avall de la resclosa del Canet, on detecten les cinc zones 

estudiades amb afeccions i danys elevats. Aquests corresponen als nuclis urbans de l'Estartit, 

Torroella de Montgrí, Gualta, Ullà i Serra del Darò.  
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La població amb més afecció en cas d'avingudes de períodes de retorn elevat és l'Estartit, ja que 

es troba situat el marge esquerra de la desembocadura del riu Ter a una cota relativament baixa, 

la qual cosa permet que el flux que desborda pel marge esquerra, sense tenir un calat elevat, pot 

danyar greument el nucli urbà deixant inundada gran part del poble.   

La plana inundada per les avingudes de període de retorn cent anys i cinc cents anys resulten 

similars respecte l'àrea inundada, 41 Km² i 38 Km² respectivament, envers a la plana inundada 

per l'avinguda de període de retorn de deu anys, la qual ocupa una àrea de 18 Km².  

Cal emfatitzar que més d'un 70% de la plana d'inundació està composta per camps de conreus i 

cases aïllades, repartides gradualment per tota la plana, la majoria d'elles tindrien una afecció 

moderada en tots els períodes de retorn. 

 

6.4 Perillositat i risc d’inundació 
 

Els danys potencials a la plana pels diferents períodes de retorn, donen superiors en les 

modelitzacions fetes amb IBER respecte les modelitzats amb el programari GUAD2D. 

La diferència de danys entre els dos models pels diferents períodes de retorn serà d'un 10%. 

Aquesta diferència probablement és la resposta a que les velocitats són potencialment superiors 

en els models IBER, respecte els models fets amb GUAD2D. 

 

El cost dels danys són els següents:  

 

• Les poblacions més afectades per l'inundació d'avinguda període de retorn deu anys són 

principalment, Ullà i Torroella de Montgrí, provocant uns costos dels danys estimats en 

140 milions d'euros. 

• Totes les poblacions de l'àmbit estudiat (Ullà, Gualta, Torroella de Montgrí, l'Estartit i 

Serra del Darò), queden greument afectades per les inundació de període de retorn de 

cent i cinc cents anys, provocant uns costos dels danys estimats en 600 i 700 milions 

d'euros respectivament. 
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7 CONCLUSIONS  

 

El riu Ter és un dels afluents més rellevants de la conca hidrològica de Catalunya, és 

principalment per aquest motiu que l'Agencia Catalana de l'Aigua va realitzar fa temps la 

modelització hidrològica i hidràulica del mateix. Els avenços de capacitat de càlcul dels 

ordinadors i dels nous models comercials disponibles, han comportat  que es puguin millorar la 

informació disponible, ja que permeten desenvolupar estudis més precisos i fiables dels 

precedents ja existents. 

  

Aquest TFG ha aconseguit millorar l'estudi hidràulic de la desembocadura del riu Ter, mitjançant 

models numèrics bidimensionals (GUAD2D i IBER), permeten disposar de una informació a la 

plana d'inundació amb més qualitat i fiabilitat que la provinent del model unidimensional existent i 

a la vegada contrastar dos models comercials. 

  

S'ha emprat com informació base per a la modelització de les condicions de contorn la provinent 

de la PEF i de la DGSCM; pel que fa a la cartografia base, s'han detectat errors del MDT 1x1 que 

han comportant la necessitat de treballar amb el MDT 2x2 fent una sèrie de millores, com les 

referents a les infraestructures lineals i estructures associades. 

  

De l'anàlisi dels resultats hidràulics obtinguts, s'observa que l'IBER dona perillositat més 

elevades, tot i que cal analitzar en detall d’on provenen aquestes diferències i si realment són 

significatives.    

  

A partir de la informació de perillositat i danys elaborada caldrà en un futur estudiar les mesures 

de protecció (estructurals i no estructurals) que haurà d'incloure en el Pla de gestió del risc 

d’inundació (PGRI) del Districte de conca fluvial de Catalunya. 

  

S’han desenvolupat una sèrie de guies per a facilitar els passos a seguir, amb una clara 

descripció d'utilització de cada eina, tan les eines SIG, utilitzant el programa Arcgis10, i els 

programes de modelització hidràulica bidimensional GUAD2D i Iber. 
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MCSC  Mapa de cobertes del sòl de Catalunya  

 

MDT  Model digital del terreny 

 

PEF  Estudi de Planificació de l’espai fluvial del baix Ter i Daró 

 


