
                                                                                                            Capítol 4 - Resultats 

 78

C. Brallans 
 
 
1. Descripció de l’esllavissament 
 
L’esllavissament de Brallans es troba al vessant oriental del Massís de Turbón a la 
conca de la Noguera Ribagorçana, al Pirineu Aragonès. A la zona aflora una alternança 
de margues i gresos associades a fàcies tipus flysch. El flysch és una estructura 
sedimentària que alterna materials de gra gruixut amb altres més fins que es crearen en 
corrents turbídiques en el sediments del fons marí. 
 
Es tracta d’un esllavissament longitudinal en un vessant de pendent molt suau (11-13º) 
d’uns 600 metres de longitud i una profunditat d’uns 20 metres (Figura C. 1). S’inicia 
cap als 1250 metres amb un escapament semicircular i el peu arriba fins a la llera del 
torrent del fons de la vall. El peu del vessant pot haver estat erosionat per el curs fluvial, 
ajudant així a la inestabilització. Apareix també un segon escarpament a la part inferior, 
degut possiblement a alguna trencada local. 
 
No es disposa de dades de reactivacions ni de cap estudia dendrocronològic en aquest 
vessant. 
 

 
Figura C. 1 - Esquema de l’esllavissament de Brallans amb els dos perfils que es 
consideren per la càlcul: un de recte i un format per dues parts. 

 
 

2. Sensibilitat a la geometria (topografia i superfície de trencament) 
 
Per analitzar la seva estabilitat s’han definit dos perfils d’aquest vessant (Figura C. 1). 
El primer, anomenat d’aquí en endavant Topografia I, és el resultat del tall del vessant 
de forma perpendicular a la direcció de la vall i representa aproximadament la direcció 

Perfil I 

Perfil II



                                                                                                            Capítol 4 - Resultats 

 79

probable del moviment. El segon perfil, Topografia II coincideix amb el primer a la part 
inferior, des del peu del vessant fins l’escarpament intermig. A partir d’aquest punt pren 
una direcció que dóna uns pendents més pronunciats, cosa que suposa que 
l’esllavissament no ha estat totalment recte en la seva totalitat, sinó que ha patit un gir o 
bé s’ha desenvolupat en diferents etapes. Les diferències entre ambdós perfils es 
mostren a la  
Figura C. 2. 
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Figura C. 2 - Topografia del vessant segons tall I i II 

 
 
El reconeixement de camp proporciona informació de la localització dels principals 
escarpaments i zones de probable passatge de les superfícies de lliscada. Amb aquestes 
dades es troben per a cada perfil tres superfícies de trencament possibles: 
 
• Una superfície que afecta tot l’esllavissament, tant per un cas com per l’altre: Se 

suposa doncs que tot el vessant es pot reactivar simultània i completament. En el cas 
de la Topografia II cal un moviment que giri la seva directriu uns 45º al llarg del 
esllavissament(Figura C. 3 i Figura C. 4). 
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Figura C. 3- Superfícies de trencada inferior, global i superior definides per al perfil Topografia I.  
• Una superfície que afecta només la part inferior, a partir de l’escarpament a mig 

vessant: Malgrat aquesta part és comuna a ambdós perfils, com que el pendent mitjà 
i característiques globals de cada perfil són diferents, les superfícies construïdes pel 
càlcul en aquesta zona no tenen perquè ser idèntiques. Les superfícies de trencada 
suposades existents en la part inferior poden ser per tant, diferents encara que 
realment només existeix una. Segons els resultats n’escollirem la més probable 
(Figura C. 3 i Figura C. 4). 
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Figura C. 4- Superfícies de trencada global, inferior i superior per al perfil Topografia II 

 
 

• Per últim, una superfície que mobilitza només la part superior, que té un pendent 
més pronunciat: Lògicament com ambdues parts estan en contacte, difícilment 
tindrem una mobilització exclusiva de la part superior. Però es pretén avaluar quina 
és l’estabilitat d’aquesta part independentment de la inferior. Si dona valors molt 
crítics, aquest volum de sòl superior pot contribuir a la desestabilització de la part 
inferior, que al seu torn pot frenar aquest moviment. Per poder observar en solitari la 
part superior es defineix un perfil auxiliar on s’elimina la part inferior del vessant 
mobilitzable (Figura C. 5). 

 

0 200 400 600 800 1000

longitud del vessant (m)

1080

1120

1160

1200

1240

1280

co
ta

 (m
)

Topo adapt II
SdR Sup II
Topografia Original

 



                                                                                                            Capítol 4 - Resultats 

 81

Figura C. 5 - Perfil utilitzat per al càlcul d’estabilitat de la Part superior del perfil 
II, utilitzant una topografia modificada.  

 
 
Per la seva fàcil definició, un cop tenim punts precisos d’inici i final de les superfícies 
de trencada, s’han buscat també les superfícies circulars generades pel mètode CIRCLE 
(Figura C. 6) per comparar-ne els resultats amb els de les definides i estimar 
l’aplicabilitat d’aquest tipus de superfícies per aquest cas. 
 
 

0 200 400 600 800 1000

1120

1160

1200

1240

1280
Topografía I
SdR Circle Global
SdR Circle Inferior
SdR Circle Superior
Volum "eliminat" per anàlisi superior

 
Figura C. 6 - Superfícies de trencament circulars generades pel mètode CIRCLE per 
al Perfil I. Per generar la superfície superior s’han “eliminat” part de la zona inferior 
del vessant 

 
 
Per comparar els resultats amb les diferents superfícies construïdes s’utilitzen uns valors 
comuns per a les característiques mecàniques del sòl: cohesió nul·la, angle de fregament 
residual de 15º i una densitat de 20 t/m3 i 21 t/m3 en estat saturat. Es fa el càlcul per un 
nivell freàtic baix que no afecta el sòl mobilitzable i per un NF en superfície. 
 
En la definició del tipus de material existent, s’ha tingut en compte que existeix una 
zona de distensió, esquerdes i material de reblaniment a la zona superior de cada 
trencada: en produir-se el moviment, la zona just sota de l’escarpament superior queda 
debilitat, en tracció i amb un salt en el que durant i després del moviment es pot 
reomplir amb un material amb unes propietats geomecàniques més pobres que les de la 
resta del vessant. Es considera doncs una falca de sòl que inclogui el tram de superfície 
de trencament d’aquesta part superior que tingui unes propietats més pobres (al límit, 
cohesió nul·la i angle de fregament nul) tal com es va fer al cas de Sant Salvador.  
 
Els resultats per al primer perfil (Taula C. 1) mostren com les diferències entre els 
resultats que s’obtenen amb les superfícies de trencament circulars són petites per als 
moviments locals i més important per al moviment de tot el vessant. Això es 
probablement degut a que per a distàncies curtes, la superfície circular no pot ésser gaire 
més profunda que les translacionals construïdes punt a punt. 
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   Topografia I 
   NF nul NF sup 

Sector Coh.(kPa) Φ (º) SdR def CIRCLE SdR def CIRCLE 
global 0 15 1,31 1,47 0,69 0,77 
inferior 0 15 1,46 1,42 0,76 0,74 
superior 0 15 1,22 1,27 0,63 --  

Taula C. 1 - Resultat del càlcul d’estabilitat per al Perfil Topografia I, utilitzant 
diferents superfícies de trencada i per a tots els tipus de trencada considerats 

 
 
Pel que fa a les diferències entre modes de trencament, s’observa com la part superior és 
la més crítica a igualtat de condicions del terreny, donat el pendent més elevat del 
terrenys en aquell punt, mentre que la inferior resta la més estable. Les grans diferències 
s’obtenen sempre en passar del cas “sec” al cas amb les màximes pressions d’aigua. 
 
Per al segon perfil (Taula C. 2) malgrat els resultats canvien, el comportament és 
similar, si bé la trencada de la part superior (la que realment canvia d’un perfil a l’altre) 
és força més inestable, donat el major pendent. Els resultats de la superfície global s’han 
de relativitzar donada la seva trajectòria en corba, per la qual aquest mètode no ha estat 
pensat. 
 

   Topografia II 
   NF nul NF sup 

sector Coh (kPa) Φ (º) SdR def CIRCLE SdR def CIRCLE 
global 0 15 1,13 1,29 0,59 0,68 
inferior 0 15 1,50 1,42 0,78 0,74 
superior 0 15 0,70 0,66 0,35 0,32 

Taula C. 2 - Resultat del càlcul d’estabilitat per al Perfil Topografia I, utilitzant 
diferents superfícies de trencada i per a tots els tipus de trencada considerats.  

 
 

Per últim cal dir que les diferències de considerar la falca de sòl amb unes propietats 
més pobres a la zona superior d’extensió dels esllavissaments, tal com s’ha fet a Sant 
Salvador, no comporta canvis significatius al resultat. Comparant per exemple els 
resultats (Figura C. 7) del perfil Topografia II es comprova com els canvis són mínims 
per aquest vessant, si bé una mica més importants que en cas de Sant Salvador. 
 

   Comparació efecte falca per Topo II  
   NF nul NF sup 

sector Coh (kPa) Φ (º) SdR def sense falca SdR def sense falca 
global 0 15 1,13 1,16 0,59 0,61 
inferior 0 15 1,50 1,50 0,78 0,79 
superior 0 15 0,70 0,70 0,35 0,35 

Figura C. 7 - Comparació dels resultats del càlcul d’estabilitat del vessant Topografia 
II considerant la zona d’extensió més feble (SdR def) o sense considerar-la (sense 
falca) 
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En els pròxims passos, s’utilitzen només les superfícies definides, distingint entre les 
superfícies globals d’ambdós perfils. Donat que la part inferior és comuna per ambdós 
moviments i els resultats obtinguts són similars només s’utilitza l’emprada a la 
Topografia I (es podria haver triat qualsevol de les dues). Només és continua estudiant 
la part superior de la Topografía II, ja que és la més crítica. La de l’altre perfil dóna un 
resultat molt semblant al global. 
 
 

3. Sensibilitat al les propietats mecàniques del sòl 
 
Es modifica l’angle de fregament residual a l’entorn dels 10-20º per observar els canvis 
que es produeixen en l’estabilitat de cadascuna de les parts, i si la variació es produeix 
de forma diferent. S’intenta així establir valors possibles del angle de fregament per 
aquest vessant. També s’ha calculat la variació produïda per la consideració d’una lleu 
cohesió de 20 kPa. 
 
Per al moviment global i inferior del primer perfil els resultats (Taula C. 3) mostren 
com l’angle de fregament té un pes molt important en la cohesió, superior al d’altres 
esllavissament (Ransol). Una variació de 5º produeix augments del factor de seguretat 
d’entre 0.25 a 0.50 en el cas “sec” i de l’ordre de 0.20 en el cas saturat. La consideració 
de la cohesió dóna increments importants però menys grans que en esllavissaments de 
poc espessor com Sant Salvador. Les diferències entre el casos saturat i no saturat no 
augmenten amida que augmenta l’angle de fregament, repetint el comportament ja vist 
en els casos anteriors on l’angle de fregament perd pes en les forces resistents. La 
posició del nivell freàtic continua essent determinant, amb la disminució del Factor de 
Seguretat a la meitat si esta en superfície. Els valors possibles estan al voltant dels 15º 
per tal que el vessant no sigui ni totalment estable ni permanentment inestable. 
 

  Topografia I 
  global inferior 
coh (kPa) Φ (º) NF nul NF sup NF nul NF sup 

0 7 0,60 0,32 0,67 0,35 
0 10 0,87 0,45 0,96 0,50 
0 15 1,31 0,69 1,50 0,76 
0 20 1,79 0,94 1,98 1,03 
0 25 2,29 1,20 2,54 1,32 

20 7 0,92 0,62 1,07 0,73 
20 10 1,18 0,76 1,36 0,88 
20 15 1,63 0,99 1,86 1,14 
20 20 2,10 1,24 2,38 1,41 
20 25 2,60 1,50 2,94 1,70 

Taula C. 3 - Resultats dels càlculs d’estabilitat per al Perfil I realitzats canviant els 
paràmetres cohesió i angle de fregament per trobar-ne la sensibilitat del vessant 

 
 
Al perfil II, el comportament és semblant però per la part superior els factors de 
seguretat són molt més baixos. Els angles de fregament residuals necessaris per a la part 
superior són més alts per tal que no estigui ens situació d’inestabilitat, al voltant dels 
25º. Per a la reactivació global, els valors són semblants als del perfil I. 
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  Topografia II 
  global superior 
Coh (kPa) Φ (º) NF nul NF sup NF nul NF sup 

0 7 0,52 0,27 0,32 0,16 
0 10 0,75 0,39 0,46 0,23 
0 15 1,13 0,59 0,70 0,35 
0 20 1,54 0,81 0,95 0,48 
0 25 1,97 1,03 1,20 0,61 

20 7 0,76 0,50 0,49 0,32 
20 10 0,99 0,62 0,63 0,39 
20 15 1,37 0,82 0,87 0,51 
20 20 1,78 1,03 1,12 0,64 
20 25 2,21 1,26 1,39 0,77 

Taula C. 4 - Resultats dels càlculs d’estabilitat per al Perfil II realitzats canviant els 
paràmetres cohesió i angle de fregament per trobar-ne la sensibilitat del vessant 

 
 
Cal tractar a part el cas on es calcula exclusivament la part superior. Com ja s’ha 
explicat, els càlculs s’ha realitzat amb un perfil fictici per observar quin efecte pot tenir 
sobre l’estabilitat global. En tractar-se d’una zona de major pendent, presenta un estat 
més poc estable. Calen valors superiors a 25º en qualsevol cas. No es pot aprofundir 
amb les eines que s’utilitzen per aquest treball en els mecanismes i accions que poden 
produir entre la part superior i el global de vessant. Caldria un càlcul del conjunt de 
forces interactuant en el contacte. El que sí podem utilitzar és la informació per fer una 
bona elecció dels paràmetres mecànics del sòl, per exemple, no agafant els llindars que 
fan estable únicament la part inferior del vessant, doncs la part superior col·labora a la 
seva desestabilització. Tots els resultats d’ambdós perfils pel cas on se suposa una 
cohesió nul·la es representen a la Figura C. 8. 
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Figura C. 8 - Factor de Seguretat en funció de l’angle de fregament. Per cada tipus de 
superfície de trencament amb el cas NF “nul” i NF en superfície 

S’observa com els possibles moviment globals i l’inferior es mouen en un mateix 
interval de valors possibles de l’angle de fregament, entre els 12º i els 24º en els casos 
extrems del nivell freàtic, cosa que fa pensar que l’angle de fregament real deu estar 
entre els 15º i 20º, potser fins i tot més alts si prescindim dels valors de la mobilització 
exclusivament de la part inferior, on caldria tenir-se en compte l’efecte de la part 
superior sobre aquesta. 
 
Com s’ha anat observant en tots els casos, en el cas on el material està completament 
saturat, decau la influència del l’angle de fregament, fent-se més petites les diferències 
entre l’estabilitat amb un angle de fregament o altre. 
 
La inclusió de la cohesió no aporta gaire més informació. Es repeteix el comportament 
dels altres esllavissaments on la influència de la cohesió no disminueix en augmentar 
l’alçada del nivell freàtic. En general una augment de 20 kPa de la cohesió equival a un 
augment de 3º de l’angle de fregament quan el nivell freàtic no influeix.(en altres casos 
era sensiblement major). En el cas del material saturat, un augment de 20 kPa correspon 
a un augment de 5º, degut al efecte de la caiguda de pes de l’angle de fregament en medi 
saturat. 
 
Si hem de triar uns valors possibles per a l’angle de fregament, suposant que 
l’esllavissament es reactiva per la mateixa superfície de trencada i per tant tenim una 
cohesió pràcticament nul·la, aquest estarà forçosament per sobre dels 15º. Per sota 
d’aquest valor estaríem en una situació excessivament precària ja amb valors del nivell 
freàtic baixos, i aquest vessant no es tenen indicis que presenti moviments freqüents. A 
més, malgrat hem posat una situació fictícia per estudiar l’estabilitat de la part superior, 
un valor de l’angle de fregament hauria produït algun tipus de mobilització de la part 
superior, encara que la part inferior impedís el moviment transacional. Si no s’ha 
mobilitzat es deu a que, o bé l’angle de fregament és molt alt o a que és suficientment 
alt per que, malgrat l’equilibri sigui molt precari, el recolzament que li proporciona la 
part inferior és suficient per impedir qualsevol moviment. 
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4. Sensibilitat a la profunditat del nivell freàtic 
 
Com en la resta de vessants, es desconeix quina pot ser la posició del nivell freàtic en el 
sòl. Es realitza aquest càlcul per als moviments globals d’ambdós perfils, per al possible 
moviment local inferior, però es renuncia a fer-ho per a la part superior donat que es 
tracta d’un mecanisme de translació no possible sense retocar el perfil. 
 
Per observar a partir de quins nivells pot fer el vessant inestable es proven diversos 
nivells diferents i com canvia el factor de seguretat. Per simular les diferents profunditat 
a que pot arribar el nivell freàtic se suposa que aquest augmenta generant superfícies 
paral·leles a la superfície però amb una cota mínima marcada per el fons de la vall per 
on circula un riu. Per tant mai queda per sota de la cota 1112 metres. Els diversos passos 
en l’augment del nivell freàtic es mostren a la Figura C. 9, que corresponen al Perfil I 
però que és equivalent a la del Perfil II. 
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Figura C. 9- Esquema de les diferents profunditats del nivell freàtic emprades per a 
l’anàlisi de la sensibilitat del vessant Topografia I a aquest facto.  

 
 
Per a trobar la profunditat que comença a fer crítica l’estabilitat del vessant es suposa 
que la cohesió és nul·la a la zona de la superfície de trencament, un angle de fregament 
de 15º i 20º mentre es passa d’una profunditat del nivell freàtic de 20 m. (més profund 
que el sòl mobilitzable) fins a la superfície, als 0 m. Els resultats (Taula C. 5) s’han 
trobat per els trencaments globals d’ambdós perfils. 
  

   Resultat (FS) 
c (kPa) Φ (º) Prof. NF (m) globl 1 glob 2 inferior 

0 15 0 0,69 0,59 0,76 
0 15 5 0,88 0,73 0,97 
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0 15 10 1,05 0,86 1,19 
0 15 15 1,23 1,00 1,38 
0 15 20 1,31 1,10 1,46 
0 20 0 0,94 0,81 1,03 
0 20 5 1,19 0,99 1,32 
0 20 10 1,43 1,17 1,61 
0 20 15 1,67 1,35 1,88 
0 20 20 1,78 1,50 1,98 

Taula C. 5- Resultats en Factor de Seguretat del càlcul d’estabilitat fent augmentar la 
profunditat del nivell freàtic (en m) 

 
 
S’observa com, per un angle de fregament de 20º ni tant sols el nivell freàtic en 
superfície fa esdevenir inestable la part inferior del vessant, i que calen profunditats 
molt petites per que el global de l’esllavissament ho sigui (Figura C. 10). Semblen més 
creïbles els resultats amb un angle de fregament de 15º, ja que comença a ser inestable 
el vessant quan el nivell freàtic està a 10 metres de profunditat. 
Es constata que entre els 20 i els 15 metres de profunditat la disminució del factor de 
seguretat és menor, però es degut a que la saturació de les parts més profundes del sòl 
mobilitzable només es produeix en una part de la llargada de l’esllavissament, la zona 
central, on la superfície de trencament és més profunda. 
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Figura C. 10 - Evolució del factor de seguretat amb la profunditat del nivell freàtic 
per als diferents abasts del trencament del sòl i perfils del vessant 

 
 
En qualsevol cas, segons mostra la Figura C. 10 el la profunditat del nivell freàtic ha de 
situar-se per sobre 10 metres per produir algun esllavissament. Més enllà dels 10 m 
només pot mostrar-se inestable el perfil II, però cal tenir en compte que no es tracta 
d’un perfil recte, sinó que en tractar-se d’una combinació de dos talls amb un angle 
entre ells d’uns 45º no podem tractar-lo directament com el perfil I sinó que en realitat 
serà més estable, en ser menys natural.  
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Si es té en compte, com s’ha explicat anteriorment, que difícilment l’angle de fregament 
residual deu estar per sota dels 15º, la profunditat a la qual ha d’assolir el nivell freàtic 
per mobilitzar el vessant ha de situar-se a l’entorn dels 5 metres. 
 
 
4. Influència de l’acció erosiva del riu del peu de vessant 
 
Hi ha un altre element, també causat per una eventual precipitació extraordinària, que 
pot col·laborar a la desestabilització del vessant: la pèrdua de part del peu de 
l’esllavissament per l’efecte de l’erosió de la llera del riu. Durant períodes de pluja 
intensa, si el cabal del riu augmenta de forma sobtada i l’aigua hi circula violentament 
pot excavar la llera creant perfils erosius de crescuda del riu. Aquests perfils excavats 
malgrat que sovint no són permanents poden eixamplar i aprofundir diversos metres la 
llera respecte la situació estable. Part d’aquest volum excavat al sòl és més tard 
recuperat pel dipòsit al fons de la vall però la recuperació dels materials produïts en 
l’excavació lateral no restituiran en cap cas el perfil original. Per tant, encara que 
l’erosió del peu del vessant i la pujada del nivell freàtic no siguin fenòmens totalment 
simultanis, ja que el nivell freàtic pot tenir una major inèrcia, cal estudiar la influència 
d’ambdós de forma simultània 
 
Per intentar trobar si és necessari tenir en compte aquest fenomen o per contra, és de 
caràcter massa local com per afectar tot el vessant, es proposa modificar la geometria 
del problema, simulant una excavació de la llera del riu. Es defineixen uns perfils ( 
Figura C. 11, Figura C. 12) excavats de crescuda del riu que passen 5 metres per sota 
del nivell actual i, potser poc de forma poc realista, excava els laterals eixamplant la 
llera una quarantena de metres per cada banda. Realment pot semblar exagerat aquesta 
excavació, però també es pot entendre com l’acció del riu que, llevant materials de la 
llera, ha provocat petites esllavissades molt locals que han desplaçat els materials del 
peu del vessant i que han deixat aquest nou perfil.  
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Figura C. 11 - Representació de la suposició feta sobre el perfil topogràfic I modificat 
per l’acció erosiva del riu al peu de vessant 
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Figura C. 12 - Representació de la suposició feta sobre el perfil topogràfic II 
modificat per l’acció erosiva del riu al peu de vessant 

 
Partint d’un cas concret ja calculat anteriorment es compararan els resultats per veure la 
importància d’aquesta erosió. A la (Taula C. 6) es comparen els resultats obtinguts per 
el cas on el sòl té una cohesió nul·la i un angle de fregament de 20º i una profunditat del 
nivell freàtic de 5 i 10 metres. 
 

    Resultat (FS) 
Perfil Φ (º) prof. NF (m) global 1 global 2 inferior 

original 20 5 1,19 0,99 1,32 
erosionat 20 5 1,14 0,95 1,23 
 original 20 10 1,43 1,17 1,61 

erosionat 20 10 1,38 1,13 1,50 

Taula C. 6 - Resultats del càlcul d’estabilitat comparant el perfil “original” i el que 
ha estat sotmès a l’acció erosiva extraordinària del riu  

 
 
El factor de seguretat es redueix en un 4% aproximadament per les superfícies globals 
mentre que per l’esllavissada local inferior aquesta reducció pot arribar al 7%. L’efecte 
és apreciable i pot col·laborar en la desestabilització del vessant, però serà un molt petit 
efecte més afegit a la pujada general del nivell freàtic, ja que l’excavació de la llera 
suposada és força més gran del que probablement pot passar en realitat.  
 


