
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part I 
FONAMENTS TEÒRICS 

 
 

 Capítol 1 
Processos Hidrològics en Zona Urbana 
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1.1 El Cicle Hidrològic 
 

Es pot prendre com l’inici del cicle hidrològic l’evaporació de l’aigua del mar. A 
l’atmosfera, l’aigua es condensa en fo rma de núvols i precipita sobre la superfície, 
arribant primer a la coberta vegetal. Part d’aquesta aigua s’evapora i retorna a 
l’atmosfera i l’altra escorre superficialment i/o de manera subsuperficial. L’escorrentia 
superficial és detinguda i emmagatzemada temporalment en depressions del terreny i 
només el que excedeix la capacitat d’aquestes depressions continua fluent cap a les 
corrents o lleres.  

 
L’escorrentia subsuperficial avança poc a poc, penetrant al sòl i filtrant-se cap a 

les corrents d’aigua. Les plantes retiren humitat de l’escorrentia subsuperficial tornant-
la a l’atmosfera pel procés de transpiració. L’aigua que arriba a una corrent d’aigua, és 
transportada per gravetat a cursos d’aigua majors i, finalment, al mar, tancant-se així el 
cicle hidrològic.   

 

 
 

 Fig. 1.1 – El Cicle Hidrològic 
 

Així, considerant un estat estacionari i per un període de temps petit, es pot 
considerar la escorrentia superficial com: 
 
 Es = P – Evt – It – In – Em 
 Eq. 1.1 – Escorrentia Superficial 
 
Es:   Escorrentia Superficial  It:  Intercepció 
P: Precipitació     In:  Infiltració 
Evt:  Evapotranspiració    Em:  Emmagatzematge en Depressions 
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1.2 Característiques Diferencials d’una Conca Urbana 
 

La ciutat, encara que no sigui un medi natural, engloba tal diversitat de formes 
que pot presentar un comportament tan complex i en certs aspectes totalment anàleg al 
que té lloc a la conca d’un riu. 

 
Des del punt de vista hidrològic, la major diferència entre una conca urbana i 

una de rural és el tipus de superfície sobre la que la pluja incideix. L’urbanització 
substitueix superfícies permeables per altres d’impermeables, predominant així zones 
asfaltades, voreres, etc... sobre zones verdes, patis o solars sense edificar. 

 

 
 

Fig. 1.2 – El Cicle de l’Aigua en Medi Urbà 
 
Al ploure, una primera fracció de pluja mulla la superfície dels edificis i 

paviments, una altra s’evapora i una altra queda atrapada en depressions o irregularitats 
del terreny.  

 
Si segueix plovent, l’aigua sobrant es mobilitza cap als punts de recollida, 

circulant per sobre de superfícies impermeables tal com cobertes d’edificis amb o sense 
pendent. Les primeres abocaran l’aigua al carrer que després circularà per la calçada 
fins un embornal, les segones recolliran l’aigua i la portaran directament als sistemes de 
clavegueram.  

 
En qualsevol cas, en medis urbans l’aigua de pluja circula sempre per superfícies 

dissenyades per retirar- la tan de pressa com sigui possible. 
 
Un altre tret característic de les conques urbanes és la seva mida. Les superfícies 

de ciutats es mesuren en hectàrees mentre que per les conques naturals s’utilitzen els 
quilòmetres quadrats –dos ordres de magnitud més grans–. 
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Aquest fet junt amb les majors velocitats que assoleix l’aigua sobre els materials 
de construcció –molt més llisos i regulars que els que es troben en medi rural– propicia 
que els temps de concentració d’una conca urbana siguin molt inferiors als d’una de 
natural. L’ordre de magnitud per conques naturals serà de moltes hores o fins i tot dies 
mentre que, per ciutats, es parlarà en general de temps de concentració de minuts. 

 
Així, pluges molt intenses però molt curtes, que en una conca natural es 

laminarien i no arribarien a provocar un augment significatiu de calat a la 
desembocadura, poden en conques urbanes produir greus inundacions. 

 
A banda d’això, les formes i activitats que tenen lloc a la ciutat poden afectar les 

condicions climatològiques a què es veu sotmesa. Major humitat i temperatura i menor 
velocitat del vent són algunes de les possibles conseqüències de la urbanització sobre el 
clima, a banda d’un augment de la concentració de contaminants a l’aire.  

 
 Tot i així, no queda clar que aquestes variacions produeixin un augment en la 

precipitació en zona urbana respecte la que es dóna en medi rural. 
 
Un últim punt important que diferència una conca urbana d’una de natural és que 

la xarxa de drenatge d’una ciutat és artificial i està enterrada. Això implica en primer 
lloc que les formes de la xarxa seran molt més regulars que les d’un riu i les seccions i 
pendents podran ser conegudes amb força precisió.  

 
Per altra banda, la imaginació del dissenyador de la xarxa pot crear estructures 

notablement més complexes que les que es generen de forma natural en un riu.  
 
Així, es tracta d’un flux no permanent que discorre per xarxes sovint mallades 

amb trams en règim ràpid i trams en lent, ressalts hidràulics que es desplacen al variar el 
cabal i zones on el flux en làmina lliure que hi ha normalment passa a ser en pressió al 
donar-se determinats calats.  

 
No és d’estranyar doncs que la hidràulica d’una xarxa de clavegueres sigui de les 

més complexes i variables que existeixen. 
 
Així, resumint, l’aigua de pluja que cau sobre medi urbà ho fa sobre una 

superfície molt impermeable i amb poca vegetació que propicia unes pèrdues de 
precipitació molt petites. Aquesta aigua és aleshores retirada molt de pressa, introduïda 
al sistema de clavegueres, i transportada ràpidament aigües avall per la xarxa de 
drenatge, sense pràcticament cap laminació. 

 
Tots aquests processos es donen a més en una conca relativament petita i per tant 

amb temps de resposta bastant curts. 
 
Els resultats són així volums d’escorrentia i cabals punta superiors als que es 

donarien en un medi rural d’igual superfície donat un determinat succés de precipitació. 
 
L’increment en el volum d’escorrentia té lloc per la disminució en la infiltració i 

la menor evapotranspiració i emmagatzematge en depressions del terreny, mentre que 
l’increment del cabal punta és la inevitable conseqüència d’un major volum 
d’escorrentia que es dóna en un temps menor.  
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La urbanització té així un efecte més notori sobre els successos habituals que 

sobre els episodis extraordinaris, ja que, en aquests segons, el percentatge de pèrdues 
respecte el volum total precipitat ja és molt petit, i una reducció extra d’aquest valor de 
pèrdues degut al medi urbà pràcticament no es nota. 

 
En qualsevol cas, aquest increment de cabal per efecte de la urbanització 

significa que es donaran cabals d’una certa magnitud amb més freqüència de la que 
seria habitual per clima en una zona rural.  
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1.3 Aproximacions de Càlcul 
 
 
1.3.1 Precipitació 
 

Si bé existeixen altres mecanismes com el desglaç o la surgència d’aigües 
subterrànies, la pluja és, especialment en zona urbana, el principal desencadenant dels 
processos d’escorrentia superficial. 

 
Així, l’episodi de precipitació que s’utilitza en un estudi hidrològic repercuteix 

directament en el resultat d’aquest. Haurà de ser per tant una pluja el més realista 
possible si es vol obtenir un resultat que s’ajusti a la realitat.  

 
L’òptim seria tenir sèries temporals de precipitació d’un gran nombre d’anys en 

intervals de temps petits i que hagin estat mesurades a l’estació més propera possible a 
la zona d’estudi. Malauradament això no sempre és possible i depenent de la quantitat i 
qualitat de la informació disponible s’usarà un o altre mètode. 

 
Si es disposa de suficients dades, les normatives a nivell europeu recomanen el 

treball en freqüència de fallada. Això és, a l’hora de dissenyar una obra hidràulica, si es 
té dades de 30 anys i es vol que la freqüència d’inundació sigui d’un cop cada 10 anys, 
es dissenyarà de forma que a la simulació continua dels 30 anys l’estructura falli com a 
molt, 3 vegades. 

 
El problema d’aquest mètode, apart del temps de càlcul necessari, és que si es 

dissenya de manera que no falli cap cop en els N anys dels que es tenen dades, no es pot 
saber quina serà la freqüència de fallada i es podria anar a dissenys sobredimensionats i 
per tant molt cars o a dissenys infradimens ionats i perillosos. 

 
Cal dir aquí que la fallada d’una estructura de drenatge no és una fallada 

estructural i només implica que aquesta no té prou capacitat per absorbir el cabal que li 
arriba. Els resultats de tal fallada poden ser per tant molèsties als vianants i cotxes o fins 
i tot talls de trànsit o inundació de soterranis. No s’està parlant per tant de 
conseqüències com les que podria tenir l’infradimensionat d’un pont o d’una presa. 

 
Quan no es disposa de suficient informació, es treballa amb una pluja de projecte 

definida per un període de retorn, un concepte probabilístic que equivaldria a l’invers de 
la freqüència de fallada si es disposés d’una sèrie infinitament llarga de dades.  

 
Es fa aleshores la hipòtesi que pluges de període de retorn T provoquen 

hidrogrames del mateix període de retorn –aquesta suposició en superficies molt 
impermeables com les de zones urbanes és molt aproximada a la realitat– i s’utilitza 
informació globalitzada que es troba en les corbes Intensitat Duració Freqüència  (IDF) 
que donen per un determinat període de retorn i una durada de la pluja, la intensitat 
mitjana màxima que es pot assolir a la regió. 

 
El volum de pluja total es distribueix en el temps de manera que la pluja de 

disseny s’ajusti a la forma de les precipitacions reals de la zona o, a manca d’informació 
al respecte, es pot usar un mètode com el dels blocs alternats que dóna per cada 
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subinterval de temps la màxima intensitat mitjana possible i és per tant un mètode molt 
conservador. 

 

∆

 Fig. 1.3 – Mètode dels Blocs Alternats 
 
 

APLICACIÓ AL MODEL DE GRANOLLERS 
 
Com s’exposarà més endavant, en aquest treball s’ha realitzat un model de part 

de la superfície de conca i de la xarxa de drenatge de Granollers amb el software de 
simulació SWMM. 

 
La precipitació que s’ha introduït per fer les simulacions ha estat en aquest cas la 

sèrie pluviomètrica de l’any 1991 obtinguda a l’estació meteorològica de Granollers. 
L’interval de temps amb què es té les dades de pluja és de 5 minuts. 

 
No s’ha treballat per tant amb una pluja de projecte o amb freqüència de fallada 

com es comentava anteriorment ja que aquests són mètodes pel disseny de xarxes i  
l’objectiu d’aquest estudi és, en canvi, comprovar el funcionament d’unes instal·lacions 
sota una pluja real. 

 
Per més informació sobre la precipitació usada a les simulacions, remetre’s a 

l’apartat 3.1 del capítol 5. 
 
 

1.3.2 Pèrdues de Precipitació 
 

De la pluja caiguda, tan sols una part genera escorrentia mentre que part de 
l’aigua queda retinguda a les irregularitats del terreny, es torna a evaporar, o s’infiltra al 
terreny. A continuació es presenta els diferents mecanismes de pèrdua de precipitació. 

 
Amb mesures de camp es pot arribar a determinar amb força precisió la 

magnitud d’aquestes pèrdues però no hi ha manera de determinar-ne la distribució 
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temporal i, per tant, els diferents mètodes per estimar cada un dels mecanismes de 
pèrdues han de fer hipòtesis sobre aquesta distribució que s’ajustaran en més o menys 
mesura a la realitat del procés. 

 
INTERCEPCIÓ 
 
 Part de la pluja no arriba al terra sinó que queda retinguda sobre la coberta 
vegetal. La magnitud d’aquesta intercepció depèn del tipus de vegetació i de la intensitat 
de la precipitació, prenent importància en episodis de baixa intensitat. 
 
 En conca urbana amb vegetació poc intensa i superficialment negligible, i amb 
pluges d’una certa intensitat que són les que poden tenir efectes no desitjats, encara que 
part de la pluja es perdi en mullar les parets i teulades, aquest fenomen és molt poc 
significatiu. 
 
EVAPOTRANSPIRACIÓ 
 
 L’aigua en superfície es converteix en vapor a un ritme marcat per la 
temperatura, el vent, la pressió de vapor i l’àrea que ocupa la làmina lliure. Així mateix 
pot evaporar-se l’aigua atrapada als porus de la capa més superficial del terreny.  
 

Per altra banda, les arrels de les plantes absorbeixen aigua del sòl i l’evaporen a 
traves seu en un procés anomenat transpiració. La combinació d’aquests dos fenòmens 
és el que s’anomena evapotranspiració. 
 
 És aquest un procés molt lent i que, encara que pot tenir molta importància pel 
càlcul de recursos hídrics a llarg termini, no influeix de forma apreciable en la generació 
d’escorrentia immediatament després d’un episodi de pluja. Això és especialment cert 
per conques urbanes amb alts percentatges d’àrea impermeable i escassa vegetació. 
 
INFILTRACIÓ 
 
 En una conca natural aquest seria, amb diferència, el mecanisme de pèrdua de 
precipitació més important. El terreny natural té una certa capacitat d’infiltració, l’aigua 
pot córrer a través dels seus porus i anar profunditzant en el sòl fins arribar a l’aqüífer. 
 
 Hi ha diversos models que miren d’aproximar la capacitat d’infiltració d’un sòl. 
Els més usats són el Model Lineal i el mètode de Horton, tots dos models empírics. 
 
Model Lineal 
 
 Considera que abans que es produeixi cap escorrentia ha d’haver caigut un 
mínim de precipitació anomenat abstracció inicial i que després de caigut aquest volum 
de pluja, el terreny manté una capacitat d’infiltració constant en el temps. 
 
Horton 
 
 Horton proposa un model exponencial que parteix d’una capacitat d’infiltració 
inicial fo i tendeix assimptòticament a un valor d’infiltració residual f8 . 
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 f(t) = f8 +( fo- f8 )·e-kt 
 Eq. 1.2 – Infiltració segons Horton 
 
 A causa del seu baix percentatge de zona permeable, les conques urbanes 
pràcticament no presenten pèrdues de precipitació per infiltració i per tant en medi urbà 
aquest mecanisme és també poc significatiu. 
 
EMMAGATZEMATGE EN DEPRESSIONS 
 

Al ploure, les irregularitats del terreny queden plenes d’aigua que, per tant, no 
pot escórrer. Aquest fenomen és molt difícil de quantificar ja que la topografia 
disponible no és de prou detall i, en conques naturals, és molt petit en comparació amb 
la infiltració i per tant es menysprea. 

 
En canvi, en conques urbanes, al perdre importància la resta de mecanismes de 

pèrdua de precipitació, aquest pren rellevància i passa a ser el més important. És a més 
el mecanisme que intuïtivament més lògica té en una ciutat on les zones permeables i la 
coberta vegetal són quasi inexistents i per tant els altres tres queden bàsicament 
descartats de bon començament. 

 
La quantitat d’aigua retinguda en depressions serà directament dependent de la 

pendent del terreny i de forma intuïtiva sembla evident que l’emmagatzematge en 
depressions tindrà lloc al principi de l’esdeveniment de precipitació i que serà per tant 
una mena d’abstracció inicial. Un valor típic per aquesta abstracció podria ser de l’ordre 
dels 5mm, però és molt dependent del tipus d’urbanització –materials de coberta, etc. 

 
 No obstant, en zona urbana és freqüent que s’englobin totes les pèrdues en el 

que es podria anomenar retenció en depressions equivalent. Aquest valor inclou la 
retenció en depressions i tots els altres mecanismes que, en major o menor grau, també 
provoquen pèrdues de precipitació.  

 
Si s’utilitza un factor de pèrdues global com aquest, mesures de camp mostren 

que en medi urbà el que s’ajusta més bé al comportament real és un factor de pèrdues 
constants en el temps. Un valor que pot donar una idea d’ordres de magnitud podria ser 
al voltant dels 5 mm/h. 

 
Seria bo comentar que un dels mecanismes de pèrdues que s’inclou en aquesta 

retenció equivalent i que no s’ha comentat anteriorment són les filtracions des de la 
xarxa de drenatge. Les juntes de les canonades a vegades no estan en bon estat i poden 
donar lloc a filtracions importants cap al terreny.  

 
Com no es pot calcular quines seran aquestes pèrdues per fissures a les 

canonades, aquest mecanisme mai es contempla per si sol sinó que s’engloba sempre en 
un factor de pèrdues globals com és la retenció equivalent. 

 
APLICACIÓ AL MODEL DE GRANOLLERS 

 
Dels mecanismes descrits només dos s’han tingut en compte al model de la 

ciutat de Granollers que s’ha realitzat: la infiltració i la retenció en depressions. 
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El programa SWMM demana per cada conca el percentatge d’impermeabilitat i, 
a la zona permeable, calcula pèrdues per infiltració. Aquestes pèrdues s’han estimat a 
les simulacions amb el mètode de Horton. 

 
En aquest treball es proposen una sèrie de mesures per reduir els abocaments 

d’aigua al riu retenint part de l’aigua de pluja en microembassaments que s’emplacen a 
multitud de punts de la ciutat. 

 
L’efecte de retenció d’aigua en aquests microembassaments s’ha tractat com una 

abstracció inicial a la pluja i s’ha inclòs al model dins de l’apartat d’emmagatzematge 
en depressions del terreny. 

 
 

1.3.3 Transformació Pluja – Escorrentia 
 
HIDROGRAMA UNITARI 
 

El mètode més corrent en conques naturals per aproximar aquest procés és el de 
l’hidrograma unitari que calcula l’hidrograma produït per un pluja de un mil·límetre 
uniforme a tota la conca i considera que la resposta en cabal de la conca tindrà les 
propietats de: 

 

Linealitat : doble intensitat de precipitació implica directament un hidrograma 
amb el doble de cabal d’escorrentia a cada instant. 

 
Additivitat i Invariança Temporal: Si es dóna una intensitat primer i una altra 

més tard, es poden calcular independentment els hidrogrames que produeixen cada una 
d’elles i després simplement sumar- les per trobar la resposta en cabal conjunta. 

 
Degut a la seva menor escala i a les particularitats de la xarxa de drenatge, en 

medi urbà el temps de concentració depèn fortament de la intensitat de precipitació i per 
tant la hipòtesi de invariança temporal de la resposta és poc realista i l’hidrograma 
unitari no s’utilitza més que com a primera aproximació. 

 
Altres mètodes de transformació pluja–escorrentia que s’adapten millor a les 

condicions de conca urbana són el de l’ona cinemàtica i el mètode dels dipòsits. 
 
ONA CINEMÀTICA 
 
 Aquest mètode discretitza la conca en petites cel·les formades cada una per un 
pla inclinat –pel que requereix un nivell de detall en la topografia molt important i no 
sempre disponible– i sobre cada una d’aquestes cel·les aplica una simplificació de les 
equacions de Saint Venant que menysprea les forces de pressió i inèrcia quedant-se amb 
l’equació de continuïtat i un equilibri de forces simplificat. 
 

 ( )ti
t
y

x
q

=
∂
∂

+
∂
∂

 

 Eq. 1.3 – Equació de Continuïtat 
 

 Io = If 
 Eq. 1.4 – Simplificació de l’equilibri de forces de l’ona cinemàtica 
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 Combinant- les queda una equació diferencial ordinària que requereix d’una sola 
condició de contorn i per tant aquest mètode considera només les condicions aigües 
amunt. 
 
 Aquest és segurament el mètode més bo que hi ha per transformació pluja–
escorrentia  en medis urbans. Requereix però, un nivell de detall de la topografia de 
l’ordre d’un punt cada 1 o 2 metres que és molt difícil de tenir fins i tot en zones 
urbanes.  
 
 Així, en cas de tenir aquestes qualitats de topografia, l’ona cinemàtica serà una 
opció molt recomanable mentre que, si no es disposa de tant de detall, es podrà anar a 
mètodes més globalitzadors com el del dipòsit que es presenta a continuació. 
 
MÈTODE DEL DIPÒSIT LINEAL 
 
 Es suposa el comportament de la conca com anàleg al d’un dipòsit amb unes 
entrades d’aigua (la precipitació), unes sortides (l’hidrograma de cabals) i una 
determinada capacitat d’emmagatzematge S desconeguda. 
 
  Es proposa aleshores una formulació per aquest emmagatzematge de tipus lineal, 
amb un factor k característic de la conca i amb unitats de temps que ens definirà la 
velocitat de resposta de la conca.  
 
  S = k · Q 
 Eq. 1.5 – Emmagatzematge, formulació lineal 
 
 Assumint que k no varia amb el temps, aquesta formulació deixa la equació 
diferencial d’un dipòsit de la següent forma: 
 

  ( ) ( )
dt
dQ

k
dt
dS

tQtI ==−  

 Eq. 1.6 – Equació d’un dipòsit 
 
 El mètode dels dipòsits al dependre d’un sol paràmetre és fàcil d’ajustar i dóna a 
més molt bons resultats en conques petites amb alt percentatge d’àrea impermeable. És 
per tant un mètode molt usat en medis urbans. 

 
APLICACIÓ AL MODEL DE GRANOLLERS 

 
El mètode que utilitza el programa SWMM per la transformació pluja–

escorrentia és un mètode del dipòsit lleugerament diferent del descrit aquí i que es 
detalla a l’apartat 2.3 del capítol 5. 
 

 
1.3.4 Captació de les Aigües 
 
 Aquest és un problema característic de les conques urbanes i no es dóna a 
conques naturals. L’escorrentia generada per una pluja discorre en medi urbà per dues 
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zones clarament diferenciades, la superfície de la ciutat i la xarxa de clavegueres 
d’aquesta. 
 
 Fins aquí poca diferència amb una conca natural i el seu riu, no obstant, la 
diferència rau en que al contrari que en aquest cas, l’entrada d’aigua a la xarxa de 
drenatge d’una ciutat té lloc per punts localitzats que han d’haver estat dissenyats i 
construïts i no tot al llarg de la xarxa com en el cas del riu. 
 
 Es troben en primer lloc dos casos: el de les aigües que cauen en terrats i 
teulades i són dirigides directament per les baixants a la xarxa de drenatge, i les aigües 
que cauen als carrers i escorren per superfície un tram abans d’arribar a un embornal i 
entrar a la xarxa. 
 
 Aquest segon cas és el que pot donar problemes si la capacitat dels embornals no 
és suficient per captar l’aigua que hi arriba i part d’aquesta continua carrer avall cap una 
altra zona havent-hi així trànsit d’aigua entre subconques. 
 
 La hipòtesi usual és que l’aigua entra al sistema de clavegueram pel punt 
d’entrada més proper a la zona en que ha caigut. Si això no es dóna, els cabals en aquell 
punt de la xarxa quedaran sobreestimats i en canvi poden quedar infraestimats en el punt 
aigües avall per on acabi entrant aquesta aigua. 
 
 Històricament aquest apartat no s’ha tingut massa en compte i es freqüent que 
els embornals es col·loquin per densitat sense cap anàlisi de la capacitat de captació 
d’aigua. No obstant, és important fer-ne un estudi a l’hora de dissenyar una xarxa de 
drenatge o analitzar-ne la situació. 

 
APLICACIÓ AL MODEL DE GRANOLLERS 

 
El programa SWMM no incorpora cap opció que permeti un anàlisi de la 

capacitat de captació d’aigua dels embornals i per tant s’ha assumit que recullen tota 
l’aigua que els arriba. 
 
 Comentaris sobre aquest aspecte es fan a l’apartat 2.5 del capítol 5 que tracta 
sobre les simplificacions que s’ha realitzat al construir el model de la conca. 
 
 
1.3.5 Propagació d’Hidrogrames 
 
 Un cop l’aigua ha estat captada cap a la xarxa de drenatge, es dirigeix per les 
diferents canonades que la formen cap a l’orifici de sortida per on serà abocada al riu o 
mar. Aquest trajecte de l’aigua suposa un temps de viatge i comporta una sèrie de 
modificacions en l’hidrograma de sortida respecte el d’entrada com són l’atenuació del 
cabal punta i l’allargament del temps total d’escorrentia. 
 
 Per simular aquest procés existeixen diversos mètodes que s’escolliran en funció 
de les dades disponibles i la precisió que es vulgui en els resultats. 
 
 Un dels mètodes més senzills és el de Muskingum que es basa en l’equació de 
continuïtat i descomposa l’emmagatzematge d’aigua S en un tram de canal com 
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emmagatzematge en prisma, proporcional al cabal de sortida del tram Q i 
emmagatzematge en falca, proporcional a la diferència entre entrades i sortides (I – Q). 
 
 

  
t
S

QI
∆
∆

=−  

 Eq. 1.7 – Equació de Continuïtat 
 
 
  ( )QIXKQKS −+= ···  
 Eq. 1.8 – Emmagatzematge segons el mètode de Muskingum 
 
 On la K pot assimilar-se al temps de recorregut de l’ona d’un extrem a l’altre del 
tram i la X és un paràmetre que pot estar entre 0 i 0.5 i determina la major o menor 
atenuació de l’hidrograma aigües avall. 
 
 Si es disposa de dades de cabal d’entrada i de sortida del tram es pot ajustar els 
paràmetres del mètode sense tenir cap informació de la geometria del canal; si no és 
així, variacions del mètode com la de Muskingum-Cunge proposen formes d’aproximar 
els valors de K i X mitjançant alguns paràmetres hidràulics del canal. 
 
 D’altra banda es pot anar a formulacions més complexes derivades directament 
de les lleis físiques que governen la hidràulica en canals com són les equacions de 
Saint–Venant en una dimensió i les diverses simplificacions d’aquestes que existeixen. 
 
 Les equacions de Saint–Venant consten d’una equació de conservació de la 
massa i d’una d’equilibri de forces i no poden ser resoltes analíticament ni tan sols pels 
casos més senzills sinó que s’ha de recórrer a mètodes numèrics per la seva resolució. 
 
 A continuació s’enuncien les equacions de Saint-Venant complertes en una 
dimensió, vàlides per canals prismàtics. 
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 Eq. 1.9 – Equació de Conservació de la Massa 
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 Eq. 1.10 – Equació d’Equilibri de Forces 
  
 On es suposa que es té un canal amb secció transversal constant d’àrea A, calat y 
i ample b, amb distribució de velocitats uniforme v a tota la secció. Les pendents del llit 
del canal i pendent motriu són Io i If respectivament. Tot això queda reflectit a la 
següent figura. 
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 Fig. 1.4 – Continuïtat en canals prismàtics 
 
 Aquesta formulació ofereix una descripció molt més precisa del fenomen de la 
propagació d’hidrogrames i permet tot tipus de condicions de contorn aigües amunt i 
avall i el treball amb xarxes mallades amb l’inconvenient, però, d’un major cost 
computacional. 

 
Per això existeixen algunes simplificacions de les equacions de Saint–Venant 

que, en certes condicions, segueixen donant bons resultats.  
 
La més corrent d’aquestes aproximacions és l’equació de l’ona cinemàtica –que 

funciona molt bé per règims ràpids–, que consisteix en eliminar els termes d’inèrcia (els 
dos primers de l’equació 1.10) i els de pressió (el tercer terme de l’equació 1.10). Així, 
es consideren només les forces de fricció i gravetat. 
 

 
APLICACIÓ AL MODEL DE GRANOLLERS 

 
 Per la simulació del comportament de l’aigua a la xarxa de drenatge de 
Granollers s’ha usat el mòdul Extran del programa SWMM que permet treballar amb les 
equacions complertes de Saint–Venant. 
 
 Per més detalls sobre aquest mòdul i la forma en què treballa, veure l’apartat 2.4 
del capítol 5. 




