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“PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ  PAISATGÍSTICA  D’UN  TRAM  DE  LA  RIERA  DE  SANT 
CLIMENT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” 
 
Autora: 
Núria Castelló Gràcia 
 
Professors ponents: 
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Resum: 
L’objectiu d’aquesta proposta és realitzar una intervenció paisatgística en el tram de la 
riera de Sant Climent que es  situa entre els  termes de Viladecans  i Sant Climent de 
Llobregat. Donat el gran creixement de la zona, la riera de Sant Climent en aquest tram 
ha esdevingut un espai periurbà, una  zona de  transició entre els espais urbans  i els 
espais naturals, susceptible a la degradació.  
 
Principalment, aquesta  intervenció ha d’assegurar una continuïtat ecològica entre  les 
dues serres que convergeixen a la riera, la serra de Montbaig i la serra de Montpedrós, 
per tal de disposar d’un corredor verd que asseguri el futur d’aquest espai natural que 
limita amb el Parc Natural del Garraf. 
 
Per a ordenar aquest espai de transició la proposta ha de conduir, de manera gradual, 
de  l’espai urbà cap al natural. Per això, diferenciem dos trams. El primer, obtindrà un 
tractament  d’espai  públic  amb  una  funció  d’amortiment  i  preservació  del  territori 
natural, i el segon, ajudarà a consolidar l’espai agroforestal existent. 
 
En el primer  tram  s’hi hauran d’instal∙lar unes  zones preferencials d’inundació per a 
contrarestar  la  impermeabilització  de  les  actuacions  que  comporten  la  nova 
planificació urbanística del sector nord de  la ciutat de Viladecans. Aquestes basses de 
laminació podran ser emprades com a espai de lleure, ja què habitualment es trobaran 
sense  aigua  i el  risc per  a  les persones és mínim:  gràcies  a  la    seva  gran  superfície, 
disposen  d’un  temps  d’ompliment  relativament  llarg  i  amb  velocitats  de  circulació 
força baixes. 
 
En el segon tram es respectarà la topografia existent i s’implantarà vegetació de ribera 
per a que el conjunt quedi integrat en el territori agroforestal existent. 
 
Paraules clau: 
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Título del Trabajo de Final de Carrera: 
“PROPUESTA DE  INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA DE UN TRAMO DE LA RIERA DE SANT 
CLIMENT EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILADECANS” 

Autora: 
Núria Castelló Gracia 
 
Profesores ponentes: 
Xavier Fàbregas Bargalló 
Luís Maldonado Rius 
 
Resumen: 
El objetivo de esta propuesta es realizar una intervención paisajística en el tramo de la 
riera de Sant Climent que se sitúa entre los términos de Viladecans y Sant Climent de 
Llobregat. Dado el gran crecimiento de la zona, la riera de Sant Climent en este tramo 
ha generado un espacio periurbano, una zona de transición entre los espacios urbanos 
y los espacios naturales, susceptible a la degradación.  
 
Principalmente, esta intervención  tiene que asegurar una continuidad ecológica entre 
las  dos  sierras  que  confluyen  en  la  riera,  la  sierra  de  Montbaig  y  la  sierra  de 
Montpedrós, para poder disponer de un corredor verde que asegure el futuro de este 
espacio natural que limita con el Parque natural del Garraf. 
 
Para establecer un espacio de transición la propuesta tiene que conducir, de una forma 
gradual, del espacio urbano al natural. Para ello, diferenciamos dos tramos. El primero 
tendrá  un  tratamiento  de  espacio  público  con  una  función  de  amortiguación  y 
preservación  del  territorio  natural,  y  el  segundo,  ayudará  a  consolidar  el  espacio 
agroforestal existente. 
 
En el primer tramo se tendrán que instalar unas zonas preferentes de inundación para 
contrarrestar  la  impermeabilización  de  las  actuaciones  que  comportan  la  nueva 
planificación del  sector norte de  la ciudad de Viladecans. Estas balsas de  laminación 
podrán utilizarse como espacio de ocio debido a que habitualmente se encontraran sin 
agua y el riesgo para las personas es mínimo, ya que, por su gran superficie, disponen 
de un tiempo de llenado relativamente largo y con velocidades de circulación bastante 
bajas. 
 
En  el  segundo  tramo  se  respectará  la  topografía  y  se  implantará  vegetación  riparia 
para que el conjunto quede integrado en el territorio agroforestal existente. 
 
Palabras clave: 
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Summary: 
The objective of this proposal  is to make a  landscaping  intervention  in the section of 
Sant Climent’s river that is located between the terms of Viladecans and Sant Climent 
de  Llobregat.  Given  the  great  growth  of  the  zone,  as  much  industrialist  as  city‐
planning,  this section of Sant Climent’s  river has generated a periurban space  in  this 
city, a zone of transition between the urban spaces and natural spaces, susceptible to 
the degradation. 

Mainly,  this  intervention  must  assure  an  ecological  continuity  between  the  two 
mountain ranges that come together in the river, the mountain range of Montbaig and 
the mountain range of Montpedrós, to be able to have a green corridor that assures 
the future of this natural space that borders on the Nature Reserve of The Garraf. 

To establish a space of transition the offer has to lead, of a gradual form, of the urban 
space to the natural space. For it, we differentiate two sections. The first one will have 
a treatment of public space with a function of mufling and preservation of the natural 
territory, and the second one, will help to consolidate the space agroforestal existing. 

In  the  first  section  they  will  have  to  install  a  few  preferential  zones  of  flood  to 
counteract the waterproofing of the actions that endure the new planning of the north 
sector of Viladecans. These  rafts of  lamination will be able  to be  in use as  space of 
leisure since habitually will not be water and the risk for the persons is minimal, since, 
for its great surface, they have a long time of filling and a low enough speeds of water 
traffic. 

In  the  second  section  the  topography will  be  concerned  and  its will  be  implanted 
vegetation of river in order that the set remains integrated to the territory agroforestal 
existing. 

Key words: 
river, topography, flood, management. 
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1‐ OBJECTIU DE LA PROPOSTA 
 
 

L’objectiu d’aquesta proposta és realitzar una  intervenció paisatgística en el tram 
de  la  riera de  Sant Climent,  situat entre els  termes de Viladecans  i  Sant Climent de 
Llobregat.  Com  a  espai  periurbà,  susceptible  a  la  degradació,  cal  assegurar  una 
ordenació que preservi el bon desenvolupament mediambiental de  la zona, establint 
un espai de transició entre la ciutat i el medi natural.  
 
 
 

2‐ CONDICIONANTS 
 
 

Aquesta proposta es troba condicionada per factors externs, com són el territori, la 
climatologia,  i  l’àmbit  de  la  proposta;  i  per  factors  interns  determinats  per 
l’Ajuntament de Viladecans que ha estudiat la hidrologia i la hidràulica de la riera i ha 
considerat  necessària  una  zona  d’inundació  preferent  situada  al  nord  del  terme 
municipal per motius de viabilitat i seguretat. 
 
  
2.1‐ DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI 
 

La riera de Sant Climent neix al terme municipal de Sant Climent de Llobregat, a 
la  serra  de  Montbaig,  i  travessa  tot  el  terme  municipal  de  Viladecans  fins  que 
desemboca al mar.  

 
Aquesta riera d’uns 9 Km de longitud, travessa el delta del Llobregat esdevenint 

un dels principals eixos drenants de la zona. 
 
Des del  seu naixement  fins a  la  seva desembocadura podem  trobar diferents 

trams que conformen el conjunt de la riera. 
 
 El primer  tram discorre pel  terme municipal de Sant Climent  i  travessa  tot el 

poble paral∙lel a la carretera BV‐2003. 
 
 El segon tram continua al terme de Viladecans on forma part d’un sistema de 

parcs públics dissenyat pels arquitectes Batlle i Roig. 
 
 Aquest projecte aprofita els espais buits que ha generat l’ocupació del territori 

al voltant de  la  riera per a establir un  recorregut mar‐muntanya que  travessa  tot el 
municipi.  Per  una  banda,  la  ciutat  queda  vinculada  al  parc  natural  del Garraf,  i  per 
l’altra,  es  posa  en  contacte  amb  el  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat  i  amb  els  espais 
naturals del delta. 
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D’aquesta manera,  la  riera,  al  pas  pel  nucli  urbà  de  Viladecans,  genera  un 
corredor d’espais verds que travessa tota la ciutat. En un primer tram la riera es troba 
a  l’aire  lliure, després queda soterrada en el centre urbà, per acabar, un altre cop, a 
l’aire lliure dins del nou Parc de Negocis (Vilamarina), actualment en construcció.  

 
Aquest Parc completarà el conjunt d’actuacions realitzades els darrers anys al 

voltant de  la riera de Sant Climent al seu pas pel nucli urbà. A través de  la creació de 
dunes  i estanys, els arquitectes Batlle  i Roig han dissenyat un paisatge variat  i divers 
amb un singular ús de  l'aigua com a motiu principal. El Parc tindrà una esplanada de 
més de 8.500 m2 en un espai firal a l'aire lliure per acollir diferents esdeveniments. 

 
El darrer tram de la riera, és el que travessa el Parc Agrari del Baix Llobregat, on 

la riera segueix a l’aire lliure entre terrenys agrícoles fins arribar al mar. 
 
L’àmbit de la proposta es troba entre el primer i el segon tram. Es tracta d’uns 

800  m  on  la  riera  esdevé  un  espai  periurbà  entre  Sant  Climent  de  Llobregat  i 
Viladecans. 
 
 
2.2‐ CLIMATOLOGIA 
 

El clima és de tipus xerotèric, mediterrani  litoral, que es caracteritza per tenir 
estius secs amb temperatures força elevades i hiverns suaus relativament humits.  
Les estacions amb més pluja són la tardor i la primavera. La precipitació total anual se 
situa entre els 450 mm, però no es distribueix de  forma uniforme. Especialment a  la 
tardor, es poden enregistrar pluges torrencials provocades per l’acumulació de calor a 
les masses d’aigua durant  l’estiu,  i  l’arribada de gotes fredes polars (despreniments o 
baixada de latitud de bosses d’aire fred que se situen sobre el mar mediterrani).  
 

El més significatiu del clima són els tres o cinc mesos de sequera a  l’estiu. Per 
aquest motiu, una de les principals limitacions pel desenvolupament i la implantació de 
vegetació en aquesta  zona, és  la manca d’aigua produïda per  la poca  freqüència de 
pluges. 
 
 
2.3‐ ÀMBIT DE LA PROPOSTA 
 

L’àmbit concret de  la proposta es  troba  situat en  la part nord de  la ciutat de 
Viladecans, delimitat al nord pel terme municipal de Sant Climent de Llobregat, al sud 
per  la  zona  urbana  de Viladecans,  a  l’est  per  la  serra  de Montbaig  i  a  l’oest  per  la 
carretera de Sant Climent BV‐2003.  
 

Les  característiques  més  importants  a  tenir  en  compte,  de  l’àmbit  de  la 
proposta, és que es tracta d’un espai de transició entre la ciutat i l’espai natural, degut 
a  això,  també  és  un  espai  de  lleure  i  contacte  amb  la  natura  i  alhora  és  un  espai 
agroforestal format per un mosaic de diversa vegetació. 
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Un espai periurbà i de transició 
 

L’àmbit de  la proposta es  troba en el  límit de  la  ciutat de Viladecans amb  la 
serra de Montbaig, quan s’acaba l’espai urbà i la riera esdevé un espai periurbà entre 
dues poblacions, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. D’aquesta manera, l’àmbit de 
la proposta és un espai de transició entre els espais urbans i els espais naturals. 

 
Aquests espais frontera fan una funció d’amortiment i preservació del territori, 

protegint‐lo  de  l’avanç  de  les  diferents  activitats  periurbanes  que  sovint  anuncien 
creixements  de  nuclis  urbans.  L’elevada  freqüentació  antròpica,  la  contaminació 
lumínica,  la disminució de zones agrícoles  i  la pèrdua de  la biodiversitat, són algunes 
de les qualitats tampó que tenen lloc en aquests espais. 
 
Un espai de lleure 
 

La  riera de Sant Climent, com  la  resta de  la serra de Montbaig  (muntanya de 
Sant Ramon) és per a molts ciutadans un indret on poder trobar l’oportunitat de gaudir 
d’un espai obert de caràcter natural o semi natural molt a prop de casa.  

 
Diàriament,  i  amb més  freqüència  durant  els  caps  de  setmana  i  dies  festius, 

habitants  de  Viladecans  s’hi  desplacen  per  a  practicar  diferents  activitats  lúdico‐
esportives entre les que destaquen les relacionades amb el medi natural. El footing, la 
gimnàstica, el ciclisme de muntanya o, simplement anar de passeig, són  les activitats 
principals.  

 
Per  la  zona  transcorren  diferents  itineraris  i  camins  marcats,  mantinguts  i 

senyalitzats que formen part de la xarxa de camins i itineraris de la serra de Montbaig. 
 
Un espai agroforestal 
 

La composició paisatgística de  l’àmbit de  la proposta conforma un mosaic de 
cultius agrícoles, diferents prats i l’espai forestal. Aquesta unitat de paisatge compleix 
una  funció  important en el manteniment de  la biodiversitat  i en  la pròpia estructura 
del nostre territori frontera entre la zona urbana i les zones naturals. 
 

Antigament  l’activitat  agrícola  va  ser  un  dels  pilars  econòmics  a  Viladecans, 
però,  la combinació de diferents factors ha ocasionat un retrocés d’aquesta activitat  i 
un  augment  de  l’abandonament  de  camps  i  conreus.  Aquest  abandonament  ha 
comportat la proliferació de deixius i la reinstauració natural de brolles i boscos mixtes 
d’alzinars i pins, de manera, que l’abandonament de les terres de cultiu és una de les 
principals causes que fan reduir cada cop més  les característiques tampó de  la nostra 
zona d’estudi. 

 
Actualment,  trobem en el  territori diverses zones de cultius que, encara avui, 

són la principal font d’ingressos d’algunes famílies, com són les masies de Can Torrents 
i Can Sala. 
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La vegetació que podem trobar a  la zona d’estudi és resultat de  l’acció que va 

provocar  l’home  al  substituir  la  vegetació  primogènita,  basada  en masses  forestals, 
brolles  i màquies, per  instaurar‐hi  l’agricultura. Durant  les darreres dècades  i degut al 
retrocés  agrícola,  han  tornat  ha  aparèixer  formacions  arbustives  i  arbòries  que  han 
recolonitzat el  territori que prèviament ocupaven.  El progressiu  abandonament dels 
cultius  i  les  condicions  geomorfològiques  han  provocat  l’aparició  de  diverses 
formacions vegetals que han donat lloc a un ric i singular mosaic, principal element del 
paisatge rural. 

 
Cal  esmentar  que  aquest  mosaic  també  està  subjecte  a  noves  alteracions 

causades per l’home i les activitats periurbanes que s’han instaurat en els darrers anys 
(abocaments, desmunts, terraplens, cremes, manteniments, trànsit d’automòbils, etc). 
El  conjunt  d’aquestes  modificacions  són  les  principals  causants  de  l’estat  de  la 
successió  ecològica  en  que  es  troben  cadascuna  de  les  unitats  que  formen  aquest 
mosaic.  

Així doncs, les zones amb vegetació naturalitzada o en procés de naturalització 
es troben en diferent estat evolutiu en  la seva seqüència cap a  la vegetació potencial 
de l’indret que és l’alzinar. 
 

Les  diferents  formacions  vegetals  que  podem  trobar  a  la  zona  d’estudi  són 
principalment,  restes de màquia d’arboç  i  fragments d’alzinar, pinedes  secundàries 
de pi blanc  sobre brolles o màquies  silicícoles, prats  secs  (principalment  fenassars, 
llistonars  i  prats  d’abellatge  sovint  amb  elements  de  brolles  o  bardisses),  zones 
agrícoles,  generalment  cirerers  de  secà  en  explotació,  vegetació  ruderal  arvense  i  
vegetació de ribera degradada, molt fragmentada amb canyars dominants. 
 
 
2.4‐ FACTORS INTERNS 
 

A  l’actualitat  s’estan  duent  a  terme  diverses  actuacions  urbanístiques  a 
Viladecans,  que  comporten  una  impermeabilització  del  terreny  i  que  seran 
equilibrades per una sèrie d’infraestructures de laminació. Una d’aquestes actuacions, 
es troba dins de  l’àmbit de  la proposta, degut a que  l’Ajuntament de Viladecans està 
estudiant la possible planificació urbanística del sector nord de la ciutat, on es troba la 
riera de Sant Climent.  
 

Per aquest motiu, ha sol∙licitat un Estudi d’inundabilitat*, en compliment de la 
legislació  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  sobre  la  delimitació  d’unes  zones 
inundables situades al costat de la riera de Sant Climent, a la zona de Can Torrents, al 
límit nord de la ciutat de Viladecans.  
 
 
 
*Estudi  d’inundabilitat  amb model  hidràulic  integrat  1D‐2D  del  Parc  de  la Marina  i 
Gabrielistes. T.M. de Viladecans. (TYPSA, Enginyers, Consultors i Arquitectes). 
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Aquest  estudi  conclou  que  la  zona  de  laminació  haurà  d’emmagatzemar  un 

volum aproximat de 30.000 m3 d’aigua per al període de retorn T=100 anys. La nova 
secció  de  la  riera  haurà  de  tenir  la mateixa  amplada,  aproximadament  20 m,  amb 
talussos  de  pendent  1:1,  per  a  poder  permetre  el  desbordament  controlat  cap  a  la 
zona de laminació.  
 

La  zona  d’inundació  controlada  de  Can  Torrent  que  proposa  aquest  estudi, 
disposa de dos cossos laterals paral∙lels a l’eix de la riera, de 20 i 40 m d’ample i d’uns 
220 m de llarg.  
 

La  cota del perímetre exterior de  les basses es  troba  a 30 m.s.n.m.  i  la  cota 
mínima  coincideix  amb  la  cota  de  la  llera  de  la  riera  aigües  amunt  del  pont  de 
l’Avinguda Roureda (27 m.s.n.m.), de manera que es buida totalment per gravetat.  
 

A  més,  en  un  futur  estudi  constructiu  de  les  basses  de  laminació  de  Can 
Torrent, es planteja  incloure estructures de compartimentació que  retardin el retorn 
del flux de la riera, augmentant l’efecte de laminació. 
 

Segons la geometria proposada, les basses de laminació, rebaixen el pic màxim 
de l’avinguda, de 123 m3/s a 107 m3/s, laminant un volum màxim aproximat de 30.000 
m3 i retenint a les àrees inundables un volum de 18.600 m3. 
 
 
 

3‐ SITUACIÓ ACTUAL 
 
 
  En la actualitat, la llera de la riera es troba molt vegetada. Pràcticament, els 20 
m  de  secció  es  troben  coberts  per  un  prat  sec  de  Brachypodium  phoenicoides, 
Brachypodium retusum i Spartium junceum. Cal dir, que habitualment, la riera es troba 
seca i no hi circula aigua. 
 
  Al marge que limita amb la carretera de Sant Climent es troben les instal∙lacions 
del  servei  de manteniment  de  parcs  i  jardins  de  Viladecans.  Aquestes  tenen  unes 
dimensions de 20 m d’amplada per 70 m de longitud. 
 
  El marge de  l’altra banda de  la riera és una gran esplanada de prats secs. Una 
part d’aquests  s’empren per a amuntegar runes i servir d’aparcament per a camions. 
  

En la serra de Montbaig hi ha diversos camins senyalitzats, un d’ells és el camí 
d’en Vellaca, que recorre  la serra  transversalment  i  travessa  la riera  i  la carretera de 
Sant Climent fins a la serra de Montpedrós.  
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  En  el  límit  amb  la  ciutat  fins  al  camí  d’en  Vellaca,  els marges  de  la  riera  es 
troben  sense  talussos,  formant  una  paret  vertical  d’uns  2  m,  excepte  en  les 
instal∙lacions de manteniment esmentades on hi ha una escullera de pedres d’uns 70 
m de longitud. 

A  partir  del  camí  d’en  Vellaca  i  fins  el  terme municipal  de  Sant  Climent,  el 
marge dret de  la riera es troba ocupat per diversos conreus de cirerers, molt preuats 
per  la seva qualitat. Aquests conreus es troben en terrasses  limitades per  la riera  i  la 
serra que cada cop pren més pendents i afloraments rocosos. 
 
  En canvi, en el marge esquerre només trobem brolles i prats secs, degut a que 
la carretera de Sant Climent discorre paral∙lela a pocs metres i no hi ha espai suficient 
per als conreus. 
 
 
   

4‐ PROPOSTA 
 
 
4.1‐ CRITERIS DE LA PROPOSTA 
 

Els criteris que s’han seguit per a desenvolupar la proposta han estat clarament 
marcats pel caràcter periurbà de  l’àmbit d’actuació. Per això, s’ha volgut establir una 
proposta que condueixi la ciutat cap al medi natural d’una manera gradual, per a què 
pugui realitzar la seva funció d’amortització i preservació del territori natural. 
 

D’aquesta  manera,  podem  diferenciar  dos  tractaments,  el  primer  amb  un 
caràcter  principalment  d’espai  públic,  que  amorteix  la  presència  antròpica  i  on  es 
troben  les  basses  de  laminació;  i  el  segon,  amb  un  caràcter més  naturalitzat  que 
condueix cap a l’espai natural. 
 
 
4.2‐ DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
4.2.1‐ TRACTAMENT A 
 

Aquesta part de  la proposta  limita amb  la  zona urbana de  la ciutat. Per això, 
haurà de ser un espai de fàcil accessibilitat i preparat per a acollir les visites de la gent 
de la zona. 
 

En aquesta part és on es situen les basses de laminació. Aquestes han de seguir 
les especificacions esmentades en  l’apartat de condicionants, per a poder realitzar  la 
seva tasca de retenció de les grans avingudes.  

 
Únicament, s’ha volgut modificar la geometria inicial de les basses de laminació 

que es proposen en l’Estudi d’inundabilitat per a donar un caràcter més accessible a la 
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zona,  ja què, habitualment es  trobaran  sense  aigua  i es poden emprar  com  a espai 
públic i d’oci. 

 
Això és degut a que el risc per a les persones és mínim, ja què, per la  seva gran 

superfície,  disposen  d’un  temps  d’ompliment  relativament  llarg  i  amb  velocitats  de 
circulació força baixes. 

 
D’aquesta  manera,  en  lloc  de  disposar  de  dos  cossos  paral∙lels  a  la  riera, 

aquests  s’han  fragmentat  en  tres  basses,  de  forma  que  al  trobar‐se  més 
compartimentats  retarden  el  retorn  del  flux  de  la  riera,  augmentant  l’efecte  de 
laminació.  
 

Com que els talussos en aquest tram de  la riera han de tenir una pendent de 
1:1, segons  les especificacions tècniques de  l’Estudi d’inundabilitat, serà necessària  la 
instauració d’una escullera de gabions per al seu establiment. 
 

Entre  el  fons  de  les  basses  de  laminació  i  el  seu  perímetre  hi  ha  3  m  de 
desnivell, ja què el perímetre ha d’estar a una cota constant de 30 m.s.n.m. i el fons de 
les basses a 27 m.s.n.m. Per aquest motiu, s’han  incorporat unes rampes d’accés que 
faciliten la mobilitat de la part superior al fons de les basses. 
 
  Els  talussos que determinen el perímetre de  les basses de  laminació  situades 
entre  la  riera  i  la  serra de Montbaig  tenen una pendent de 1:2  i  les basses  situades 
entre la riera i la carretera de Sant Climent tenen una pendent de 1:1’5. 
 
  Això es degut a que les basses de laminació situades entre la riera i la serra de 
Montbaig  tenen una dimensió d’uns 55 m d’ample per 70 m de  llarg,  i en canvi,  les 
basses que es troben al costat de la carretera són més petites, tenen uns 25 m d’ample 
per 50 m de llarg.  
 

Com que el volum de  les basses ha d’arribar a uns 30.000 m3 s’ha de tenir en 
compte que els  talussos  i els accessos a  les basses disminueixen  la capacitat d’aigua 
que aquestes poden emmagatzemar. Per això, no podem establir  la mateixa pendent 
en  totes  les basses  i  s’ha determinat que en  les basses més petites  la pendent  sigui 
més pronunciada per a perdre menys volum. 
   
  Per la mateixa raó, els accessos a les basses més grans s’han determinat com a 
rampes amb una pendent molt suau, del 6%  i de 3 m d’ample, per a facilitar  l’accés  i 
crear diferents compartiments dins aquestes basses que retardin el retorn del flux a la 
riera una vegada es troben plenes d’aigua.  
 
  En canvi, els accessos a les basses més petites han d’ocupar un volum menor si 
volem  que  el  conjunt  arribi  a  disposar  dels  30.000 m3  necessaris.  Per  això,  s’han 
determinat rampes amb una pendent més pronunciada del 10%. 
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4.2.2‐ TRACTAMENT B 
 

Aquesta  part  de  la  proposta  es  concep  d’una manera més  natural,  per  això, 
aquí  les  intervencions són més respectuoses amb el medi  i pretenen desenvolupar el 
caràcter ripari d’aquests tipus d’indrets. 
 
  Per  això,  en  aquest  tram  de  la  riera  es manté  el  seu  talús  de  forma  natural 
sense  modificar  la  seva  topografia,  que  va  variant  a  banda  i  banda  i  en  sentit 
longitudinal.  
 

Per  a  donar  continuïtat  a  l’escullera  de  gabions  del  tractament  anterior, 
disposem en aquest tram d’una escullera de pedres  i blocs revegetada amb estaques 
de planta arrelada. 

 
En aquest  tractament  la  vegetació pren gran  importància  i es pretén establir 

una massa  de  vegetació  naturalitzada  de  caire  ripari.  A més,  els  cultius  i  els  seus 
accessos que es  troben en aquest  tram, es mantenen  tal  i com estan, configurant el 
mosaic de vegetació que confereix el valor paisatgístic a la zona. 
 

 
4.2.3‐ MOBILITAT I ACCESSOS 
 

Tenint en compte  les dues  situacions proposades,  la mobilitat a cada un dels 
tractaments és clarament diferenciada. Mentre que en el tractament A es vol facilitar 
l’accés  i  la relació amb el medi urbà que  l’envolta, en el tractament B s’estableix una 
mobilitat més rígida, per tal de preservar el medi natural. 
 

D’aquesta  manera,  es  disposa  d’un  camí  principal  que  uneix  les  dues 
poblacions,  Viladecans  i  Sant  Climent  de  Llobregat,  paral∙lel  a  la  carretera  de  Sant 
Climent que relaciona la riera i el seu espai natural amb les dues poblacions veïnes. A 
més, aquest camí serà el precursor de  l’eix urbà principal de comunicació de  les dues 
poblacions.  
   

Aquest eix  principal és un camí permeable de sauló que disposa d’una secció 
de 3 m i està destinat al pas de vianants, bicicletes i vehicles de servei. 
 

En el tractament A, situats en el marge que limita amb la serra de Montbaig, es 
disposen de dos tipus de camins secundaris de sauló, uns que permeten una mobilitat 
tranversal a  l’eix de  la riera, de 2 m d’ample,  i un altre, d’1’5 m d’ample paral∙lel a  la 
riera. 
 

Les rampes d’accés a les basses de laminació es trobaran cobertes de vegetació, 
ja  què,  quan  aquestes  basses  es  trobin  plenes  d’aigua,  les  rampes  es  trobaran 
submergides  i  la  vegetació  ajudarà  a  fixar  el  sòl  i mantenir  la  pendent.  La  secció 
d’aquestes rampes és de 3 m.  
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En  les basses més grans, els accessos tenen una pendent del 6% per a facilitar 
l’accessibilitat  i compartimentar cada bassa, de manera, que s’incrementi  l’efecte de 
laminació. 

 
En canvi, en  les basses més petites  la pendent és del 10%, d’aquesta manera, 

les rampes són més petites i es perd menys volum per a contenir aigua. 
 
 

4.3‐ ENGINYERIA DE LA PROPOSTA 
 
4.3.1‐ ENGINYERIA DE LES PLANTACIONS I SEMBRES 
 
PLANTACIONS TRACTAMENT A 
 

En aquest tram de la proposta disposarem de plantacions de Populus alba var. 
pyramidalis que s’empren amb dues funcions: per a formar masses d’arbres entre  les 
diferents basses de laminació que es troben al marge del costat de la carretera i com a 
pantalla visual d’aquesta carretera. Aquests aniran plantats en trama amb un marc de 
3 x 3 m. 

 
També, disposarem d’una  tanca de vegetació,  formada per  l’arbust Crataegus 

monogyna que delimitarà  tots els  talussos de  les basses de  laminació, per a reforçar 
l’accés  per  les  rampes. Aquesta  tanca  es  plantarà  al  portell  amb  una  densitat  de  3 
Ut./m2.  

Els talussos de les basses de laminació s’implantaran amb vegetació de rambla, 
concretament amb Tamarix canariensis, Tamarix gallica  i Vitex agnus‐castus per a  la 
seva  adaptació  a  èpoques  d’inundació  del  sòl  i  per  a  ajudar  a  l’estabilització  dels 
talussos. Cadascun d’aquests arbustos es plantaran en tires monoespecífiques de 2’5 
Ut./ml de densitat, de manera, que s’aniran alternant tires de les diferents espècies. 

El fons de les basses de laminació, com a espais per a l’oci i lleure, es trobaran 
coberts  de  prats.  Aquests  han  de  ser  prats  sostenibles,  adaptats  a  una  elevada 
freqüentació i amb un baix manteniment. 

En  les  basses  més  pròximes  a  l’espai  urbà  s’instaurarà  un  prat  baix,  més 
semblant a la gespa robusta de molts espais públics. Mentre que les basses que limiten 
amb  el  tram més  naturalitzat  es  trobaran  cobertes  d’un  prat  alt,  de manera,  que 
gradualment es confereixi la transició de l’espai urbà al natural. 

Els prats baixos es sembraran amb una barreja de gramínies força resistent a les 
trepitjades i la sequera, amb una densitat de sembra força alta degut a les condicions 
de  sobrefreqüentació  que  ha  de  patir.  Els  prats  alts  es  sembraran  amb  una  altra 
barreja de gramínies, les espècies de les quals es troben, de manera espontània, en els 
prats secs de l’àmbit de proposta. 
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PLANTACIONS TRACTAMENT A 
 
  *ESTRAT ARBORI 
 
ESPÈCIE  PRESENTACIÓ             MARC  RECEPCIÓ  OBSERVACIONS 

 
Populus alba var. 

pyramidalis 
C 10L  3x3 m  Contenidor  A portell 

 
 

*ESTRAT ARBUSTIU 
 
ESPÈCIE  PRESENTACIÓ          DENSITAT  RECEPCIÓ  OBSERVACIONS 

Crataegus monogyna 
 

C 3L  3 Ut. /m2 Contenidor  A portell 

Tamarix canariensis 
 

C 3L  2’5 Ut. /ml  Contenidor  En línia 

Tamarix africana 
 

C 3L  2’5 Ut. /ml  Contenidor  En línia 

Vitex agnus‐castus 
 

C 3L  2’5 Ut. /ml  Contenidor  En línia 

 
 
 
SEMBRES TRACTAMENT A 
 
 
 
BARREJA  DENSITAT 
 
Prat Baix 
      50%  Zoysia japonica 
      30%  Festuca arundinacea 
      20%  Cynodon dactylon 
 

70 g/m2 

 
Prat Alt  
      40%  Brachypodium phoenicoides 
      30%  Hyparrhenia hirta 
      20%  Brachypodium retusum 
       
 

60 g/m2 
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0'5 m

0'5 m

Crataegus monogyna

PLANTACIÓ

EVOLUCIÓ ALS 10 ANYS

Massa de Crataegus monogyna
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0'5 m

PLANTACIÓ

EVOLUCIÓ ALS 10 ANYS

Massa de Tamarix canariensis

Tamarix canariensis

Tamarix africana

Vitex agnus-castus

Massa de Tamarix africana

Massa de Vitex agnus-castus
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PLANTACIONS TRACTAMENT B 
 
  En  aquest  tram  de  la  proposta  implantarem  una  massa  naturalitzada  de 
vegetació de ribera pròpia d’aquest tipus d’indrets. 
 
  Per això, s’implanta una formació arbustiva amb espècies pròpies dels marges 
de rieres. L’estrat arbustiu el formaran el Salix elaeagnos, el Salix purpurea  i el Rubus 
ulmifolius; i l’estrat herbaci, la Clematis vitalba i l’Hedera helix. 
 
  Per a obtenir una formació irregular i naturalitzada s’ha establert una malla de 
4 x 4 m on s’implantaran 4 individus de Salix elaeagnos, 4 individus de Salix purpurea, 
2 individus de Rubus ulmifolius, 12 individus de Clematis vitalba i 8 individus d’Hedera 
helix. 
 
  Aquestes  densitats  s’han  determinat  per  tal  que  cap  espècie  prengui 
dominància envers les altres. Per això, la densitat del Rubus ulmifolius és menor que la 
resta d’arbustos, degut al seu comportament invasor. 
 
  En els talussos de  la riera s’establirà una escullera de pedres revegetada per a 
donar  continuïtat  a  l’escullera  de  gabions  del  tractament  anterior  i  estabilitzar  les 
pendents,  ja  què,  aquestes  es  mantindran  sense  modificar  la  seva  topografia.  La 
màxima pendent que trobem en aquest tram del talús de la riera és de 1:1 i la mínima, 
una pendent de 1:2.  
 

Per a poder  implantar vegetació en aquestes condicions  s’ha de  realitzar una 
aportació de 30 cm de terra vegetal i clavar les estaques de branques arrelades entre 
les  pedres  de  l’escullera.  Aquestes  estaques  es  clavaran  separades  entre  si  a  una 
distància d’1 m. 

 
L’espècie emprada per  realitzar  les estaques és el  Salix elaeagnos que per  la 

seva adaptació natural a aquest tipus de condicions podrà arrelar i ajudar a estabilitzar 
els talussos.   
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PLANTACIONS TRACTAMENT B 
 
 

*ESTRAT ARBUSTIU 
 
ESPÈCIE  PRESENTACIÓ        DENSITAT  RECEPCIÓ  OBSERVACIONS 

Salix elaeagnos 
 

C 3L  1 Ut/m2  Contenidor  Irregular 

Salix purpurea 
 

C 3L  1 Ut/m2  Contenidor  Irregular 

Rubus ulmifolius 
 

A.F.  0.5 Ut/m2  Contenidor  Irregular 

 
 

*ESTRAT HERBACI 
 
ESPÈCIE  PRESENTACIÓ        DENSITAT  RECEPCIÓ  OBSERVACIONS 

Clematis vitalba 
 

C 3L  3 Ut/m2  Contenidor  Irregular 

Hedera helix  A.H.  2 Ut/m2  Contenidor  Irregular 
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SALZEDA

Salix elaeagnos

Salix purpurea

Rubus ulmifolius

Clematis vitalba

Hedera helix

4 m

4 m

4 m

4 m

EVOLUCIÓ ALS 10 ANYS

PLANTACIONS

Massa vegetal de Salix elaeagnos i Salix purpurea

Massa vegetal de Rubus ulmifolius

Massa vegetal de Clematis vitalba

Massa vegetal d'Hedera helix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRAT ARBUSTIU                             ESTRAT HERBACI  
 
Altura: 2‐4 m                                       Altura: 0’2‐1 m 
Recobriment: 80%                              Recobriment: 30% 
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4.3.2‐ ENGINYERIA DELS SISTEMES DE REG 

 
En  el  tractament A  establirem  diferents  sistemes  de  reg  pel  caràcter  d’espai 

públic i amortidor que li hem conferit en aquesta part de la proposta. 
 
D’aquesta manera, regarem l’arbrat i els arbustos dels talussos amb canonades 

de  goters  termosoldats  autocompensants,  i  els  prats  del  fons  de  les  basses  de 
laminació amb aspersors. 

 
En canvi, en el tractament B no disposarem d’un sistema de reg, degut a que la 

vegetació  d’aquesta  zona  pren  un  caire més  naturalitzat.  De  totes maneres,  caldrà 
aportar un reg de suport durant la implantació i fins la seva consolidació.  

 
Aquest  reg  de  suport  es  realitzarà  amb mànegues,  de manera,  que  s’haurà 

d’instal∙lar una xarxa de boques de reg per a poder alimentar‐les. Aquestes boques de 
reg es situaran de manera que amb una mànega de 25 m s’arribi a tota  la vegetació 
que es necessiti regar. 

 
 
4.3.3‐ ENGINYERIA DEL MANTENIMENT 
 
La riera 
 

Es mantindrà  la  llera  de  la  riera  neta  de  brossa.  Si  la  vegetació  que  apareix 
espontània pot suposar un perill degut a les avingudes d’aigua, es desbrossarà, podent 
preveure aquestes accions abans de les èpoques més plujoses. 

 
   Es tindrà una especial cura en mantenir netes les zones de desbordament cap a 
les basses de laminació deixant lliure el pas de l’aigua.  
 
Manteniment dels prats 
 

Els prats situats en el fons de les basses de laminació i els seus accessos tenen 
la funció com a espai d’oci i lleure.   

 
Els prats baixos  requeriran un manteniment més elevat que no pas els prats 

alts, que han d’adquirir un caràcter més naturalitzat. Per això, es realitzaran de 5 a 6 
segues l’any en els prats baixos i de 2 a 3 en els prats alts, la primera abans de l’estiu 
per a l’eliminació de rostolls i la segona durant els mesos d’hivern que és quan hi ha la 
màxima parada vegetativa i es produeixen menors danys a la vegetació. 
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Manteniment de l’arbrat 
 
  Durant els primers anys d’implantació dels Populus alba var. Pyramidalis caldrà 
fer  revisions del desenvolupament de  l’arbrat  i  substituir  les baixes que hagin pogut 
sorgir. A més, periòdicament caldrà  fer un seguiment de  l’estat de salut dels arbres, 
que no caldrà podar gràcies al seu port columnar. 
 
 
Manteniment dels arbustos 
 
  La tanca vegetal de Crataegus monogyna no ha de ser una tanca retallada que 
necessiti d’una poda de manteniment. Únicament, caldrà que es reposin les baixes que 
hagin pogut aparèixer, per tal que formi una tanca continua.  
 
  La  vegetació  de  rambla  (Tamarix  canariensis,  Tamarix  gallica  i  Vitex  agnus‐
castus) situada en els talussos de les basses de laminació caldrà que mantingui un bon 
recobriment , i per això, s’haurà de substituir per les baixes que sorgeixin. 
 
 
  La vegetació de ribera situada en els marges de la riera del tractament B haurà 
de  formar una massa de vegetació densa, per això, si es  formen clarianes per baixes 
d’individus s’hauran de tornar a implantar.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document pretén complir les peticions de l’Agencia Catalana de l’Aigua, 
expedient UDPH2005000843 (document 1623530), en relació a la Riera de Sant 
Climent, resumides tant en els objectius d’aquest treball com en els antecedents 
administratius referenciats més endavant. 
 
“L’estudi d’inundabilitat amb model hidràulic integrat 1D-2D del Parc de la Marina i 
Gabrielistes II al T.M. de Viladecans”  analitzarà el funcionament global dels sistemes 
hídrics de la riera de Sant Climent i Sant Llorenç, tenint en compte totes les 
infraestructures existents i futures a desenvolupar, al principal eix drenant de Viladecans. 

El sector Gabrielistes II té forma sensiblement trapezoïdal, amb una superfície de prop 
de 17 Ha. La zona està delimitada pel sector Gabrielistes I al N.O., per la riera de Sant 
Climent i el sector del Parc d’Activitats al N.E., per la línia de ferrocarril Barcelona - 
Saragossa al S.E. (paral·lela a aquesta discorre la riera de Sant Llorenç), i per la 
carretera de la Vila i un sector industrial ja construït al S.O.  

L’ordenació prevista mantenia, amb petites variacions, l’endegament de la riera de 
Sant Climent, aconseguint amb un moviment de terres les cotes suficients per a que 
les superfícies del voltant de la riera no fossin inundables (per a T<100) com ho són 
actualment. 

L’ús dels terrenys al voltant de la riera era agrícola, presentant en l’actualitat un 
aspecte erm. En un dels límits del sector es troba l’estació de ferrocarril de Viladecans 
i un aparcament de vehicles per atendre les necessitats d’aquesta. 

El terreny del voltant de la riera es troba entre les cotes 4,50 i 6.00, amb una frontera 
molt marcada per moviments de terres recents deguts tant al desenvolupament del 
sector Gabrielistes I, com a la canalització de la Riera de Sant Climent. Aquests 
moviments de terres han comportat un aixecament del nivell dels carrers de fins a 10 i 
11 metres sobre el nivell del mar, cotes molt semblants a les proposades per al futur 
Parc d’activitats de la Marina. La carretera de la Vila és un vial preexistent determinant, 
ja que per poder superar les rasants de la línia de ferrocarril, que es troba 
aproximadament a 7 metres sobre el nivell del mar, es situa a per sobre de la cota 14. 

El terraplè del ferrocarril es troba al voltant de la cota 7.90 al llarg de tot el sector, mentre 
que els carrers, l’aparcament i l’estació situats al voltant de la riera es troben entre les 
cotes 7.10 i 7.50. Actualment bona part de les aigües superficials que no són recollides 
pel sistema de drenatge general dels carrers que ressegueixen la riera s’acumulen en 
els camps que en el futur seran ocupats pel creixement urbanístic de Gabrielistes II i el 
Parc de la Marina. La localització es pot observar en la figura nº1.  
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Fig. nº1. Situació de la zona d’estudi 

 
Des del punt de vista del Cicle de l’Aigua, la urbanització d’aquest sector necessita, pels 
tràmits administratius davant l’Agència Catalana de l’Aigua, tant d’un estudi 
d’inundabilitat del sector, com d’informes que avalin la seva sostenibilitat des del punt de 
vista dels recursos hídrics disponibles, i de la capacitat de les depuradores construïdes 
per a depurar els cabals d’aigües residuals que es generaran per les noves activitats del 
Sector.  
 
Tanmateix, s’ha de considerar que la situació de la zona sobre el Delta del Llobregat i la 
proximitat de zones agrícoles fan necessari una sèrie d’estudis i projectes que duguin a 
terme les solucions previstes en la planificació sectorial hídrica (Pla Director d’Aigües 
Pluvials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en davant PDAP) així com altres 
problemes hidràulics relacionats amb el drenatge del sector que puguin derivar-se’n. 
 
2. OBJECTIUS 
 
 
L’objectiu del present document és la definició de les zones inundables necessàries per 
a mantenir els nivells i cabals actuals aigües avall del Parc de la Marina, i l’estudi del 
funcionament hidràulic del sector de Gabrielistes II en funció dels nivells assolits a la 
Riera de Sant Llorenç per a diferents períodes de retorn.  
 
En el present estudi es dona compliment a la petició de l’ACA sobre la delimitació d’unes 
zones inundables situades al costat de la Riera Sant Climent en l’àmbit del Parc de la 
Marina amb un volum d’emmagatzematge de 45.000 m3 per al període de retorn T=100 
anys, i a la petició de planificació, per part de l’Ajuntament de Viladecans, d’una zona 
d’inundació preferent en la zona de Can Torrents, situada al inici del terme municipal, on 
s’estima un volum de 30.000 m3 per a T=100 anys. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat amb un model integrat 1D-2D on s’han modelitzat 
conjuntament les zones de la riera de Sant Climent i de la Riera de Sant Llorenç al terme 
municipal de Viladecans, tenint en conte les futures actuacions de la Ciutat Aeroespacial 
i la seva bassa de laminació, així com els cabals generats pels propis sectors urbans. 
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3. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS 
 
Els antecedents administratius són per ordre d’antiguitat: 
 
Expedient UDPH2002000464 al que s’informa sobre el Pla Parcial de Gabrielistes II, on 
s’apunta com a requisit per a la aprovació per als futurs projectes la inclusió d’espais 
verds destinats a laminació d’aigües pluvials transportades per la Riera de Sant Climent. 
 
En la mateixa línia, en l’expedient UDPH2002001778 s’informa favorablement amb 
diferents condicionants, on es diu “... contemplar que les zones verdes previstes dintre 
de l’àmbit d’actuació i en especial les situades al llarg de la llera de la Riera de Sant 
Climent, així com els situats confrontant amb el traçat de la autopista C-32 disposin 
d’una topografia adequada per tal de que actuïn com a zones de inundació preferent, 
retenint i laminant avingudes extraordinàries.” 
 
L’expedient UDPH2004004241 on L’Agencia Catalana de l’Aigua dona l’informe sobre 
“l’Estudi del cabal assumible pel calaix sota l’estació a la Riera Sant Climent. TM de 
Viladecans” i posterior document d’ampliació de documentació emès per Batlle i Roig. 
 
L’Expedient UDPH2005000843 (document 1623530) informa desfavorablement sobre 
les obres del Projecte d’Urbanització de Gabrielistes II i recorda les prescripcions 
hidràuliques demanades en els expedients anteriors en relació a la Riera de Sant 
Climent resumides en el següent text: “...el projecte requerit a l’expedient 
UDPH2002000464...incorpori les prescripcions hidràuliques que garanteixin la solució 
permanent als problemes d’inundabilitat que incideixen actualment a la Riera de Sant 
Climent en el sector delimitat pel Parc D’Activitats, el futur àmbit del Sector Gabrielistes II 
i la confluència de la línia de RENFE i la C-32.” 
 
Els antecedents tècnics considerats per la redacció del present estudi d’inundabilitat són: 
 
 
 MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL PARC D’ACTIVITATS DE VILADECANS. 

 
 PLA  MARC DE LA RIERA DE SANT CLIMENT DE VILADECANS 

 
 A partir del Pla Marc de la riera de Sant Climent s’han dut a terme diverses 

actuacions que es troben finalitzades o actualment en construcció: 
- La canalització de la riera de Sant Climent. 
- El sector de Can Preciós 
- El sector de Llevant 
- El sector de Gabrielistes I 
- La urbanització dels espais sobre la canalització de la riera i en el front del barri 

de Sales. 
- L’edifici firal situat en els espais lliures del sud de Sales. 

 
 

 El pla marc de la Riera de Sant Climent estableix els criteris d’ordenació per la 
modificació dels plans parcials dels sectors: 
- Parc d’activitats i Gabrielistes II 

 
 
 
 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL PARC D’ACTIVITATS DE 

VILADECANS 
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 PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE VILADECANS. (PDCLAV) 

 

 PROJECTE DE COBRIMENT DE LA RIERA DE SANT CLIMENT. TRAM CARRER 

SANTA TERESA - PROLONGACIÓ AVINDUDA SEGLE XXI. ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA. 

 

 PARC DE LA MARINA – RIERA DE SANT CLIMENT. 

 

 PLA DIRECTOR D’AIGÜES PLUVIALS 

 

 GABRIELISTES II. PROJECTE D’URBANITZACIÓ. 

 

 GABRIELISTES II. SEPARATA: DOCUMENTACIÓ A INFORMAR PER L’AGENCIA 

CATALANA DE L’AIGUA. (EN ENDAVANT SEPARATA) 

 

 ESTUDI D’INUNDABILITAT I OBRES BÀSIQUES DE DRENATGE DEL SECTOR 

DE CA N ’ALEMANY ( VILADECANS)  
 
 
A l’actualitat s’estan duent a terme diverses actuacions urbanístiques a Viladecans que 
comporten una impermeabilització del terreny, que serà equilibrada per una sèrie 
d’infraestructures de laminació, com seran les basses de laminació de Torrent Fondo, 
Sant Llorenç i Ca n’Alemany. 
 
 

 

Fig. 3.1. Esquema 
d’inundabilitat del sector 
de Can Alemany abans 
de la construcció de la 
bassa de laminació 
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Aquestes infraestructures neixen de les dificultats orogràfiques pròpies de la zona on 
ens trobem, i per un sistema de drenatge dissenyat amb un concepte de minimització 
d’infraestructures en la zona deltaica que ara fa palesa la seva insuficiència. Aquest 
sistema és fruit d’una inèrcia passada que ara és difícil de canviar malgrat les 
infraestructures de laminació. 
 
D’altra banda, altres infraestructures generals que travessen el territori del Delta, en 
particular el municipi de Viladecans, i que no han estat dissenyades pensant en una 
ampliació o modernització de les més antigues, han incrementat, o si més no han 
enclaustrat, aquestes infraestructures antigues. Així la línia del FFCC i l’autopista C-32 
sobre l’endegament de la riera fan molt difícil qualsevol ampliació del sistema. 
 
En la actualitat la Riera de Sant Climent, en el seu tram entre la Carretera C-245 i la línia 
de la RENFE, no té capacitat hidràulica suficient per desguassar el cabal punta amb 
període de retorn T = 100 anys, estimat aproximadament en 123 m3/s en el PDAP. La 
capacitat hidràulica d’aquest tram de Riera s’estima igual a 85 m3/s. Com que abans 
d’arribar a aquest tram de riera l’aigua inunda les zones agrícoles circumdants i no 
retorna ( es tracta d’una llera penjada ), circula per sota el pont de RENFE un cabal 
punta per a T = 100 anys inferior al cabal hidrològic previst.  
 
El condicionant bàsic de l’estudi és, per tant, mantenir la situació actual de cabals i 
nivells d’aigua per l’avinguda de T=100 anys per sota del Parc de La Marina, dur a terme 
la proposta d’inclusió d’espais d’inundació controlada del Projecte Constructiu del Parc 
de La Marina, i la planificació a nivell urbanístic d’una zona d’inundació preferent en la 
zona de Can Torrents amb els volums i característiques especificats en el present 
estudi, que són elevades a la Agència Catalana de l’Aigua com a Administració 
competent en l’informe, i agilitar permisos necessaris per a dur a terme les mencionades 
obres. 
 
 
 

Fig. 3.2. Esquema 
d’inundabilitat del sector 
de Ca n’Alemany 
després de la 
construcció de la bassa 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA 
 
4.1.   Problemàtica actual. Sistema fluvial 

L’àmbit on es desenvolupa aquest estudi és especialment complex, tal com hem 
explicat als paràgrafs anteriors. El sistema és travessat pels dos eixos drenants 
principals (la riera de Sant Llorenç i Sant Climent), que en la seva arribada al Delta del 
Llobregat es combinen en condicions poc favorables, sobretot la riera de Sant Llorenç, 
que arriba amb direcció pràcticament perpendicular a la línia natural. A més, tant Sant 
Climent com Sant Llorenç son lleres penjades, per la qual cosa, si l’aigua surt dels 
seus endegaments, i es fa molt difícil saber quin serà els seu recorregut sobre la 
superfície del terreny, si no es que s’utilitza un model bidimensional per al càlcul de la 
inundació en aquest cas. 

En la actualitat la Riera de Sant Climent, en el seu tram entre la Carretera C-245 i la 
línia de la RENFE, no té capacitat hidràulica suficient per desguassar el cabal punta 
amb període de retorn T = 100 anys, estimat aproximadament en 123 m3/s. La 
capacitat hidràulica d’aquest tram de Riera s’estima igual a 85 m3/s. La inundació que 
es produeix cap a les zones agrícoles circumdants fa que circuli per sota el pont de 
RENFE un cabal punta per a T = 100 anys inferior al cabal hidrològic previst.  

Coherentment amb les indicacions de l’ACA, segons les quals les noves actuacions 
urbanístiques no poden afectar la funcionalitat de les infrastructures hidràuliques 
aigües avall, les futures actuacions urbanístiques del Parc de la Marina hauran 
d’adaptar-se a la condició d’inundabilitat actual de la zona objecte del present estudi 
integrant zones de laminació preferencial, que permetran mantenir els valors actuals 
de cabal punta i calats màxims per a T = 100 anys sota el pont de la RENFE. 

  
4.2.   Problemàtica actual. Drenatge Urbà 
 
El sistema de drenatge del sector de Gabrielistes II drena directament a la Riera de Sant 
Llorenç, i per tant el seu funcionament està condicionat pels nivells d’aigua de la Riera. 
Per altra banda, els nivells assolits a la Riera de Sant Llorenç també depenen de la 
condició de contorn que es produeix a la confluència amb la Riera de Sant Climent. Per 
aquest motiu, cal estudiar el funcionament dels dos sistemes de manera integrada, amb 
un programa que treballi en règim no permanent, per poder garantir un correcte 
funcionament de les infrastructures hidràuliques projectades. 
 
4.3.   Recomanacions generals de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha editat diverses publicacions sobre recomanacions per 
l’estudi de les avingudes. En el document “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, editat l’any 2003 estableix una sèrie de definicions sobre les 
diferents zones del territori afectades per possibles inundacions provocades per rius o 
rieres naturals. Aquestes són: 
 
 Zona fluvial (ZF): està definida per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació 

de l’avinguda de període de retorn de 10 anys. Es correspon amb el primer gràfic de 
la figura nº4. 
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 Sistema Hídric (SH): el sistema hídric de protecció fluvial s’ha de definir a partir de 
criteris basats en la consideració de valors ecològics, naturals i espacials associats a 
cursos fluvials. Aquesta zona es pot adoptar com la zona ocupada pel cabal de 100 
anys de període de retorn. Es correspon amb el segon gràfic de la figura nº4. 

 Zona inundable (ZI): es defineix com la franja delimitada per la línia de la cota 
d’inundació de l’avinguda de 500 anys de període de retorn. Es correspon amb el 
tercer gràfic de la figura nº4. 

 Zona d’inundació perillosa (ZIP): és la zona en la que es poden produir greus danys 
(tant materials com humans) amb l’avinguda de 500 anys.  

 
És per tot això que és obligatori que les edificacions de nova construcció estiguin 
situades per sobre de la línia d’inundació definida pel cabal de 500 anys de període de 
retorn, a fi de reduir possibles danys materials i/o humans en el cas en que es produeixin 
avingudes de magnitud considerable. 
 
 
5.  ESTUDI DE INUNDABILITAT PARC  DE LA MARINA 
 
5.1 El Model conceptual 
 
El Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR  (en endavant PDAP) es un 
document de referència pels tècnics, tant de l’administració com particulars. Tant mateix 
es un estudi extensiu amb caràcter de planificació general que s’ha de assumir com un 
punt de partida per als estudis de detall.  
 
D’aquesta manera els informes de l’ACA han observat que la antiga proposta del Parc 
de la Marina podria originar una disminució del resguard actual del pont de la RENFE 
sobre la Riera de Sant Climent, malgrat que els estudis previs (de EGI i de Batlle i Roig) i 
aquest també constaten que les zones del  Parc destinades a us públic intensiu estan 
per sobre de la zona inundable per a 100 i 500 anys. 
 
A més no es donava resposta a la petició de l’Agencia de dotar al Parc amb zones de 
laminació que garanteixin que la situació sobre el pont de RENFE fos igual o millor que 
en la situació actual. 
 
Donat que en aquest cas, la modelització en HEC-RAS no dona tota la informació 
necessària respecte al tipus d’inundació que es dona en aquest punt concret del territori, 
s’utilitza el model SOBEK de WL-Delft Hydraulics que afegeix una informació de caràcter 
bi-dimensional  que creiem bàsica en el anàlisis de la problemàtica d’aquest sector. 
 
Es comprova a més el funcionament dels col·lectors projectats al Sector Gabrielistes II 
en règim no permanent situant en la Riera de Sant Llorenç els hidrogrames 
corresponents, per analitzar els col·lectors dissenyats en el projecte d’urbanització i 
garantir les mesures necessàries per evitar una inundació del sector a traves de la xarxa 
de col·lectors. Aquests anàlisis es fan amb el model MOUSE  integrant les condicions de 
contorn produïdes per la riera Sant Llorenç i Sant Climent obtingudes del model bi-
dimensional de l’estudi de Ca n’Alemany i els procedents de l’estudi del Parc de la 
Marina. 
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5.2  El Model hidràulic integrat 1D-2D SOBEK 
 

5.2.1 Introducció 
 
A continuació es farà un breu resum  del programa de càlcul utilitzat per a realitzar 
l‘Estudi d’inundabilitat amb model hidràulic integrat 1D-2D del Parc de la Marina, el 
model SOBEK RURAL (1D-2D), producte de la casa WL-Delft Hydraulics. L’explicació 
completa d’aquest programa es pot observar en l’annex 3. 
 
Els models 1D tenen com a principal avantatge la seva simplificació conceptual i uns 
escassos requeriments a nivell computacional. No obstant, de cara a estudis 
d'inundabilitat, aquests models tenen l'inconvenient de que no permeten reproduir amb 
massa fidelitat les condicions reals de la inundació, especialment quan els terrenys 
potencialment inundables són molt plans i amb escàs pendent.  
 
Per aquest motiu, en el moment en que ja es té constància de l’existència d’una zona 
que tradicionalment s’inunda i es vol estudiar de forma més detallada com es produeix la 
inundació, s’ha de triar un model bi-dimensional que reprodueixi amb més precisió el 
fenomen hidràulic que realment es produeix. 
 
Els models 2D són una aproximació més satisfactòria al problema que s’ha d’estudiar, ja 
que permeten reproduir més fidelment les condicions reals d'un escenari d'inundabilitat. 
El paquet SOBEK, a més permet combinar els models 1D i 2D quan el cost 
computacional del model 2D és massa elevat, esquematitzant la xarxa fluvial com un 
model 1D i representant la plana d'inundació amb un model 2D fins obtenir un model 
híbrid 1D-2D. 
 

5.2.2 SOBEK - Rural 
 
A diferència dels models 1D, els models híbrids (o integrats) 1D-2D permeten considerar 
que el comportament de l'aigua quan inunda els terrenys immediatament propers a la 
llera del riu és sensiblement diferent del flux en la pròpia llera. La diferenciació d'ambdós 
fluxos és vital si es pretén aconseguir una aproximació físicament raonable del procés 
d'inundació, particularment en zones planes de gran extensió, ja que en aquestes l'aigua 
tendeix a estancar-se. D'altra banda, mentre que el flux d'aigua en la llera acostuma a 
ser força unidimensional, el flux que transcorre per les planes d'inundació és 
marcadament bi-dimensional.  
 
El principal atractiu d'un model combinat 1D-2D resideix en que el model permet 
reproduir acuradament el comportament físic real, però amb uns requeriments 
computacionals assequibles.  
 
Els resultats obtinguts finalment amb SOBEK-Rural es poden visualitzar còmodament 
gràcies a un editor gràfic. Aquest entorn amigable permet post-processar els resultats 
mitjançant eines d'un sistema d'informació geogràfica, com ara ARCVIEW GIS. D'altra 
banda es poden generar animacions de l’escenari d’avinguda, facilitant molt la tasca de 
interpretació i anàlisi crítica dels resultats.  
 
El programa genera com a solucions “grids” de calats, nivells i velocitats a partir dels 
cuals es poden generar els plànols corresponents. 



Estudi d’ inundabilitat amb model hidràulic  integrat 1D-2D del Parc de la Marina i Gabrielistes II. T.M. de Viladecans 
 
 

734300-MEM-HI.doc 9

5.3 Estudi de la situació actual 
 

5.3.1   Metodologia i criteris adoptats 
 

5.3.1.1  Mòdul 1D 
 
Topografia 
 
La topografia utilitzada ha estat proporcionada per l’Ajuntament de Viladecans, amb 
escales que van des de 1:2000 fins a 1:500 per a detalls del Parc de La Marina.  
 
Geometria  de la xarxa modelitzada 
 
El model hidràulic 1D utilitzat en el present estudi reprodueix la Riera de Sant Climent 
des del límit del Terme Municipal de Viladecans fins a la seva desembocadura. També 
s’inclou en el model la Riera de Sant Llorenç des del seu pas sota la línia de RENFE fins 
a la seva confluència amb la Riera de Sant Climent. Figura 5.1. 
 
Tant les seccions geomètriques de la Riera de Sant Climent com el seu pendent, s’han 
reproduït en el model hidràulic utilitzant la informació disponible i facilitada per 
l’Ajuntament (“Projecte de Cobriment de la Riera de Sant Climent, tram Carrer Santa 
Teresa - Prolongació Avda. Segle XXI”, “Estat de dimensions i característiques de les 
obres executades urbanització del sector  Can Preciós a Viladecans” ), com la 
informació obtinguda durant les visites de camp realitzades per l’equip redactor del 
projecte.  
 
 Forma Secció  tipus If.  mitja  
T.M. - Avgda. Roureda  Trapezoïdal  20X3 m   1/1 0.0138 
Avgda. Roureda – C. Santa Teresa Trap. Irregular  Ver. Figura  0.0138 
C. Santa Teresa – C/ Les Sitges Calaix 12X3.3 m 0.007 
C/ Les Sitges – Avda. Segle XXI Calaix 12X2.5 m 0.005 
Avda. Segle XXI – Línia RENFE Rectangular  ab. 12X1.7 m 0.005 
Puente Renfe  Rectangular ab. 14X1.9 m 0.005 
Teula 5.1 : Seccions geomètriques de la Riera de Sant Climent en la zona d‘estudi. 
 

 

 
Figura 5.1: Secció tipus de la Riera de Sant Climent entre Avda. Roureta  y  C. Santa Teresa. 
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Figura 5.2: Model hidràulic SOBEK . 
 
 
Condicions de contorn 
 
Per a la modelització hidràulica de l’escenari actual, s’han utilitzat les següents 
condicions de contorn: 
 

- Hidrograma a la Riera de Sant Llorenç aigües avall de la corba que la riera 
presenta després de la línia de RENFE. L’hidrograma utilitzat ha estat pres dels 
resultats del model SOBEK-2D realitzats en el marc de “l’Estudi d’inundabilitat i 
obres bàsiques de drenatge del sector de Ca n’Alemany (Viladecans)”, redactat 
per TYPSA l’any 2005. Aquest hidrograma de disseny està generat per un 
episodi de pluja sintètic amb període de retorn de T = 100 anys en tota la conca 
rural i T = 10 anys en les conques urbanes, i te en compte l’actual insuficiència 
de la Riera de Sant Llorenç en aquest tram. És a dir que l’hidrograma utilitzat 
reflexa la laminació deguda a l’important desbordament que, per a l’episodi de 
disseny considerat, es produeix al llarg de la corba de la riera de Sant Llorenç 
(passat el pont de  la RENFE) cap al sector de Ca n’Alemany. 

      El cabal punta de aquest  hidrograma es de 48 m3/s. 
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               Figura 5.3:  Hidrograma d’entrada a la Riera de Sant Llorenç. 
 
 

- Hidrograma a la Riera de Sant Climent. L’hidrograma utilitzat ha estat seleccionat 
dels resultats del model MOUSE utilitzat en el mateix estudi mencionat en el 
paràgraf anterior, i pel mateix episodi de pluja, segons els criteris exposats en el 
PDAP. L’hidrograma escollit correspon al que es genera aigües avall de la zona 
urbana de Viladecans, i es col·loca a la capçalera del model 1D-SOBEK, per 
poder tenir en compte la aportació progressiva de cabal al llarg de la zona 
urbanitzada. Cabal punta : 123 m3/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4: Hidrograma de entrada a la Riera de Sant Climent 
 

- La condició de contorn del model hidràulic 1D aigües avall, es fixa igual al nivell 
del mar: 0,8 m. 
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Paràmetres hidràulics 
 
En la taula que es mostra a continuació es presenten els valors del coeficient de 
Manning utilitzats per a la modelització hidràulica de les rieres de Sant Climent i Sant 
Llorenç. 
 
Riera de Sant Climent Coef. Manning n 
Límit municipal – C. de Santa Teresa  0.035 
C. de Santa Teresa – Avda. Segle XXI  0.015 
Avda. Segle XXI – pont RENFE. 0.027 
Pont RENFE ( 11.5 m) 0.015 
Pont RENFE – desembocadura al mar 0.025 
Riera de Sant Llorenç  
Secció natural trapezoïdal 0.030 
Tram canalitzat de formigó 0.015 
Taula 5.2: Coeficients de Manning. 
 
 
 

5.3.1.2 Mòdul 2D 
 
Model Digital del Terreny 
 
En l’estudi previ del funcionament hidràulic del tram de la Riera de Sant Climent inclòs 
en el model 1D-2D, per a les condicions de contorn de disseny, s’ha realitzat un Model 
Digital del Terreny amb una resolució original de 15 x 15 m. per a la porció de la conca 
entre el límit municipal i la zona del futur Parc de la Marina, integrat en un grid de 
resolució original de 25 x 25 m. per cobrir també una porció de la Riera de Sant Climent 
aigües avall del pont de la RENFE.  
 
Comprovada l’absència d’inundació en tot el tram de la Riera de Sant Climent aigües 
amunt de la Avda. Segle XXI, per a la modelització en detall de la propagació de la 
inundació generada en la zona agrícola entre la Avda. Segle XXI i la línia de RENFE, 
s’ha utilitzat un model digital del terreny amb una resolució de detall de 5 x 5 m que 
cobreix tota la zona del futur Parc de la Marina. L’esmentat Model Digital del Terreny 
s’ha generat a partir de l’aixecament topogràfic de la zona facilitat per l’Ajuntament de 
Viladecans. El MDT s’ha integrat amb els rebliments de terra que s’han executat al llarg 
dels costats Est y  Sud del Parc de la Marina per als futurs vials. 
 
A les imatges següents s’observa com el model digital del terreny disponible no incloïa la 
llera de la riera de Sant Climent, que és una llera penjada, amb marges artificials. 
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 Figura 5.5: Vista des d’ aigua amunt del Parc de la Marina. 
 

 Figura 5.6: Vista des d’aigua avall del Parc de la Marina. 
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 Figura 5.7 : Vista des del marge Oest  del Parc de la Marina. 
 

Figura 5.8  : Vista des del marge Est  del Parc de la Marina. 
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 5.3.2  Resultats de la modelització - Situació actual 
 
Els resultats de la modelització hidràulica amb el model 1D-2D, mostren que per a 
l’hidrograma de disseny de T= 100 anys, es produeix un desbordament significatiu cap 
als terrenys agrícoles que actualment caracteritzen les àrees destinades al futur Parc de 
la Marina,  en el tram de la Riera de Sant Climent entre la Avda. Segle XXI i la línia de 
RENFE.  
 
Aquesta inundació provoca que els cabals que passen pel pont de RENFE siguin 
inferiors als que hidrològicament hauria de suportar. Aquesta situació òbviament 
condiciona els desenvolupaments pròxims i deixa a més manifesta la falta de previsió en 
la construcció del pont de la C-32 situat per sobre del pont del FFCC, ja que la situació 
de les piles i el taulell impedeix qualsevol modificació important. 
 
Degut a que les cotes del terreny actual resulten ser inferiors a les dels laterals de la 
Riera, el volum desbordat es perd cap a l’exterior i la inundació es propaga segons la 
pendent natural del terreny cap a la mota de la línia de la RENFE i de la autopista C-32, 
que actuen com a una barrera per a l’aigua. EL volum desbordat s’acumula aigües 
amunt de la línia de RENFE, assolint calats de 1,6m. en les zones més deprimides, com 
es pot observar en el plànol 2.2  i en la figura 5.10. 

 
 
Figura 5.9: Hidrogrames del estudi de diagnosi. L’hidrograma en color vermell representa els cabals en la 
secció aigües avall del pont de la Avda. Segle XXI. El hidrograma en color verd representa els cabals en la 
secció aigües amunt del pont del RENFE. 
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 Figura 5.10:  Diagnosi T100: inundació en la zona del Futur Parc de la Marina.   
 
El desbordament  de la Riera de Sant Climent en aquest tram produeix la laminació del 
cabal punta des de 123 m3/s  fins a 85 m3/s, cabal que defineix la capacitat hidràulica de 
la Riera de Sant Climent en aquest tram. 
 
El volum  total desbordat resulta ser d’aprox. 71150 m3  .      
 
Per sota del pont de la RENFE desguassa un cabal punta de 85 m3/s, amb un calat 
màxim de 1,23 m en condicions de règim ràpid. La làmina d’aigua té un resguard per 
sota del pont de la RENFE de 0.65 m. Just aigües avall del pont de la RENFE, degut a la 
presència de dos salts de fons, el calat baixa encara i s’incorpora mitjançant un ressalt 
hidràulic al perfil en règim lent que caracteritza al flux en el tram de la Riera de Sant 
Climent aigües avall de la seva confluència amb la Riera de Sant Llorenç. 
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Figura 5.11: Diagnosi T100.  Nivells màxims assolits en la Riera de Sant Climent des de 400 m aigua amunt 
de la Carretera del Segle XXI, fins a 400metres aigua avall de la confluència amb la Riera de Sant Llorenç. 

 
Figura 5.12: Diagnosi T100.Calats en la secció aigües amunt  del pont de RENFE. 
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5.4 Estudi de la situació futura 
 
 

5.4.1 Metodologia i criteris adoptats 
 
L’anàlisi dels resultats de la modelització de la situació actual, ha permès quantificar la 
insuficiència de la secció de la Riera de Sant Climent a la zona del futur Parc de la 
Marina, i ha dut a la determinació del volum d’aigua desbordat cap als terrenys agrícoles 
circumdants, per a l’hidrograma de disseny de T=100 anys. 
 
L’esmentat volum resulta ser d’aproximadament 71150 m3, acumulats en la zona situada 
aigües amunt de la línia de RENFE. 
 
L’estudi que s’ha dut a terme apunta a que una laminació de 75000 m3 (dividits entre 
dues basses) seria suficient per a mantenir les condicions preexistents aigües avall del 
Parc de la Marina amb un coeficient de seguretat satisfactori. Es proposa repartir una 
part d’aquest volum en el propi parc de la Marina, que es veuria reajustat per una 
sectorització que permetria emmagatzemar prop de 45000 m3 sense perdre el caràcter 
de Parc Públic, seguint els valors i dissenys duts a terme en altres sectors de Viladecans 
al voltant de la Riera de Sant Climent. 
 
A més es proposa que quedi reflectida en la planificació urbanística de la ciutat la 
creació d’una zona de laminació o inundació preferent en la zona de Can Torrent per a 
la laminació de un volum de 30.000 m3. 
 
Les simulacions realitzades amb el model integrat 1D-2D permeten reproduir el 
funcionament hidràulic d’aquestes dues zones de retenció preferencial, i estudiar el seu 
efecte sobre la laminació de l’hidrograma de disseny de T = 100 anys, per sota de la 
secció de control aigües amunt del pont de la RENFE. 
 
El funcionament hidràulic de les dues zones d’inundació controlada de Can Torrent i el 
Parc de la Marina s’han pogut estudiar separadament amb resolució de detall, sent el 
flux a la riera de Sant Climent, en els trams corresponents, de règim ràpid pel cabal 
punta de disseny. 
 
 En una primera fase s’ha estudiat el funcionament de la bassa de laminació de Can 
Torrent i el seu efecte sobre l’hidrograma de disseny. 
 
En una segona fase l’hidrograma laminat per la bassa de Can Torrent s’ha utilitzat com a 
input per al model hidràulic 1D-2D de les zones d’inundació controlada del futur Parc de 
la Marina. 
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Figura 5.13: Ubicació de les zones de laminació proposades. 
 

 
5.4.1.1 - Mòdul 1D 
 

Geometria  de la xarxa modelitzada 
 
Respecte el model hidràulic 1D utilitzat en l’estudi de la situació actual, solament s’ha 
modificat la secció de la Riera de Sant Climent en el seu tram al llarg de la zona de 
laminació de Can Torrent.   
 
La nova secció té la mateixa amplada, d’aproximadament 20 m., motes laterals  de 1.35 
m. d’alçada, i talussos de 1:1, per poder permetre el desbordament controlat cap a la 
zona de laminació. La secció de la Riera de Sant Climent en el tram del Parc del la 
Marina es queda inalterada. 
 
Condicions de contorn 
 
Per a la modelització hidràulica de l’escenari futur, s’han utilitzat les següents condicions 
de contorn: 
 

- Hidrograma a la Riera de Sant Llorenç aigües avall de la bassa de laminació 
prevista en la futura nova urbanització del sector de Ca n’Alemany. L’hidrograma 
utilitzat ha estat pres dels resultats del model SOBEK-2D realitzats en el marc de 
“l’Estudi d’inundabilitat i obres bàsiques de drenatge del sector de Ca n’Alemany 
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(Viladecans)”, redactat per TYPSA l’any 2005. Aquest hidrograma de disseny 
està generat per un episodi de pluja sintètic amb període de retorn de T = 100 
anys en tota la conca rural i T = 10 anys en les conques urbanes, i té en compte 
la millora en el funcionament hidràulic de la Riera de Sant Llorenç i l’efecte de 
laminació produït per la presència de la futura bassa. 

 
- Hidrograma a la Riera de Sant Climent. 

 
Bassa de Can Torrent  
Igual que l’utilitzat per a l’estudi de l’escenari actual. Les actuacions previstes en 
la Riera de Sant Climent no afecten el funcionament hidràulic de la riera en el 
seu tram des del T.M. fins passada la línia de RENFE, sent el flux en aquest tram 
en règim ràpid per l’hidrograma de disseny. La condició de contorn a la Riera de 
Sant Llorenç permet representar l’important efecte de laminació que la bassa de 
Ca n’Alemany aporta en el desbordament que es produeix en la Riera de Sant 
Climent aigües avall de la línia de la RENFE. 

              
            Parc de la Marina 
            Per al model 1D-2D de les zones d’inundació del Parc de la Marina s’ha   
            utilitzat el hidrograma de disseny resultant de laminació  de la Bassa de Can   
            Torrent. Veure  Figura 5.16. 
 

- La condició de contorn del model hidràulic 1D aigües avall, es fixa igual al   
      nivell del mar : 0.8 m. 

 
 

 
        Figura 5.14:  Hidrograma a la Riera de Sant Llorenç. Hidrograma laminat per la futura bassa de Can    
                             Alemany. 
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5.4.1.2 Mòdul 2D 
 
Model digital del terreny 
 
Per a la modelització bi-dimensional del funcionament de les dues zones de laminació 
controlada, s’han utilitzat Models Digitals del Terreny  amb resolucions de 2.5 X 2.5 m 
per a la Bassa de Can Torrent y de 5 x 5 m per a les zones de laminació del Parc de la 
Marina. 
   

5.5.1 - Resultats de la modelització - Situació futura 
 

 
ZONA DE  INUNDACIÒ  CONTROLADA DE  CAN TORRENT 
 
S’ha reproduït un possible geometria de la zona de laminació de Can Torrent tenint en 
compte la topografia existent i els espais disponibles segons indicacions de l’Ajuntament 
de Viladecans. La bassa proposada disposa de dos cossos laterals paral·lels a l’eix de la 
Riera, d’ample 40 i 20 m, de profunditat creixent cap a aigües amunt segons una 
pendent del 0.1% i llarg de 220 m aprox. La cota del perímetre exterior de la bassa està 
a 30 m.s.n.m. La cota mínima de la bassa coincideix amb la cota de fons de la Riera 
aigües amunt del pont a la Avda. Roureda i es buida totalment per gravetat. En un futur 
estudi constructiu de la bassa de Can Torrent, es planteja incloure a la bassa estructures 
de compartimentació que retardin el retorn del flux a la riera, augmentant així l’efecte de 
laminació. Per a la modelització hidràulica s’ha utilitzat una bassa de geometria 
simplificada, però amb un volum equivalent. 

 
Figura 5.15:   Representació en 3D de la Bassa de Can Torrent proposada. 
 
La bassa de Can Torrent, segons la geometria proposada, rebaixa el pic d’avinguda de 
l’hidrograma de disseny des de 123 m3/s fins a 107 m3/s, laminant un volum màxim 
d’aprox. 30.000 m3 i retenint a las àries inundables un volum de 18.600 m3. 
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Figura 5.16: Hidrogrames resultants de l’estudi de Prognosi T100. Bassa de Ca Torrent.  La corba en color 
vermell representa l’hidrograma d’entrada de la zona de laminació de Ca Torrent. La corba en color verd 
representa l’hidrograma aigües avall de dita zona. 
 
El calat màxim  assolit en la bassa es de 1.86 m en las zones més fondes. 

 
Figura 5.17: Calats a la Bassa de Can Torrent ( Zona més profunda). 



Estudi d’ inundabilitat amb model hidràulic  integrat 1D-2D del Parc de la Marina i Gabrielistes II. T.M. de Viladecans 
 
 

734300-MEM-HI.doc 23

 
Figura 5.18: Nivells a la Bassa de Can Torrent . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.19: PROGNOSI T100: Inundació en la Bassa de Can Torrent. 
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Figura 5.20: PROGNOSI T100. Perfil longitudinal de la Riera de Sant Climent al costat de la Bassa de  
                      Can  Torrent. 
 
 
 
ZONES  DE LAMINACIÒ CONTROLADA  DEL PARC DE LA MARINA 
 
 
En el  futur Parc de la Marina es proposen tres zones d’inundació controlada que es 
mostren a la Figura 5.21. 
 
Cada zona d’inundació controlada estarà limitada exteriorment per cotes superiors als 
nivells màxims assolits en les mateixes per l’hidrograma de disseny de T=100 anys 
 
 

• ZONA 1a:  
      Cota del fons mitja : 7 m.s.n.m. 
      Àrea mínima :  5785 m2 

      Alçada mitja: 2.30 m ( T=100 ) 
      Volum mínim per sota de la cota min. exterior: 13300 m3  (T= 100) 
      Cota min. exterior : 9.3 m ( T= 100) 
      Cota  exterior  recomanada : 10 m ( T= 100) 
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• ZONA 1b:  
      Cota del fons mitja : 7.15 m.s.n.m  ( interconnectada amb la ZONA 1) 
      Àrea mínima :  3200 m2 

            Alçada mitja: 2.20 m ( T=100 ) 
            Cota min. exterior: 9.35 m ( T=100 ) 
            Volum mínim per sota de la cota min. exterior: 7040 m3  (T= 100) 
            Cota  exterior  recomanada : 10 m ( T= 100) 
 

• ZONA 2: 
            Cota del fons mitja :  8 m.s.n.m. ( connectada con ZONA 1) 

      Àrea mínima :  4450 m2 

            Alçada mitja: 0.9 m ( T=100 ) 
            Cota min. exterior: 8.9  m ( T=100 )  
            Volum mínim per sota de la cota min. exterior : 4005 m3  (T= 100)          
            Cota  exterior  recomanada : 9.5 m ( T= 100) 
 

• ZONA 3:  
      Cota del fons mitja:  5.85 m.s.n.m. 
      Àrea mínima :  3100 m2 

            Alçada mitja: 1.9 m ( T=100 ) 
            Cota min. exterior: 7.75 m ( T=100 )  
            Volum mínim per sota de la cota min. exterior : 5890 m3  (T= 100) 
            Cota  exterior  recomanada : 8.50 m ( T= 100) 
 

• ZONA 4: 
      Cota del fons mitja:  5.85 m.s.n.m. 
      Àrea mínima :  7800 m2 

            Alçada mitja: 1.9 m ( T=100 ) 
            Cota min. exterior: 7.75 m ( T=100 ) 
            Volum mínim per sota de la cota min. exterior: 14820 m3  (T= 100) 
            Cota  exterior  recomanada : 8.50 m ( T= 100) 
 
Com es mostra a continuació (veure figura 5.22) les zones d’inundació controlada 
proposades en el Parc de la Marina permeten la laminació progressiva de l’hidrograma 
de disseny a la Riera de Sant Climent a la entrada de parc (aigües avall Avda. Segle 
XXI), de 107 m3/s fins a 88 m3/s. El cabal de 88 m3/s passa per sota del Pont de la 
RENFE amb un calat de 1.25 m, i per tant mantenint el mateix resguard de seguretat de 
0,65 m de la diagnosi (veure Figura 5.23)  
 
Per als hidrogrames i geometria de la bassa de disseny, les zones d’inundació 
controlada del Parc de la Marina retenen un volum  total d’aigua de 45000 m3 per sota 
de las cotes mínimes recomanades. 
 
La figura 5.24 mostra els calats assolits a la Riera de Sant Climent a les seccions aigües 
amunt dels ponts que creuen la Riera al Parc de la Marina. 
Sent el flux en règim ràpid per al hidrograma de disseny, es recomana per al pont B i C 
un resguard de 1 m, i de 1,4 m  per al pont A. 
Aquests resguards corresponen als termes de càrrega cinètica (v2/2g) en el tram aigües 
amunt de cada pont. En el tram de la Riera de Sant Climent entre el futur Vial Sud i la 
línia de RENFE es recomanen uns rebliments laterals a la cota mínima de 8 m.s.n.m. 
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Figura 5.21: Zones d’inundació controlada en el Parc de la Marina. 

 
Figura 5.22: Hidrogrames resultants de l’estudi de Prognosi T100. La corba en color vermell representa 
l’hidrograma a la entrada del Parc de la Marina. La corba en color verd representa l’hidrograma en la secció 
aigües amunt del pont del RENFE. 
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   Figura 5.23:  Calats a la secció aigües amunt del pont de RENFE. 
 
 

 
  Figura 5.24: Calats als ponts del Parc de la Marina. 
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Figura 5.25: Àrees d’inundació controlada al futur Parc de la Marina. 

 
Figura 5.26: Prognosi T100. Nivells en las zones d’inundació controlada del Parc de la Marina. 
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Figura 5.27: Prognosi T100. Calats a les zones d’inundació controlada del Parc de la Marina. 
 

 
Figura 5.28: Prognosi T100.  Nivells màxims assolits en la Riera de Sant Climent des de la Avda. Segle XXI 
fins a 400 metres aigües avall de la confluència amb la Riera de Sant Llorenç. 
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6. RESUM  DE CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
Els cabals del PDAP s’han revisat amb les noves dades aportades per l’Ajuntament de 
Viladecans i els aixecaments topogràfics de detall proporcionats per SACRESA i EGI, 
cosa que ha permès millorar la qualitat dels resultats del model MOUSE (regim no 
permanent) utilitzat pel PDAP. Aquests nous detalls sobre tot han servit per indicar que 
en la confluència de les Rieres Sant Climent i Sant Llorenç existeix una especial 
configuració geomètrica que provoca un règim ràpid aigües amunt del pont de RENFE i 
posteriorment un ressalt hidràulic que es produeix per l’eixamplament brusc de la secció 
i la confluència amb un flux quasi perpendicular de la Riera Sant Llorenç. 
 
En l’actualitat, per l’hidrograma de disseny amb un cabal punta de 123 m3/s, es produeix 
en la Riera de Sant Climent, en el seu tram entre la Avda. Segle XXI i la línia de la 
RENFE, el desbordament cap a les zones agrícoles circumdants d’un volum d’aigua 
d’aprox. 71.000 m3 que es queda retinguda darrera del terraplè de l’autopista.  
Dit desbordament produeix la laminació del pic de l’hidrograma de disseny fins a 85 
m3/s, capacitat hidràulica de la Riera en aquest tram. El cabal de 85 m3/s desguassa 
sota el pont de RENFE amb un calat de 1,23 m i un resguard de 0,65 m. 
 
Per a que les noves infraestructures del futur Parc de la Marina no empitjorin el 
funcionament hidràulic del pont de RENFE, es proposen les següents zones de 
inundació controlada que laminen progressivament el cabal punta al llarg de la Riera de 
Sant Climent i mantenen sota el pont el mateix resguard que en la situació actual.  
 
 
 

• Bassa d’inundació controlada de Can Torrent. 
Volum màxim laminat : 30000 m3 

 
• Zones de laminació controlada del Parc de la Marina. 

Volum total retingut: 45000 m3 

 
 
Es consideren suficients i amb un marge de seguretat òptim els càlculs realitzats sobre 
els ponts i passarel·les situades al Parc de la Marina. 
 
 
La inundació tant en la situació actual com en la situació de tot el sector ja desenvolupat 
amb la sectorització del Parc de La Marina, són compatibles amb els diferents graus 
d’inundació que mostra l’estudi i que es resumeixen als plànols que acompanyen a 
aquest document. Aquest estudi es completarà amb el lliurament del projecte constructiu 
del Parc de la Marina on s’hauran adoptat les recomanacions expressades en aquest 
document.  
 
Respecte a la comprovació en règim no permanent de la xarxa de Gabrielistes II cal 
mencionar que el seu funcionament és força satisfactori. Malgrat tot es recomana la 
segregació del drenatge de Gabrielistes II del drenatge de l’Estació. Així doncs, es 
proposa variar el sistema de desguàs del sector que actualment té 6 tubs de φ1000 mm.  
 
Aquesta actuació també implica la construcció d’una bassa de laminació de secció 
triangular en planta i d’uns 750 m3 de capacitat, que rebrà l’aigua procedent d’una 
cuneta trapezoïdal de secció inferior 1 m., i superior 1.50 m., i una alçada de 0.5 m. que 
recollirà els excedents d’aigua que s’acumularan al carrer procedents dels sectors Est i 
Oest de la zona de Gabrielistes. Com a conseqüència de les cotes de connexió de la 
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cuneta trapezoïdal i de la bassa projectada, es proposa una estació de bombeig de 250 
l/s. 
 
El disseny de les noves basses de laminació seguiran com a mínim les directrius 
següents: 

 
- Serà necessari presentar un projecte constructiu especial per la zona de 

retenció, realitzat per un tècnic especialista en la matèria.  
- El projecte haurà de contenir un estudi de funcionament de detall  de les 

basses. 
- Si aquestes bases de laminació estan en zona urbana i se’ls hi pretén donar 

un altre ús en període sec, s’ha d’indicar mitjançant cartells que en cas 
d’avinguda aquesta zona quedarà inundada i no es podrà utilitzar. El buidat 
de les basses serà, sempre que sigui possible, per gravetat. En cas contrari 
es disposarà de l’estació de bombeig necessària. 

- En el projecte s’hauran de contemplar accessos per a realitzar el 
manteniment i neteja de les basses. 
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