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1. INTRODUCCIÓ 

L‟objectiu d‟aquest document és caracteritzar geològicament la zona per la qual 

transcorreran les diferents alternatives proposades, així com proporcionar els paràmetres 

geotècnics necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més s‟inclou un 

conjunt de dades, recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a la seva 

execució.  

Aquest estudi recull els següent elements: 

1. Identificació, classificació i determinació de la distribució espaial dels materials 

de la zona. 

2. Caracterització geotècnica dels materials identificats. 

3. Determinació del possible aprofitament en obra dels materials, com dels 

mètodes de treball durant el moviment de terres. 

4. Determinació de les geometries dels talussos necessaris per a garantir 

l‟estabilitat i l‟estimació dels mètodes d‟excavació. 

5. Determinació de l‟estabilitat dels terraplens presents en la zona d‟estudi. 

6. Determinació de la càrrega admissible per a les estructures projectades. 

7. Localització de pedreres i abocadors propers a la zona de projecte.  

Per a al realització del present Annex s‟ha recopilat informació disponible tant de la 

cartografia geològica del Institut Cartogràfic de Catalunya com d‟estudis geològics de 

zones properes a la Variant de Sant Martí Sarroca. D‟aquesta manera si bé no s‟han dut 

a terme assaigs específics sobre la traça de les alternatives proposades, s‟obtindrà una 

definició de la realitat geològica de la zona afectada pel projecte. 

2. CONTEXT GEOLÒGIC 

2.1 Marc geològic regional 

La proposta de variant contemplada en aquest projecte transcorre a la seva totalitat per 

la Depressió Prelitoral Catalana, pròxima a la Serralada Prelitoral. 

La Depressió Prelitoral Catalana és una unitat de relleu a Catalunya. Se situa entre les 

dues Serralades Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral, que la 

flanquegen pel sud-est i el nord-oest, respectivament, formant un corredor natural entre 

ambdues d'uns 100 km de llarg i uns 20 km d'amplada. La depressió compren les 

comarques naturals del Vallès i el Penedès, així com part del Baix Llobregat, i la 

travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les principals falles de la serralada 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serralades_Costaneres
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Litoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Prelitoral
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Llobregat
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Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. L'origen de la depressió és 

tectònic i correspon a un bloc enfonsat en relació als que formen les dues serralades. 

La Depressió Prelitoral Catalana es compon de quatre compartiments d'evolució 

relativament autònoma. El bloc del Camp del Penedès es troba omplert per uns dos 

milers de metres de dipòsits miocènics, plegats a les vores, on entren en contacte amb 

conglomerats al nord i amb calcàries al massís de Garraf. 

 

Figura  1 - Mapa geològic de l'Alt Penedès (Font: IGC) 

Des del punt de vista geològic la zona objecte d‟estudi es troba situada a la Depressió 

del Penedès, entre les serralades Prelitoral i Litoral del sistema mediterrani català. Està 

format per planes ondulades en gran part del territori entre 200-300 metres sobre el 

nivell del mar dominat per l‟agricultura de la vinya. És en aquesta zona on es troben els 

diferents nuclis urbans i masies disperses pel territori. En Direcció NO es troba la zona 

més abrupte, pertanyent a la serralada Prelitoral i d‟uns 400-500 metres sobre el nivell 

del mar (Puig del Coll 476 metres i el Puig e la Talaia a 483 metres) on hi predomina 

bosc. 

En primer lloc, es presenta el mapa geològic de la zona d‟estudi amb la zona de les 

alternatives indicades. Aquest mapa correspon al mapa geològic de la comarca de l‟Alt 

Penedès a escala 1:50000. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_de_Foix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tordera
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Figura  2 - Alternatives dins el context geològic (Font: ICC) 

2.2 Característiques litològiques del traçat 

El subsòl de Sant Martí Sarroca correspon a dues eres geològiques diferents, el 

Mesozoic i el Cenozoic. A la part NO del municipi coincidint amb la zona forestal, els 

materials són principalment del Mesozoic. A la resta del municipi hi ha materials del 

Cenozoic dels períodes Quaternari i Neogen principalment. 

Concretament, dins el terme municipal de Sant Martí Sarroca est roben els següents 

materials geològics: 

- Graves, sorres i lutites (categoria Qv0-1) 

- Calcarenites esculloses, biomicrites i biorrudites(categoria NME) 

- Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades (categoria NMag) 

- Conglomerats de color gris amb matriu argilosa sense cimentar (categoria 

NMca) 

- Margues ocres, argiles vermelles i gresos, amb intercalacions de guixos de color 

vermell i lignits (categoria CKa); 

- Calcàries bioconstruïdes i calcarenites bioclàstiques i intraclàstiques (categoria 

CAlc) 

- Dolomies i calcàries formades per tres nivells (categoria Jd) 
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Figura  3 - Mapa geològic del municipi (Font: POUM) 

En la zona de la traça de la carretera trobem: 

- Graves, sorres i lutites: és material del quaternari, i està principalment format per 

graves subarrodonides i sorres mitges de color marro terra a marro clar, amb una 

petita proporció de llims. Poden presentar algun nivell no gaire significatiu mes 

argilós. Les graves poden arribar a mides de dm, de litologies predominantment 

calcaries. És un dipòsit al·luvial 

- Conglomerats i argiles: Corresponen a uns conglomerats calcaris de color gris 

fosc, també amb alguns còdols de quars, granit i gres. Es troben tocant al dipòsit 

al·luvial, a la part mes baixa de la Depressió Pre-litoral. 

Àrees d‟interès geològic. Al nord-est del terme municipal de Sant Martí Sarroca hi ha 

una àrea d‟especial interès geològic compartida amb el municipi veí de Vilobí del 

Penedès anomenada les Guixeres de Vilobí. Són unes formacions sedimentaries amb 

materials del Mesozoic, del Neogen i del Quaternari d‟especial interès petrològic degut 

al seu contingut amb guixos. 

El turó de Vilobí és un alt en mig de la depressió del Penedès, en el qual es pot observar 

el sòcol mesozoic que a la fossa arriba a estar a 4000 metres de fondària. Aquest sòcol 

té per sobre una seqüència miocena en contacte discordant que es caracteritza per una 

important unitat de guixos. La sèrie complerta es pot observar en diversos indrets, a 

molt poca distància els uns dels altres, en un paratge tranquil lluny de les carreteres 
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però, a l‟ hora, de fàcil accés. Dins de les unitats de guixos es poden veure diversos 

trams caracteritzats per diverses morfologies dels cristalls de guix. També es poden 

observar diferents tipus de fòssils com equinoderms, ostrèids, mol·luscs i briozous. 

Aquests guixos van ser explotats fa uns anys i ara algunes de les antigues pedreres han 

estat recuperades com a espai protegit, anomenades les Guixeres de Vilobí. 

2.3 Tectònica 

Per entendre la tectònica de l‟àrea d‟estudi d‟aquest Projecte Constructiu és essencial 

estudiar l‟evolució geològica del Penedès. El context regional situa el projecte en una 

gran plana oberta pels seus costats Nord-est i Sud-oest mentre que resta limitada pels 

altres dos pels relleus de la serralada d‟Ordal a llevant, pertanyent a la serralada litoral, i 

a ponent les serres de Mediona, que pertanyen a la serralada prelitoral, dins del Sistema 

Mediterrani Català. Aquesta orientació de la fossa té a veure amb unes grans falles de 

marge de direcció NE-SO que la delimiten i son les principals responsables del seu 

origen, ja que van enfonsar part dels materials paleozoics i mesozoics a gran fondària, 

que en alguns llocs arriba a més de 3.000 m de profunditat. 

Aquest origen tectònic, que ha arribat a afectar profundament el substrat rocallós, no 

sols ha condicionat els marges de la depressió sinó que també ha condicionat el seu 

rebliment durant el Neogen, amb les diferents intrusions marines que han aprofitat 

aquest corredor per a reblint aquest forat, i que han estat separades per materials 

continentals provinents dels marges. 

Aquest rebliment es fa efectuar esglaonadament mitjançant materials continentals, 

provinents del desmantellament progressiu dels seus marges, i per les diferents 

intrusions marines. Aquestes interdigitacions són degudes a pulsacions tectòniques que 

feren progradar i enretirar el mar en varies ocasions. Son sediments que pertanyen al 

període del Miocè i Pliocè (Neogen) i son coetanis amb el progressiu enfonsament de la 

fossa. Tota aquesta activitat tectònica sinsedimentària, va quedar reflectida en els 

contactes entre les diferents formacions rocalloses mitjançant discordances erosives i 

angulars. 

Quan semblava completar-se el seu rebliment amb els diferents ventalls quaternaris, una 

nova pulsació tectònica va provocar que en l‟actualitat estiguem en un període de 

excavació, que ha posat al descobert els materials precedents, degut a un descens del 

nivell de base dels rius. 

L‟activitat tectònica no va parar i transversalment al Sistema Mediterrani Català es feren 

unes fractures transcorrents, d‟orientació NO-SE, que delimiten la depressió en varis 

blocs i que son aprofitades pels grans rius, com el Llobregat per exemple, per tal de 

travessar les serralades i arribar al mar. En l‟actualitat encara es manifesten petits 

terratrèmols que, junt amb la manifestacions termals de les deus, son el indici de que 

ens trobem en una zona tectònicament activa. 
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Les fractures de marge que provocaren l‟enfonsament dels materials bassals de la fossa 

no ho feren de manera simètrica, sent el marge NO la zona més profunda com es pot 

veure en la figura 2.5. De tal manera que tampoc ho feren amb un salt únic, fets que han 

condicionat, i condicionen actualment, les diverses variacions que trobem dins dels 

sediments i les alineacions de les xarxes fluvials actuals. 

 

Figura  4 - Tall transversal a la fossa del Vallès-Penedès, a la zona de l'Alt Penedès (Font: IGC) 

A part de les grans fractures de marge que afecten a la fossa del Vallès-Penedès, a petita 

escala aquesta direcció de fractures queda reflectida en una família de falles paral·leles 

que trobem a tota la cartografia, reflexa de les fractures situades en profunditat. 

D‟aquesta mateixa manera, trobem la família de les fractures paral·leles a les falles 

transcorrents que afecten transversalment a la fossa, característiques de la comarca.  

Les principals famílies de direccions són:  

- NE-SO: son les paral·leles a les fractures principals, responsables del 

enfonsament esglaonat dels materials del sòcol. Són falles normals amb una 

component de salt d‟un dels llavis molt acusat.  

- N-S: fractures de salt vertical relacionades amb els moviments inicials de 

l‟obertura de la fossa. Son un reflexa de les fractures de sòcol, fet aprofitat 

localment per la xarxa fluvial.  

- NNE-SSO: també relacionades amb les fractures de marge, amb una certa 

component de desplaçament horitzontal.  

- NO-SE: son les secundàries a les grans fractures transcorrents que afecten a la 

fossa.  

- ONO-ESE: falles associades a les fractures precedents. 
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Figura  5 - Esquema tectònic (Font: IGC) 

2.4 Sismicitat 

La Mediterrània Occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques 

tectòniques d'Europa i d'Àfrica. La taxa de convergència és moderada i, per tant, els 

terratrèmols, que són el resultat d'aquest moviment, es produeixen, afortunadament, 

amb poca freqüència. Malgrat aquest perill moderat, però, els efectes generalitzats i el 

caràcter destructor d‟un terratrèmol, avui dia encara totalment impredictible, fan 

necessària la consideració del risc sísmic mitjançant una prevenció adequada. Segons el 

plànol de Zones Sísmiques de Catalunya realitzat pel Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC) per a un sòl mitjà que delimita cinc zones diferents de risc sísmic creixent (zona 

0, 1, 2, 3 i 4), i tenint en compte l‟ampliació dels efectes segons el tipus de sòl o la 

geologia de la zona, el municipi de Sant Martí Sarroca es troba inclòs dins de la zona 

ZI, d‟intensitat entre I‐VI (MSK), danys lleugers. 
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Figura  6 - Plànol Zones Sísmiques de Catalunya (Font: ICC) 

2.5 Geomorfologia 

La zona estudiada queda caracteritzada principalment per presentar una geomorfologia 

fluvial amb una gran plana al·luvial central, anomenada el Gran Penedès. Aquesta 

queda emmarcada pels relleus de la Serralada Prelitoral i el Massís del Garraf. La 

Història Geomorfològica de Catalunya en general i del Penedès en particular, es pot 

resumir en els següents punts: 

En algunes zones va continuar la situació continental del final del cretaci. 

El mar va tornar a inundar la comarca de l'Alt Penedès. Els materials que trobem són 

marins amb els seus fòssils característics de mar poc profunda, se n'acumularen grans 

quantitats. Cap al final es van iniciar els primers moviments de l'orogènesi alpina, amb 

tots els futurs moviments que va implicar. Això va passar en el període de l'eocè. 

El nivell del mar era oscil·lant, tant entrava al continent com sortia de la comarca 

(transgressions i regressions marines). El continent en aquest període terciari el podem 

situar al sud-est, entre el delta de l'Ebre i el nostre mar actual. Després de la gran 

sedimentació de materials marins, principalment a les zones interiors de la comarca, de 

l'eocè, les oscil·lacions del nivell del mar continuaren a l'oligocè i miocè. Alguns autors 
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diuen que alguna oscil·lació del nivell del mar fou tan acusada que l'entrada de la 

Mediterrània quedà aïllada de l'Atlàntic i el nostre mar quasi quedà assecat. 

A l'oligocè hi va haver rius cabalosos que feren grans acumulacions de sediments al mar 

interior, cap a la zona de la depressió Central. Fou un aixecament ràpid i tota la comarca 

fou durant un període molt curt d'influència continental. En aquest moment hi ha els 

moviments principals de l'orogènia alpina. Es formen falles i trencaments i es fan les 

estructures en "escales" o blocs tectònics (graben i horts). Aviat les tensions feren que 

els relleus quedessin similars als actuals, però amb el mar que encara mullava les terres 

penedesenques. Es va formar la línia de costa similar a l'actual de les nostres comarques 

que fins aquest moment no havia coincidit amb l'actual ni de forma aproximada. 

Al miocè les planes penedesenca i costanera eren marines. El mar que encara ocupava la 

plana del Penedès i part de la del Vallès, zones més ensorrades o més baixes, es va 

retirar de forma lenta fins a la línia actual de costa (regressió). Es van sedimentar els 

materials marins de les planes de Vilafranca (depressió del Penedès) i Vilanova 

(depressió del Garraf o de la costa). Es formen les guixeres de Vilobí per assecament 

d'una zona que sobresurt del fons marí i queda aïllada de la resta del mar. Es formen els 

esculls coral·lins des de Sant Pau d'Ordal fins a Calafell i Bellvei (pedreres blanques). 

Es van desgastar les roques de tots els períodes que sobresortien del nivell del mar i es 

van formar molts dels torrents i rius que tenim i ens conformen el paisatge actual, com 

per exemple l'Anoia i els torrents que porten aigua a l'Anoia, la riera de Vilafranca i la 

riera de Begues, el Foix i les seves rieres, etc.; procedents del desgast es van dipositar 

els materials del quaternari que reomplen els llocs més baixos. Els torrents i rieres, un 

cop formats, també van portar materials al mar, en més o menys quantitat. Hi ha la 

teoria que part de l'Alt Penedès podria ser un delta del riu Anoia. 

2.6 Hidrogeologia regional 

El municipi de Sant Martí Sarroca forma part de la Conca Hidrogràfica del riu Foix el 

qual travessa el municipi de nord a sud. El riu Foix connecta la serralada Prelitoral amb 

el mar passant per la plana interior i la plana litoral abans de desembocar al mar. 

Diverses rieres són tributàries al riu Foix dintre el terme municipal de Sant Martí 

Sarroca. A l‟oest, la riera de Pontons entra des del Municipi de Torrelles de Foix 

passant pel nucli de Sant Martí fins arribar a prop de la barriada de la Bleda on passa a 

ser tributària del riu Foix. Diversos torrents i rieres desaigüen a la Riera de Pontons pel 

seu pas per Sant Martí com són el Torrent de la Comallera i la riera de la Rovira per 

l‟oest, i la riera de les Anguiles i el Torrent Sec per l‟est. 

Des del nord entra el riu Foix creuant tot el municipi fins arribar a Vilafranca del 

Penedès on segueix el seu curs. Per l‟est també hi ha rieres que li són tributàries i a 

aquestes desaigüen diverses rieres com són (d‟oest a est) la riera de Cal Miret, la riera 

de les Cabrunes i la riera de Cal Sègol. 
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En la zona d‟estudi, la hidrogeologia està caracteritzada per aqüífers en formacions de 

graves, sorres i argiles únicament. En l‟extrem est de la zona d‟estudi i en l‟extrem sud, 

hi ha existència d‟un aqüífer en formacions de calcàries, calcarenites i margues, tot i que 

no s‟arriba a afectar aquestes zones amb les alternatives proposades.  

 

Figura  7 - Mapa hidrogeològic de la zona d'actuació (Font: IGC) 

 

Figura  8 - Aqüífer Bloc de Gaià - Sant Martí Sarroca – Bonastre (Font: ACA) 
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CARACTERITZACIÓ 

Conques hidrogràfiques El Gaià, la riera de la Bisbal, el Foix 

Municipis inclosos totalment Rodonyà, Masllorenç, Bonastre 

Municipis inclosos parcialment la Bisbal del Penedès, Roda de Barà, Albinyana, el Pont d'Armentera, 

Montferri, el Vendrell, Aiguamúrcia, Cabra del Camp, Salomó, el 

Montmell, Querol, Creixell, Pontils, Vilabella, la Pobla de Montornès, 

Sant Martí Sarroca, Vespella de Gaià, Vila-rodona 

Àrea hidrogeològica 308, 306 

Extensió total i aflorant (km2) 245, 207 

Tipologia litològica dominant Carbonatat 

Característiques hidràuliques dominants Aqüífers lliures i confinats amb predomini dels lliures 

Altres característiques Agrupament d'aqüífers desvinculats 

Aqüífers inclosos Aqüífer de les calcàries paleògenes i triàsiques del Gaià-Anoia, Aqüífer 

de les calcàries mesozoiques del Garraf-litoral, Aqüífer de les calcàries 

mesozoiques de Montmell, Aqüífer de les calcàries cretàciques del Gaià, 

Aqüífer de les calcàries de Bonastre 

Recàrrega i zones de recàrrega Pluja i infiltració d'aigua superficial per tota la seva superfície 

Zones de descàrrega Les zones de descàrrega són directament a la conca del riu Gaià o a la del 

riu Foix 

Nivells piezomètrics En general l'àrea d'estudi està drenada principalment per la riera de Gaià 

i la riera de Foix 

Coeficient d'emmagatzematge 0,0001-0,1 

Connexió amb cursos d'aigua superficial Els aqüífers descarreguen al riu Gaià i al riu Foix. Parcialment també 

descarreguen a l'aqüífer Miocè 

PRESSIONS. ESTAT QUÍMIC 

Infraestructures lineals urbanes i 

industrials 

Baixa. Pràcticament inexistent. Es localitzen industries al Vendrell, 

Albinyana i Rodonyà. En quant a zones urbanes, hi ha pràcticament 

absència de població 

Abocaments industrials Baixa. No hi ha emissaris líquids industrials importants pel volum 

d'abocament. Únicament hi ha un risc moderat al Vendrell, degut a la 

presència d'una fàbrica de formigó 

Sòls contaminats No s'han trobat sòls contaminats que suposin una pressió per a l'estat de 

la qualitat de la massa d'aigua 

Dipòsits controlats de residus No existeixen dipòsits de residus que suposin una pressió per a l'estat de 

la qualitat de la massa d'aigua 

Pressió total Baixa 

PRESSIONS. ESTAT QUANTITATIU 

Captacions d'aigua Baixa 

Pressió total Baixa 

IMPACTES 

Vulnerabilitat Moderada en el conjunt 

Impacte potencial estat químic Baixa 

Impacte potencial estat quantitatiu Baixa 

Impacte comprovat estat químic Moderat 

Descripció impacte comprovat sobre 

l'estat químic 

Es constaten punts amb concentracions d'amoni i clorurs superiors a 0,5 

mg/l i 250 mg/l, respectivament 

Impacte comprovat estat quantitatiu Sense dades 

Risc d'incompliment total No 

Taula 1 - Característiques aqüífer (Font: ACA) 
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3. CONTEXT GEOTÈCNIC 

3.1 Caracterització geotècnica 

Dins d‟aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques 

geotècniques dels principals materials presents en la zona. La competència i adequació 

dels materials que es defineixen s‟han de prendre en termes qualitatius, ja que es 

requeriria un estudi geotècnic complet per a una correcta definició del projecte. 

La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d‟una 

carretera exigeix la realització d‟un reconeixement del terreny mitjançant diferents 

assaigs, in-situ i al laboratori, entre els quals s‟hi haurien d‟incloure: 

- Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les 

zones de materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que s‟extrauen 

es poden obtenir els paràmetres geotècnics necessaris. 

- Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera 

han de permetre conèixer la capacitat portant de „explanada. La presa de mostres 

seria necessària per a la seva identificació, així com la realització d‟assaigs 

Proctor i de CBR, humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, contingut 

de guixos, índex de col·lapse, etc. 

- Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels materials 

en les zones previstes de desmunt. 

- Estudis d‟aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris per 

a decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors. 

Davant la impossibilitat de realitzar personalment aquest tipus de reconeixements per 

dur a terme la realització del projecte, s‟obtindran les conclusions i resultats d‟aquest 

capítol realitzant una estimació segons la tipologia del material que conforme l‟àrea del 

projecte. En cas d‟executar-se el projecte, seria adient realitzar tots els anàlisis i assajos 

pertinents i revisar els resultats obtinguts i presentats a continuació. 

3.2 Classificació de l’esplanada 

Per realitzar una descripció de la categoria d‟esplanada necessària per al 

dimensionament del ferm, s‟han de diferenciar els terraplens dels desmunts.  

Als terraplens, la categoria de l‟esplanada dependrà directament de les característiques 

del material utilitzat a l‟execució de la coronació dels mateixos.  

En aquest punt s‟ha de considerar, d‟acord amb les indicacions aportades per la Orden 

Circular 326/00, que per a la coronació de terraplens s‟haurà d‟utilitzar materials 

classificats com a adequats (1) o seleccionats (2). D‟altra banda, als desmunts, la 

categoria d‟esplanada es determina a partir de les característiques del terreny natural 

present. 
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D‟aquesta forma, analitzant la geologia de la zona a partir dels plànols del ICC, es 

considera que els materials presents als desmunts projectats es classifiquen segons el 

següent (d‟acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, PG3): 

Nivell Material Descripció 
Classificació 

PG3 

1r Reblerts antròpics Materials visibles des de superfície, sorres i 

graves amb matriu llimosa, alt contingut en 

matèria orgànica i altament alterats 

Inadequats / 

Marginals (IN) 2n Sòls superficials 

3r 
Graves i còdols 

del pleistocè 

Comprenen les unitats 

Qv2, NQt2 i NQt3; amb 

classificació diferent 

depenen dels assajos 

químics (sals solubles, 

matèria orgànica, etc.) 

En la majoria 

dels casos 

Seleccionats 

(2) 

En determinades 

zones 
Adequats (1) 

4rt 
Argiles llimoses 

amb gravetes 

Correspon a la unitat QcoN, amb 

característiques similars als anteriors però 

superant els límits de contingut en fins i 

matèria orgànica 

Tolerables (0) 

5è 

Lutites amb 

intercalacions de 

gresos 

Estrat corresponent a la unitat POmgc4, amb 

comportament de roca tova i inflaments límits 

superior als materials tolerables 

Inadequats / 

Marginals (IN) 

Taula 2 - Classificació dels materials segons el PG3 (Font: IC) 

D‟acord amb la Orden Circular 10/02 sobre secciones de firmes y capes estructurals de 

ferm, les possibles combinacions de que disposarem per a l‟obtenció de la categoria 

d‟esplanada desitjada (considerem E2 o E3) en funció del tipus de material subjacent en 

el desmunt venen recollides a la Taula 2. Convé destacar que la norma fixa d‟altres 

combinacions igualment vàlides, escollint-se les exposades a continuació en base a 

criteris de disponibilitat de materials. 
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Taula 3 - Tipus de sòls per obtenir la categoria d’esplanada desitjada (Font: IC) 

Resulten d‟especial interès per a l‟obra les dues últimes files. La traça de la variant 

discorre per materials del quaternari, per tant, es classificaran els sòls com a sòls 

tolerables (0). 

3.3 Desmunts i terraplens 

En cap dels desmunts projectats no hi serà necessària l‟execució de retalussats en 

coronació, desaconsellant-ne especialment la realització de bermes intermèdies, les 

quals constituirien un pla de discontinuïtat i facilitarien l‟entrada d‟aigua al talús. És 

recomanable que per a sòls superficials l‟angle no excedeixi els 38º, per tant es proposa 

adoptar en general un desmunt de secció tipus amb pendent 3H:2V exceptuant aquelles 

zones on el nivell predominant permeti un angle més vertical. En quant a l‟excavabilitat, 

els materials del quaternari seran tots fàcilment excavables. Es preveurà l‟ús de 

bulldozer pesat en els desmunts en què els materials requereixin un major esforç donada 

la seva consistència.  

En quant als terraplens, donat que la majoria dels materials presenten una classificació 

mínima de sòls tolerables (0) segons el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”, es poden considerar com a aptes per a 

constituir una base d‟assentament de terraplè com a fonament i nucli, una vegada 

realitzat el desbrossament de la superfície i l‟eliminació de la capa de terra vegetal. No 

obstant, d‟acord amb les prescripcions del PG3, els sòls inadequats i marginals només 

es podran utilitzar si s‟estabilitzen amb calç o ciment per a aconseguir un sòl tipus S-

EST1 o S-EST2. 
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Puntualment es pot tenir en compte la possibilitat opcional de col·locar una capa de 

geotèxtil resistent a la base, per tal de donar rigidesa. 

3.4 Terra vegetal 

Al llarg de tota la traça, i en les diferents alternatives, la nostra variant passa per terreny 

boscós i per terreny de conreu, per lo qual els gruixos i tipus de terra vegetal seran 

diferents. No obstant, per homogeneïtzar aquest paràmetre, cosa que facilita els càlculs i 

no suposa pràcticament error, s‟ha estimat que el gruix de la capa vegetal al llarg de tota 

la traça és de 20 cm. 

4. PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

4.1 Pedreres 

Per a la construcció d‟obres específiques de la carretera, granulats, capes de ferm, etc., 

pot ser necessari assegurar el subministrament de material seleccionat per part de 

canteres actives properes al traçat de la carretera.  

En aquest sentit, s‟ha realitzat un recull de les principals pedreres i canteres de la zona 

incloses als arxius del Departament de Medi Ambient (Gremi d‟Àrids de Catalunya). 

A la taula següent s‟enumeren les empreses explotadores de les pedreres més properes a 

l‟obra amb les corresponents dades de contacte: 

Nom de la pedrera Adreça Telèfon 

Canteras Anoia SL 
Carretera de Carbasí, km.1 

08289 Vilanova i la Geltrú 
93 744 60 66 

Blancs Minerals Pere Vidal, SA 
Carretera n-340 km 1194 

43719  Bellveí 
977 66 69 11 

Taula 4 – Llistat pedreres pròximes a l’àmbit d’obra (Font: Gremi Àrids Catalunya) 

4.2 Plantes de formigó 

Les dades corresponent a les plantes de formigó operatives existents a les proximitats de 

la zona objecte del Projecte es relacionen a continuació: 

 

Nom de la planta Adreça Telèfon 

Hormigones Uniland 
Carretera Vilafranca del Penedès a Moja km.1 

08734 Olèrdola 
93 890 38 17 

Beton Catalan, SA 
C/Montseny s/n 

08734 Olèrdola 
93 892 30 61 

Hormicemex, SA 
Avda Mare de Déu de Montserrat s/n 

08734 Olèrdola 
93 892 26 44 

Taula 5 - Llistat plantes formigó pròximes a l'àmbit d'obra (Font: ANEFHOP) 
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4.3 Plantes d’aglomerat 

A continuació s‟aporten les dades corresponents a les plantes d‟aglomerat en estat 

operatiu més pròximes a la zona objecte de l‟estudi: 

Nom de la planta Adreça Telèfon 

Aficsa, SA 
Ctra N-340 km 1149 

43480 Vila-Seca 
977 39 42 95 

Asvisal 
Berenguer Bertran 2, local 7 

08760 Martorell 
902 33 66 22 

Paviasfalt 
C/ Francesc Macià 87-89, 3º2ª 

08830 Sant Boi de Llobregat 
93 652 48 22 

Taula 6 - Llistat plantes aglomerat pròximes a l'àmbit d'obra (Font: Varies) 

5. ABOCADORS 

A continuació s‟indiquen els dos abocadores que s‟han localitzat a l‟Agència de Residus 

de Catalunya per al tractament dels residus procedents de la construcció  

 

Figura  9 - Dipòsit controlat d'Olèrdola (Font: ARC) 
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Figura  10 - Dipòsit controlat de Subirats (Font: ARC) 
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1. INTRODUCCIÓ 

L‟annex de climatologia, hidrologia i drenatge del projecte de la Variant de Sant Martí 

Sarroca, té per objectiu principal la definició i dimensionament de les obres de drenatge 

longitudinal i transversal que caldrà disposar al llarg de tota la traça de la nova carretera. 

Són obres necessàries per a la correcta evacuació dels cabals d‟avinguda que en 

situacions excepcionals podrien produir-se com a conseqüència del desbordament dels 

canals i sèquies interceptats. 

El disseny de les infraestructures de drenatge requereix la determinació d‟un cabal 

d‟avinguda del curs fluvial associat a un cert nivell de risc d‟ocurrència, i la definició 

d‟una geometria que permeti el pas d‟aquesta avinguda amb una sèrie de condicionants 

orientats a disminuir els efectes d‟aquesta en la pròpia infraestructura i a l‟entorn de 

l‟espai fluvial afectat. 

Dins d‟aquest annex es determinen aquests cabals d‟avinguda, anomenats cabals de 

referència, originats per la pluja a les conques per on discorre la nova via, que servirà de 

base per al dimensionament dels drenatges longitudinal i transversal necessaris. 

La metodologia d‟estudi consta dels punts següents: 

- Caracterització climàtica de la zona d'estudi 

- Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a 

diferents períodes de retorn 

- Determinació dels coeficients d‟escorrentiu de les conques, assignació de la 

precipitació a les conques i determinació dels cabals 

- Dimensionament de les obres de drenatge transversal i longitudinal necessàries 

Així mateix, els documents i publicacions consultats per a la realització del present 

estudi han estat els següents: 

- Instrucció 5.2-I.C. Drenatge Superficial, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. Aquesta instrucció contempla el mètode 

proposat per J.R. Témez per al càlcul dels cabals, el qual serà utilitzat en aquest 

estudi atès que les conques es poden considerar petites. 

- Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999). Amb aquesta 

publicació, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa i 

per a tota la península les dades de precipitació màxima en 24 hores per a un cert 

període de retorn. D'aquesta forma, se simplifica el tractament de llargues sèries 

de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, i la 

utilització de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei 

“precipitació-durada” i la determinació de la qual exigeix un treball 

considerable. 

- Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes, Junta 

d‟Aigües, Generalitat de Catalunya. 
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- Recomanacions tècniques per als estudis de inundabilitat d’àmbit local, 

Agència Catalana de l‟Aigua (ACA). 

- Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica, facilitats per 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

- Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb l’espai fluvial, Agència Catalana de l‟Aigua (ACA). 

Un cop calculat el cabal de disseny, en funció de la hidrologia de la zona d‟estudi, es 

procedirà a realitzar els càlculs hidràulics necessaris per al correcte dimensionament de 

les obres de drenatge de la carretera estudiada. Abans, però, es farà un recull dels 

aspecte climàtics més destacables de la zona. 

Pel que fa a la cartografia utilitzada per a determinar les característiques físiques de les 

conques corresponents a les lleres interceptades, s‟ha utilitzat una escala 1:5.000 de la 

zona d‟estudi. D‟aquestes conques s‟han determinat les característiques necessàries per 

a la realització dels càlculs: la seva àrea i la longitud i les cotes superior i inferior del 

curs principal dins de cada conca. Aquestes dades són les que posteriorment s‟han 

utilitzat per a la determinació dels cabals d‟avinguda de cada conca. 

2. CLIMATOLOGIA 

En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries per al posterior 

estudi hidrològic i dimensionament de les obres de drenatge considerades en aquest 

estudi. 

Altrament, l‟anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals 

més favorables per a la construcció de l‟obra i els períodes òptims per a realitzar les 

tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 

Pel que fa concretament a la zona d‟estudi, a grans trets, el clima de la zona és 

mediterrani continental amb estius secs i calorosos i hiverns temperats. Les variables 

meteorològiques que més importància tenen en aquest apartat són les referides a la 

pluviometria i a la temperatura de la zona. 

2.1 Temperatura 

Climàticament, Sant Martí Sarroca forma part de la plana de l‟Alt Penedès, amb un 

clima mediterrani subhumit, més sec i més fred que al litoral. Generalment els estius 

són calorosos i els hiverns relativament suaus; les primaveres són períodes de transició 

tot i que les onades de fred i calor també poden aparèixer. La temperatura mitjana anual 

és de 13.8ºC. La temperatura mitjana mensual s‟ha obtingut a partir dels valors mitjos 

de temperatura mitjana diària i les temperatures mitjanes màximes i mínimes s‟han 

obtingut a partir de les mitjanes de les temperatures màximes i mínimes diàries 
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respectivament, amb període d‟estudi del 1995 fins al 2005. A la següent taula es poden 

veure els resultats obtinguts. 

 
Temperatures mitjanes (ºC) Oscil·lació 

tèrmica 
Temperatura absoluta (ºC) 

  Tmitjana Tmàx Tmín Tmàx,abs Tmín,abs 

Gener 6,0 10,5 2,0 8,5 15,7 -4,3 

Febrer 6,9 11,9 1,9 10,0 17,9 -4,1 

Març 8,4 14,5 3,4 11,1 23,6 -4,8 

Abril 12,8 19,2 7,1 12,1 26,1 1,3 

Maig 15,0 21,2 9,0 12,2 30,9 3,6 

Juny 19,3 25,7 13,0 12,7 32,4 7,3 

Juliol 24,2 30,8 17,9 12,9 33,8 15,2 

Agost 22,5 28,6 17,1 11,6 36,3 11,9 

Setembre 19,1 25,2 13,8 11,4 29,0 7,2 

Octubre 14,4 20,5 9,2 11,3 25,0 2,5 

Novembre  9,2 15,1 3,8 11,4 22,9 -3,0 

Desembre 6,6 11,9 1,8 10,1 19,9 -4,6 

Mitjana anual 13,8 19,6 8,4 11,3 36,3 -4,8 
Taula 1 - Temperatures mitjanes mensuals (Font: Meteocat) 

A continuació es poden veure els mapes de Catalunya on surten representades les 

isolínies corresponents als mesos de gener i juliol. S‟observa que la temperatura mitjana 

del mes de gener oscil·la entre els 5 i 7 ºC, mentre que la mitjana del mes de juliol està 

entre els 23 i 26 ºC. 

 

Figura  1 - Isolínies de temperatures de gener i juliol (Font: Meteocat) 

De les anterior informacions es poden extreure les següents conclusions: 
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- La variació anual de temperatures mostra un clima d‟hiverns suaus i estius 

relativament càlids. 

- Els mesos tradicionalment més freds i més càlids són el gener i el juliol 

respectivament. 

- L‟oscil·lació tèrmica de la zona d‟estudi és notable, amb variacions de 

temperatura de l‟ordre de 11 – 12 ºC els mesos més càlids i variacions 

d‟aproximadament 8 -10  ºC durant els mesos més freds.  

2.2 Precipitacions 

De la xarxa de pluviòmetres de l‟I.N.M. (Instituto Nacional de Meteorologia) de 

Barcelona s‟han recopilat, per a la seva anàlisi, aquells que es troben en les proximitats 

de la zona del projecte. S‟han seleccionat aquells pluviòmetres que compten amb el 

major nombre d‟anys amb dades (densitat pluviomètrica), no inferior a 15 anys. Segons 

dades obtingudes dels serveis meteorològics de Catalunya, la precipitació mitjana anual 

és de 734,1 mm.  

L'estació pluviomètrica consultada és la de Sant Quintí de Mediona, que es troba a 10 

km de Sant Martí Sarroca. És l'única estació consultada, ja que les altres es troben 

massa lluny de la zona d'actuació. Les dades d'aquesta estació es resumeixen a la 

següent taula, on s‟indica el nom de l‟estació, el codi, l‟altitud, les seves coordenades i 

el tamany de la mostra de dades: 

Codi Nom estació Altitud Longitud Latitud Tamany sèrie 

0-180 
Sant Quintí 

de Mediona 
332 m 1º40‟E 41º28‟N 50 anys 

Taula 2 - Estació pluviomètrica de Sant Quintí de Mediona 

Amb aquesta estació es realitzarà l‟estudi de les precipitacions. Les dades 

pluviomètriques utilitzades s‟han extret de la publicació “Las precipitaciones máximas 

en 24 horas y sus períodos de retorno en España” del Ministerio de Medio Ambiente. 

Les estacions de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC), del “Servei 

Meteorològic de Catalunya” del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya, són estacions agrometeorològiques automàtiques situades en diverses zones 

agrícoles i forestals de Catalunya. Les dades històriques de la xarxa XAC de les 

estacions properes a la zona d‟estudi tenen sèries de pocs anys, pel que no s‟utilitzaran 

per a l‟estudi de precipitacions. 

Les dades de precipitació màxima en 24 hores que s'han obtingut de l'estació de Sant 

Quintí de Mediona són les següents: 

Any Pd (mm) Any Pd (mm) Any Pd (mm) 

1941 54,0 1958 68,0 1975 56,0 

1942 62,0 1959 75,0 1976 76,0 

1943 120,0 1960 60,0 1977 85,0 

1944 100,0 1961 50,0 1978 68,0 
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1945 86,5 1962 130,0 1979 60,0 

1946 43,6 1963 70,5 1980 38,0 

1947 124,0 1964 50,0 1981 75,0 

1948 41,2 1965 80,0 1982 80,0 

1949 37,0 1966 22,5 1983 52,7 

1950 24,6 1967 100,0 1984 77,0 

1951 53,5 1968 44,0 1985 52,3 

1952 43,0 1969 60,0 1986 69,0 

1953 71,0 1970 90,0 1987 67,7 

1954 38,8 1971 75,0 1988 98,0 

1955 83,0 1972 59,0 1989 45,5 

1956 54,0 1973 46,0 1990 67,0 

1957 45,0 1974 85,0 TOTAL 66,28 

Taula 3 - Precipitació diària màxima en 24 hores a Sant Quintí de Mediona 

3. HIDROLOGIA 

3.1 Mètode Hidrometeorològic 

3.1.1 Introducció 

El mètode utilitzat per calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. Témez, al 

treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 

Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., (amb 

les modificacions proposades pel mateix autor de l‟article “Generación y mejora del 

método racional” publicat en la revista Ingeniería Civil núm. 82), el qual es recull en la 

publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre 

mètodes d'estimació d'avingudes màximes". Amb les modificacions proposades per J.R. 

Témez (any 1991) s‟amplia el camp d‟aplicació del mètode racional a conques de fins a 

3.000 m² i temps de concentració compresos entre 0,25 h i 24 h. També es presenten 

interessants aportacions referents a la consideració de l‟efecte de la no uniformitat de les 

pluges i a l‟adequada estimació del coeficient d‟escolament. 

El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional amb el qual 

s'obté el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat 

determinada en una conca d'àrea i coeficient d‟escolament coneguts. Amb la utilització 

de la fórmula racional se suposa que hi ha gran regularitat espacial i temporal de les 

pluges, hipòtesi acceptable per temps de concentració petits i per a les avingudes en 

conques petites. La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en 

funció de la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i 

utilitzant lleis de distribució estadística. 

Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir les 

corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la 

corba adimensional IDF sintètica. 
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El coeficient d‟escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del Soil 

Conservation Service (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 

hidrològiques del complex sòl-vegetació i de les condicions hidrològiques precedents. 

3.1.2 Fórmula Racional 

La fórmula racional és un model que té en compte, a més de l'àrea de la conca, la 

intensitat de la precipitació. Si s'accepta que durant la pluja, o al menys una vegada 

assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, es pot escriure 

la fórmula racional de la següent manera: 

  
     

   
   

on: 

- Q (m3/s): Cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 

- C: Coeficient d‟escolament, adimensional, representa la fracció de pluja que 

vessa de forma directa. 

- I (mm/h): Màxima intensitat mitjana de la pluja en l'interval de duració tc (temps  

- de concentració), pel període de retorn donat. 

- A (Km²): Superfície de la conca. 

- k: Coeficient d'uniformitat, on es té en compte la irregularitat temporal de la 

pluja. 

Aquest últim paràmetre, k, té un valor estimat pel CEDEX amb la següent expressió, en 

funció del temps de concentració: 

    
  
    

  
       

 

No obstant això, en conques petites, amb tc petits i on s'ha pogut comprovar que les 

fluctuacions són petites, s'admet com a valor de k=1,20 (segons Instrucción de 

Carreteras 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”) per tenir en compte les puntes de 

precipitació. Es prendrà com a valor k=1,20. 

3.1.3 Temps de Concentració 

El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l'inici de la pluja i 

l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que triga en arribar a la secció 

de sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més allunyat de la conca, 

depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la conca i de 

la velocitat mitjana que adquireix dins de la mateixa. 
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Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració. La 

fórmula de J.R. Témez dóna temps de concentració de l‟ordre de dues vegades els 

tradicionals de Kirpich o Giandotti i això repercuteix sensiblement en els càlculs, 

sobretot en conques petites. 

Segons les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per als Estudis 

d ‟Inundabilitat d‟Àmbit Local” (any 2.003) de l‟Agència Catalana de l‟Aigua de la 

Generalitat de Catalunya, la fórmula de J.R. Témez és la que millor s‟adapta a les 

conques de Catalunya. Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que 

distingeix les conques urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes 

entre les rurals i les urbanitzades. 

 Conques rurals: amb un grau d‟urbanització no superior al 4% de l‟àrea de la 

conca. 

on: 

      (
 

     
)
    

 

- tc(h): Temps de concentració. 

- L(Km): Longitud del curs principal o més llarg. 

- i(adimensional): Pendent mitja del curs principal (H/L). 

 

 Conques urbanitzades: amb un grau d‟urbanització superior al 4% de l‟àrea de la 

conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 

pluvials no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material 

impermeable i de petita rugositat com el formigó. 

   
 

  √      
    (

 

     
)
    

 

 Conques urbanes: amb un grau d‟urbanització superior al 4% de l‟àrea de la 

conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 

petita rugositat. 

   
 

   √      
    (

 

     
)
    

 

on: 

- μ (adimensional) Grau d‟urbanització de la conca expressat en tant per u, 

km²/km² 

Donat que en la zona d'estudi tenim conques rurals i no s'arriba al 4% d'urbanització, es 

farà servir la fórmula de Témez per a conques rurals. 
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3.1.4 Intensitat màxima mitjana de la precipitació 

La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un 

període de retorn determinat, es pot obtenir en funció de cada estació meteorològica 

utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. La intensitat de pluja, 

corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de la precipitació màxima 

diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de distribució 

estadística. 

Per al cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir les 

corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la 

corba adimensional IDF sintètica: 

  
  

 (
  
  

)

          

   
 

on: 

- It (mm/h): Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de duració tc 

(temps de concentració), pel mateix període de retorn. 

- Id (mm/h): Màxima intensitat mitjana diària (Id=Pd/24, on Pd és la precipitació 

total diària en mm/dia). 

- I1 (mm/h): Màxima intensitat en una hora de la precipitació. 

- t (h): Duració considerada. 

La llei anterior és característica de cada estació i funció de la distribució temporal dels 

seus xàfecs tipus, variant per tant d'unes regions a unes altres en la mesura que més 

diferències existeixin entre els seus règims pluviomètrics. Aquesta llei pot caracteritzar-

se mitjançant el paràmetre (I1/Id), quocient entre la intensitat horària i la intensitat 

mitjana diària, que ha estat regionalitzat a nivell nacional segons es mostra en el mapa 

d‟isolínies (figura 2) elaborat per J.R. Témez. El valor d‟aquest paràmetre està comprés 

entre 8, per a Galícia, i 11, per a la zona llevantina, mostrant així la diferent 

torrencialitat de les pluges. En la zona d'estudi el valor adoptat és 11. 
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Figura  2 - Relació I1/Id, mapa isolínies elaborat per J.R.Témez (Font: IC) 

La precipitació màxima diària Pd s'obté a partir d‟un procés de recopilació de les sèries 

de precipitacions màximes diàries de les estacions pluviomètriques de la conca d‟estudi, 

o de les proximitats en cas d‟absència. 

2.1.4.1 Models estadístics 

L‟estimació de la quantitat total de pluja acostuma a abordar-se mitjançant l‟anàlisi 

estadística de les dades registrades en les estacions pluviomètriques de la zona, 

expressant normalment els resultats en forma gràfica amb isohietes d‟un determinat 

període de retorn. La situació espanyola, amb una immensa majoria d‟estacions 

pluviomètriques que només registren pluges diàries, fa que habitualment sigui aquesta 

la duració utilitzada per a l‟obtenció de les isohietes, encara que el procediment per a 

diverses duracions seria anàleg a l‟exposat breument a continuació. 

En l‟anàlisi estadística de pluges màximes acostumen a utilitzar-se models de sèries 

anuals de màxims, considerant només el valor més gran de cadascun dels anys amb 

dades, i mètodes paramètrics que utilitzen diverses lleis de distribució amb paràmetres 

que són ajustats a partir de les dades. 

El modelatge estadístic de màximes pluges presenta anàloga problemàtica a l‟existent 

en el cas de cabals, encara que més suavitzada pel menor coeficient de variació i de 

biaix que acostumen a mostrar les dades pluviomètriques. 

Aquest modelatge requereix l‟elecció de: 

- Llei de distribució de la població. 

- Mètode d‟estimació de paràmetres i quantils. 

- Esquema d‟ús combinat, en el seu cas, de dades locals i regionals pel que una 

anàlisi completa ve definida per la combinació seleccionada dels tres factors. 
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Dins de l‟ampli conjunt de possibilitats, els models més emprats en l‟actualitat són: 

a) Valors extrems generalitzats (GEV) 

b) Log-Pearson III (LP3) 

c) Valors extrems amb dues components (TCEV) 

d) GUMBEL 

e) SQRT-ETMAX 

Els tres primers models han estat comparats amb sèries de pluges diàries obtenint valors 

similars aplicant-se regionalment. Les comparacions realitzades mostren una major 

variació en els quantils estimats pel model LP3, un possible biaix negatiu 

(infravaloració dels resultats) del model TCEV i bones característiques estadístiques del 

model GEV però amb unes hipòtesis força restrictives en quant a l‟homogeneïtat 

regional. 

Els models de lleis anteriors requereixen l‟ús d‟informació regional per a la major 

estimació dels paràmetres relacionats amb el biaix de la població que presenta una 

variació inacceptable si són estimats a partir d‟una única mostra. Aquest fet comporta la 

necessitat d‟una definició prèvia de regions suficientment homogènies i per això no 

existeix una metodologia d‟ús general. L‟esmentada regionalització, en qualsevol cas, 

ha de basar-se en una adequada combinació de criteris geogràfics i estadístics. Aquesta 

necessitat de regionalitzar queda mitigada amb els models de lleis de només dos 

paràmetres: Gumbel i SQRT-ETMAX, a canvi, però, de perdre flexibilitat en la 

reproducció de les característiques estadístiques observades en les dades. En efecte, la 

llei de Gumbel emprada tradicionalment a Espanya per a anàlisis pluviomètriques 

assumeix un valor constant del coeficient de biaix (Cs) igual a 1,14, fet que contradiu 

freqüentment els valors de mostres observades i condueix en aquests casos a resultats 

del costat de la inseguretat. 

La inquietud respecte a la infravaloració dels resultats obtinguts amb la llei de Gumbel i 

les dificultats d‟aplicació de lleis amb més de dos paràmetres degut a la necessària 

regionalització, ha conduït a proposar una nova llei amb dos paràmetres: 

SQRTETMAX, que assumeix un valor de Cs superior al resultant de Gumbel i que és 

funció del valor del coeficient de variació (Cv). Els quantils estimats són similars als 

obtinguts per Gumbel per a períodes de retorns baixos i mitjos, arribant a valors 

superiors per a alts períodes de retorn. L‟aplicació d‟aquesta llei per part del CEDEX ha 

conduït a resultats en general més realistes i sempre més conservadors que els obtinguts 

amb Gumbel. Malgrat tot, aquestes bones característiques no impedeixen certa rigidesa 

per reproduir sèries amb elevats valors de Cs, ja que conduiria a infravalorar els seus 

veritables quantils, ni resolen la impossibilitat de modelar poblacions amb relacions 

Cv/Cs diferents de la implícita en la llei, aspectes lligats a l‟existència de només dos 

paràmetres. No obstant, donada la dificultat d‟estimar el Cs real de la població, 

l‟esmentada rigidesa no planteja problemes seriosos d‟aplicació. 
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Com a conclusió, convé indicar una possible rigidesa de les lleis de dos paràmetres per 

a descriure sèries amb elevats valors del Cs, encara que en la majoria dels casos els 

resultats obtinguts per la llei SQRT-ETMAX són adequats i bastant més realistes que 

els suggerits per la llei de Gumbel. Per contra, la resta dels models indicats, si bé tenen 

una adequada capacitat descriptiva, plantegen problemes pel fet d‟emprar dades d‟una 

única estació degut a la gran variabilitat dels resultats assolits i acostumen a requerir un 

procés previ de regionalització. 

Tant la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Centro de 

Estudios Hidrográficos CEDEX com el “Mapa para el cálculo de máximas 

precipitaciones diarias en la España Peninsular” (1997), editades pel Servicio de 

Geotécnia de la Dirección General de Carreteras amb la col·laboració del CEDEX, 

tenen per objecte substituir a la publicació de 1978, introduint millores en l‟estimació de 

les màximes pluges previsibles en les diferents regions de l‟Espanya peninsular, no 

només en l‟aportació de noves dades des de 1970 sinó en l‟aplicació de noves 

tecnologies estadístiques, assumint la distribució SQRT-ETMAX. Segons el document 

“Criteris de disseny de les obres de fàbrica”, 2002, de l‟Agència Catalana de l‟Aigua de 

la Generalitat de Catalunya, la distribució SQRT-ETMAX és la que sembla reproduir 

més exactament les pluges a Catalunya, essent la distribució que ha d‟utilitzar-se a 

l‟hora de relacionar les pluges a un període de retorn. 

La formulació del mètode de SQRT-ETMAX és: 

   
√     

 

  
             

∑  

 
             

∑  
 

 
 

on: 

- n : nombre de dades de la sèrie 

- xi : dades de la mostra de precipitació màxima diària 

Amb el valor de Cv comprovem en quin rang d‟aplicació ens trobem: 

- Tram 3:  0,70 < Cv < 0,999 

- Tram 2:  0,30 < Cv < 0,70 

- Tram 1:  0,19 < Cv < 0,30 

Per definir la funció de distribució necessitem calcular el següent paràmetre: 

  
 

     
 

  
   

 

Els valors de k i I1 s‟obtenen de: 

     (∑  (      )
 

 

   

)                (∑  (     )
 

 

   

) 
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On els paràmetres ai i bi es troben a la taula 4. 

  Tram 1 Tram 2 Tram 3 

a0 1,318615 1,801513 -3978,19 

a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 

a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 

a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 

a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 

a5 -22,6976 35,69688 6417,12 

a6 -22,0663 8,505713 -813,381 

b0 2,307319 2,342697 -0,93151 

b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 

b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 

b3 -0,01346 0,003444 0,112962 

b4 0,003228 0,001014 -0,00934 

b5 0,000521 -0,00014 0,000412 

b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 

Taula 4 - Valors dels paràmetres ai i bi de la funció de distribució SQRT-ETmax 

La funció de distribució acumulada resulta: 

        (  (  √  )   ( √  )) 

on x és la quantitat de pluja en mm associada a la freqüència F o al període de retorn T: 

  
 

   
 

2.1.4.2 Obtenció de la pluja areal sobre la conca 

La major part dels treballs hidrològics requereixen l‟estimació de la pluja sobre una àrea 

determinada, que evidentment serà igual o menor al corresponent valor puntual calculat, 

degut a l‟efecte de no simultaneïtat. L‟obtenció de valors areals acostuma a efectuar-se 

mitjançant l‟ús d‟un factor reductor (ARF) pel qual es multipliquen els valors puntuals 

prèviament estimats. El procés d‟obtenció del valor d‟ARF per a una conca d‟àrea A i 

una duració de pluja determinada D seguiria els següents passos: 

- Per a cada any de la sèrie de dades es determina la data de la màxima pluja areal 

i els valors que en dita data van registrar les diferents estacions de la zona: Pa 

- Per a cada any de la sèrie de dades i en cada estació, es determina el màxim 

valor anual: Pp, coincidint o no en data amb la màxima pluja areal i complint-se, 

per tant, Pp>Pa. El factor buscat és la mitjana, al llarg dels m anys amb dades, del 

quocient entre els valors areals de Pa i Pp, és a dir: 

    
 

 
∑

∬       

∬       
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L‟aplicació d‟aquesta expressió a diferents conques permet obtenir, suavitzant els 

resultats, corbes que mostren la dependència d‟ARF respecte de l‟àrea (A) i duració (D) 

de la pluja. A Espanya, l‟escassetat de dades pluviogràfiques i el complicat accés a les 

mateixes dificulten la realització d‟aquest tipus d‟estudis, que haurien de ser abordats a 

nivell nacional aprofitant la valuosa informació registrada pels diferents S.A.I.H. Un 

estudi de J.R.Témez (1991) analitza el valor del factor reductor per a pluges diàries 

aplicant l‟expressió anterior i proposa una senzilla expressió que condueix a valors del 

coeficient una mica inferiors als anteriors. Segons ell, el valor mig areal en una conca 

així deduïda ha d‟afectar-se d‟un factor funció de la seva àrea segons l‟expressió: 

                        

     
    

  
                           

 

on: 

- KA: Factor reductor de la pluja diària 

- logA: Logaritme decimal de la superfície A (km²) 

Així, el valor de la màxima precipitació diària Pd* (mm) corresponent al període de 

retorn de càlcul es modifica segons: 

     
     

essent : 

- Pd: Màxima precipitació diària modificada 

- Pd
*
: Màxima precipitació diària, per a cada període de retorn i per a cada estació, 

obtinguda per mètodes estadístics 

- KA: Factor reductor de la pluja diària 

2.1.4.3 Precipitació mitjana sobre una àrea 

En el cas d‟utilitzar estacions meteorològiques, per tenir en compte la influència de 

totes, es calcula la pluja diària ponderada. Segons l‟àrea corresponent a cada estació es 

reparteix l‟àrea de la conca d‟acord amb el criteri de Thiessen, és a dir, segons els 

polígons que formen les mediatrius dels segments definits per les estacions.  

El mètode dels Polígons de Thiessen consisteix en unir, mitjançant línies rectes en un 

pla de la conca, les estacions més properes entre si per formar triangles amb les 

estacions pluviomètriques situades en els seus vèrtex. A continuació es dibuixa la 

mediatriu dels costats dels triangles que, per geometria elemental, convergeixen totes en 

un sol punt. Cada estació pluviomètrica quedarà envoltada de línies rectes que formen 

els anomenats polígons de Thiessen. L‟àrea tancada per cadascun dels polígons de 

Thiessen serà la zona d‟influència de l‟estació corresponent. 
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La precipitació diària ponderada s‟obtindrà de l‟expressió: 

   
 

  
∑     

 

   

 

on: 

- Pd (mm/h): Precipitació diària mitjana ponderada 

- AT (km²): Àrea total 

- Ai (km²): Àrea parcial 

- Pdi (mm/h): Precipitació diària mitjana 

3.1.5 Coeficient d’Escolament 

Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les 

capes superiors del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les 

depressions del terreny i, al mateix temps, l'aigua comença a circular per la superfície. 

Si acceptem que durant la precipitació, o al menys una vegada assolit el cabal 

d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient d‟escolament, 

que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb l'expressió següent, 

utilitzada pel mètode del Soil Conservation Service (S.C.S.) adaptat a Espanya per J.R. 

Témez: 

  
                  

          
 

 

on: 

- Pd (mm/dia): Precipitació total diària 

- P0 (mm): Llindar d‟escolament 

El coeficient d‟escolament pren valors entre 0 i 1 i varia apreciablement d'una conca a 

altra i d'una pluja a una altra, en funció de les condicions d'humitat inicials. És un 

coeficient que pot variar molt a les conques petites en funció del tipus de sòl més o 

menys permeable, el pendent i els cultius. 

El llindar d‟escolament és la quantitat de pluja necessària per què comenci a produir-se 

escolament. El valor del llindar d‟escolament (P0) en una determinada conca, i per a 

condicions donades d‟humitat, és funció de: 

 Capacitat d‟infiltració del sòl 

 Ús del sòl i activitats agràries 

 Pendent del terreny 

El valor del llindar d‟escolament es pot obtenir de la taula 10.3, que es recull en la 

publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre 

mètodes d'estimació d'avingudes màximes". 
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Figura  3 - Llindar d'escorrentia P0(Font: MOPU) 

 

 

Figura  4 - Classificació de sòls a efectes del llindar d'escolament (Font: MOPU) 
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Taula 5 - Llindar d'escorrentia P0  (Font: MOPU) 

La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d‟escolament es 

resumeix a la taula 5, on intervé la seva textura. Aquesta taula es pot obtenir a través del 

diagrama triangular, també recollit a la publicació de la Junta d'Aigües. 



  Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 

 

 

   Pàgina 21 

 

 

Figura  5 - Diagrama triangular 

Aquests valors del llindar d‟escolament han de ser modificats per tenir en compte l‟estat 

d‟humitat en el sòl. Segons les “Recomanacions Tècniques per als Estudis d 

„Inundabilitat d‟Àmbit Local” de l‟Agència Catalana de l‟Aigua de la Generalitat de 

Catalunya, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30 (anomenat multiplicador 

regional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector reflecteix la variació regional de 

la humitat habitual en el sòl al començament de pluges significatives i alhora inclou un 

sobredimensionat (de l‟ordre del 100%) per a evitar sobrevaloracions del cabal de 

referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic de mètode 

hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en diversos ambients de la geografia 

espanyola. 

En el cas que es consideri una conca heterogènia, en quant a l'ús i el tipus de sòl, 

l'obtenció del llindar d‟escolament es fa amb la mitjana ponderada de les àrees parcials. 

   
∑     

∑  
 

3.2 Determinació dels cabals 

A continuació s'adjunten els càlculs realitzats per a la determinació del cabal d'avinguda 

per a diferents conques i per a diferents períodes de retorn, segons el mètode proposat 

per J.R. Témez, al treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en 

Pequeñas Cuencas Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" 

del M.O.P.U. (amb les modificacions proposades pel mateix autor en l‟article 
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“Generación y mejora del método racional” publicat a la revista Ingeniería Civil núm. 

82), el qual es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya 

"Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes".  

Es realitza l'estudi a partir de les dades (sèries anuals de precipitacions màximes en 24 

hores) recollides a les estacions pluviomètriques més properes a la zona d'estudi. 

3.2.1 Metodologia d’estudi 

S‟han delimitat les conques vessants a la traça sobre la topografia i cartografia 1/5.000. 

Dins d‟aquest annex s‟adjunta la representació de les conques. S‟han representat les 

divisòries que delimiten les conques afluents a les obres considerades, així com les 

superfícies de cadascuna d‟elles i la numeració corresponent. S‟han obtingut les 

característiques particulars de cada conca: la longitud del curs principal d‟aigua, el 

pendent i la superfície. Totes les conques vessants a la traça s‟inclouen dins del que es 

considera petites conques, amb temps de concentració inferior a 6 hores. 

Posteriorment, s'han analitzat les dades anuals de precipitació màxima diària de l'estació 

meteorològica més propera a la zona d'estudi. A partir d'aquestes dades s'ha obtingut, 

mitjançant el mètode estadístic descrit anteriorment, les precipitacions màximes diàries 

per a cada un dels períodes de retorn considerats (25, 50, 100 i 500 anys). A 

continuació, s'ha determinat, per a cada conca i per a cada període de retorn, la intensitat  

màxima mitjana per a una pluja de duració el temps de concentració de cada conca, per 

mitjà de l'equació de la corba IDF sintètica. Finalment, s'obtenen els coeficients 

d'escolament de cada conca i s'obtenen els cabals de disseny per a cada conca i període 

de retorn considerat. 

3.2.2 Característiques morfològiques de les conques 

Les conques estudiades i les seves característiques morfològiques generals es 

resumeixen a la següent taula, juntament amb el temps de concentració. 

Nom de la 

conca 

Superfície 

(Ha) 

Longitud curs 

principal (km) 

Cota superior 

(m) 

Cota inferior 

(m) 

Pendent 

(tant per u) 

Temps de 

concentració (h) 

Conca 1 20,35 0,544 311,50 302,50 0,0165 0,4117 

Conca 2 2,00 0,316 326,00 313,00 0,0411 0,2292 

Conca 3 3,04 0,323 323,00 315,50 0,0232 0,2599 

Conca 4 5,67 0,884 315,00 290,00 0,0283 0,5378 

Conca 5 1,75 0,313 295,50 278,50 0,0543 0,2160 

Conca 6 1,15 0,318 289,00 274,00 0,0472 0,2244 

Taula 6 - Característiques morfològiques de les conques 

3.2.3 Càlcul de la precipitació màxima diària 

Per a fer el càlcul de la precipitació màxima en 24 hores de la zona d‟estudi s‟utilitzarà 

el mapa corresponent a la fulla 5-2 (Barcelona-Ceret) del document “Máximas lluvias 

diarias en la España Peninsular”. Per a la confecció del document es va aplicar la 

distribució SQRT-ETMAX a partir de dades de 1545 estacions “bàsiques” de tota la 
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Península Ibèrica, amb 30 o més anys de registre. El resultats obtinguts amb la llei 

SQRT-ETMAX són adequats i bastant més realistes que els suggerits per la llei de 

Gumbel, accentuant-se més aquest fet en períodes de retorn elevats.  

 

Figura  6 - Mapa d'isolínies del valor de la màxima precipitació diària anual i coeficient de variació 

(Font: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular) 

S‟observa que la zona d‟estudi, molt propera a la població de Vilafranca del Penedès, 

capital de l‟Alt Penedès, es troba entre la isolínia de 65 i 70 mm/dia de mitjana anual de 

precipitació màxima diària, i també molt pròxim a la isolínia de coeficient de variació, 

Cv, de 0,45. Les dades de l‟estació de Sant Quintí de Mediona donen un valor de 

precipitació màxima diària de 66,28 mm, valor comprès entre els 65 i 70 que indica el 

mapa. Per tant es consideraran els següents valors: 

 ̅       
  

   
 

        

Amb els valors anteriors, s‟obté el coeficient de variació per a cada període de retorn. A 

la següent taula es resumeixen els valors: 

T 10 25 50 100 500 

KT 1,549 1,945 2,251 2,586 3,433 
Taula 7 - Factor d'amplificació (KT) 
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A continuació s‟obtenen els valors de les pluges màximes diàries per als períodes de 

retorn de 10, 25, 50, 100 i 500 anys. 

       ̅ 

Precipitació 

màxima diària 

Període de retorn (T anys) 

10 25 50 100 500 

102,66 128,91 149,19 171,39 227,53 

Taula 8 - Precipitació màxima diària (mm) 

3.2.4 Càlcul de la intensitat màxima mitjana 

A continuació es calculen les intensitats màximes mitjanes d'una pluja en l'interval de 

duració el temps de concentració de la conca, per a cada període de retorn considerat i 

per a cada conca, segons la fórmula de la corba IDF sintètica exposada a l'apartat 3.1.4. 

Si consultem el mapa d'isolínies amb la relació I1/Id de la figura 2, observem que el 

valor que correspon a la zona d'estudi és de I1/Id = 11. 

Nom de la 

conca 

Període de retorn (T anys) 

10 25 50 100 500 

Conca 1 76,184 95,661 110,710 127,187 168,845 

Conca 2 104,088 130,698 151,261 173,772 230,687 

Conca 3 97,484 122,405 141,663 162,746 216,050 

Conca 4 65,664 82,451 95,422 109,623 145,529 

Conca 5 107,311 134,746 155,945 179,153 237,831 

Conca 6 105,235 132,138 152,927 175,685 233,228 

Taula 9 - Intensitat màxima mitjana amb durada el tc (mm/h) 

Cal destacar que, al tenir totes les conques una àrea inferior a 1 km2, el factor reductor 

de la pluja sobre cada conca per considerar l'efecte de no simultaneïtat és igual a 1. 

3.2.5 Càlcul del coeficient d'escolament 

Per calcular el coeficient d'escolament cal determinar abans el llindar d'escolament (P0) 

per a cada conca, que depèn, per a unes condicions d‟humitat donades, de la capacitat 

d‟infiltració del sòl, de l‟ús del sòl i activitat agràries i del pendent del terreny, com s‟ha 

descrit anteriorment. 

L'ús del sòl i el grup del sòl s'han obtingut amb l'ajuda del "Mapa d'Usos del Sòl de 

Catalunya", elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Segons les dades recollides, 

les conques estan formades bàsicament per terrenys de conreu, la majoria d‟ells de secà. 

Segons les Recomanacions Tècniques per als Estudis d „Inundabilitat d‟Àmbit Local, de 

l‟Agència Catalana de l‟Aigua de la Generalitat de Catalunya, s‟estableixen 

correspondències entre els codis de la cartografia d‟usos del sòl de l‟ICC i els usos del 

sòl segons la classificació del SCS. 
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Codi /Descripció Grup de sòl segons SCS 

Boscos densos Boscos espessos 

Boscos clars Boscos clars 

Matollars Praderies bones 

Roquissars Roques impermeables 

Zones nues Praderies pobres 

Conreus Praderia mitjana 

Zones urbanitzades Paviment 

Vies de comunicació Paviment 

Incendi 1993 Praderes pobres 

Prats i herbassars Praderies bones 
Taula 10 - Correspondència entre els codis de l'ICC i el SCS 

D'aquesta manera, s'ha determinat l'ús i grup del sòl predominant a cada conca, obtenint, 

per a cada una d'elles, un valor de P0. Cal destacar que s'ha adoptat, per a cada conca, un 

sòl del grup C, és a dir, argiles arenoses. 

Nom de la 

conca 

Grup del 

sòl 
Ús del sòl 

Llindar 

d'escolament P0 

Conca 1 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Conca 2 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Conca 3 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Conca 4 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Conca 5 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Conca 6 C Conreus - Praderia mitjana (p>3%) 11 

Taula 11 - Grup del sòl, ús del sòl i P0 

El coeficient d'escolament ve definit per la fórmula descrita a l'apartat 3.1.5, que depèn 

del llindar d'escolament i de la precipitació màxima en 24 hores. Aquest últim 

paràmetre depèn del període de retorn, per tant, el valor del coeficient d'escolament serà 

diferent en funció de la conca i del període de retorn. A la següent taula es presenten els 

diferents valors. 

Nom de la 

conca 

Període de retorn (T anys) 

10 25 50 100 500 

Conca 1 0,552 0,629 0,675 0,717 0,793 

Conca 2 0,656 0,725 0,765 0,799 0,859 

Conca 3 0,635 0,706 0,747 0,784 0,847 

Conca 4 0,500 0,579 0,628 0,672 0,755 

Conca 5 0,666 0,734 0,773 0,807 0,865 

Conca 6 0,660 0,728 0,768 0,802 0,861 

Taula 12 - Coeficient d'escolament 

3.2.6 Càlcul dels cabals de disseny 

Per al càlcul dels cabals de disseny es fa servir el mètode hidrometeorològic, que utilitza 

la fórmula racional exposada a l'apartat 3.1.2. A la taula següent es resumeixen els 

cabals de les conques interceptades, per als períodes de retorn considerats de 25, 50, 100 

i 500 anys. 
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Nom de la 

conca 
k 

Període de retorn (T anys) 

10 25 50 100 500 

Conca 1 1,0230 2,431 3,479 4,325 5,274 7,739 

Conca 2 1,0112 0,384 0,532 0,650 0,780 1,113 

Conca 3 1,0131 0,530 0,739 0,906 1,091 1,565 

Conca 4 1,0319 0,534 0,776 0,974 1,198 1,785 

Conca 5 1,0104 0,351 0,486 0,592 0,710 1,010 

Conca 6 1,0109 0,224 0,311 0,379 0,455 0,649 

Taula 13 - Cabal de disseny (m
3
/s) 

4. DRENATGE 

4.1 Drenatge Transversal 

4.1.1 Definició i dimensionament de les obres de drenatge (OD’s) 

L'objectiu del present capítol és el d'avaluar les obres bàsiques necessàries per a un 

correcte drenatge transversal de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat 

dimensionades per a un període de retorn de 500 anys, segons els criteris de l'Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA). 

Per tant, per a comprovar que les obres de drenatge necessàries en les diferents 

alternatives estan dimensionades correctament, s‟agafa com a base de càlcul (criteris de 

disseny per a obres de fàbrica de l‟ACA): 

- Les dimensions interiors de les obres de drenatge menors no seran inferiors a 2m 

de diàmetre en seccions circulars i 2x2m2 en seccions rectangulars. D‟aquesta 

manera també permet el pas de fauna.  

- El coeficient de Manning per al formigó serà de: n = 1/K =0,014 

- Sobreelevació inferior a 0,3 metres respecte làmina d‟aigua en llera natural 

- Resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d‟aigua en l‟interior de 

l‟obra i la clau de la mateixa superior a 0,5 m 

Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d‟avinguda 

considerats. Aspectes importants són les sobreelevacions provocades i les velocitats de 

circulació de l‟aigua, en tant que no sigui excessiva per a la durabilitat del material ni 

massa petita que no garanteixi la correcta circulació i evacuació dels materials 

d‟arrossegament.  

Pel drenatge transversal de la carretera, els cabals s‟han obtingut aplicant el mètode 

racional, amb temps de concentració de les diferents conques interceptades pel traçat de 

la carretera inferiors a l‟hora en tots els casos. 

Les dimensionaran per desguassar el cabal associat a 500 anys de període de retorn per 

a la conca interceptada per l‟obra de drenatge. 

4.1.2 Càlculs hidràulics de capacitat 
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Per comprovar si els tubs de formigó de 2,00 metres de diàmetre són suficients per a les 

conques abans calculades, s‟utilitza la fórmula de Manning-Strickler 

         
 

 ⁄   
 

 ⁄  
 

 
 

On: 

- V és la velocitat de l‟aigua en m/s 

- Q és el cabal de desguassat en m
3
/s 

- S és l‟àrea de la secció en m 

- R és el radi hidràulic de la secció (S/Pm) 

- Pm és el perímetre mullat 

- j és la pendent 

- n és el coeficient de Manning 

Amb la fórmula anterior, es calcularà la velocitat i el cabal a secció plena per comparar-

ho amb el cabal de cada conca de les que s‟han considerat anteriorment.  

Els criteris principals de disseny que s‟utilitzen són: 

- Evitar que el flux de l‟aigua produeixi erosió; per això es limita la velocitat 

màxima de l‟aigua en les obres de drenatge transversal de formigó entre els 4,50 

i els 6,00 m/s. 

- Dimensiona el drenatge transversal per a un període de retorn de 500 anys. 

4.1.3 Resultats i conclusions 

Amb les dades de les conques interceptades i mitjançant l'equació de Manning, es 

comproven les cotes de la làmina d'aigua que s'assoleixen a les diferents obres de 

drenatge i es tria el pendent més adequat. En totes les obres de drenatge s‟han emprat 

col·lectors circulars, de 2 metres de diàmetre, ja que els cabals a evacuar no són molt 

grans. A continuació es presenten els resultats per a l'alternativa escollida. 

OD PK Conca 
Qconca 

(m
3
/s) 

Pendent 

(%) 

Diàmetre 

(m) 

Velocitat 

(m/s) 

Qmàx 

(m3/s) 

1 2+120 1 5,739 1,0% 2,0 4,500 14,136 

2 1+485 3 1,181 1,0% 2,0 4,500 14,136 

3 1+130 4 1,308 1,0% 2,0 4,500 14,136 

4 0+300 5 0,767 1,0% 2,0 4,500 14,136 

Taula 14 - Obres de drenatge transversal 

S‟ha considerat una pendent de l‟1 % per totes les obres de drenatge transversal, ja que 

la velocitat en cap cas és superior als 6 m/s. S‟observa també que el cabal màxim del tub 

circular de 2 metres de diàmetre és molt superior al cabal de les aigües que recull la 

conca interceptada per la traça de la nova carretera.  

L‟aigua procedent dels drenatges transversals, es reconduirà en el cas de l‟OD 1 i OD 2 

als col·lectors de la població, mentre que en l‟OD 3 i OD 4 es conduirà cap al riu Foix. 
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Per a les conduccions s‟utilitzarà tub de formigó d‟1,5 metres de diàmetre per a l‟OD 1, 

mentre que per la resta s‟utilitzarà tub de formigó d‟1 metre de diàmetre. A la següent 

taula es comprova que és suficient per al cabal del període de retorn de 500 anys de les 

diferents conques establertes.  

Pendent (%) Diàmetre (m) Velocitat (m/s) Cabal (m3/s) 

1,0% 1,0 2,835 2,226 

2,0% 1,0 4,009 3,148 

3,0% 1,0 4,910 3,856 

4,0% 1,0 5,669 4,453 

Pendent (%) Diàmetre (m) Velocitat (m/s) Cabal (m3/s) 

1,0% 1,5 3,714 6,564 

2,0% 1,5 5,253 9,283 

3,0% 1,5 6,434 11,369 

Taula 15 - Càlcul de cabals per a tubs de formigó 

4.2 Drenatge longitudinal 

4.2.1 Introducció 

En aquest apartat s‟estudien els elements longitudinals que recullen l‟aigua procedent 

tant del terreny natural com de la plataforma i dels seus marges, i la condueixen als 

punts d‟evacuació, bé de forma directa o bé a través de les obres transversals de 

drenatge (O.D.). 

En termes generals, s‟ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 

evacuar l‟escolament superficial de la plataforma i dels marges mitjançant un sistema de 

cunetes. Per al disseny de la xarxa s‟han tingut en compte els criteris respecte a la 

tipologia d‟elements i característiques dels mateixos que es defineixen en la Instrucción 

de Carreteras 5.2-IC “Drenatge Superficial”. 

- Orografia del terreny 

- Definició de les conques de desguàs estudiades 

- Tipus de seccions proposades 

- Característiques del traçat projectat 

Amb aquesta finalitat s‟han definit una sèrie d‟elements constitutius del drenatge 

longitudinal, tenint en compte les àrees dels marges d‟aportació, els pendents locals 

associats a cadascun dels elements i trams, els possibles punts d‟abocament i els 

períodes de retorn de disseny. 

El període de retorn utilitzat per al disseny de drenatge longitudinal (segons les 

recomanacions de la Instrucción de Carreteras 5.2-IC) és de 100 anys. 

Es disposen els següents dispositius de drenatge longitudinal: 

- Cunetes de peu de desmunt o de plataforma: Cuneta de recollida d‟aigües d‟una 

de les calçades i els talussos en desmunt existents. 
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- Cunetes de peu de terraplè: És una cuneta de sortida d‟aigües quan es forma un 

punt baix en el perfil longitudinal, el pendent transversal del terreny és favorable 

a la formació de basses contra el terraplè de l‟obra i no existeix cap O.D. per la 

qual evacuar el flux. 

- Baixants: Sistema hidràulic que permet el pas d‟un flux conduït per un terraplè i 

desguassar-lo a peu del terraplè. 

- Drens longitudinals: És un tub circular que es col·loca sota la cuneta en zones de 

desmunt per tal de recollir l‟aigua que s‟infiltra pel massís rocós o el sòl. Aquest 

tub està envoltat d‟un geotèxtil, que només deixa passar l‟aigua i reté les 

partícules que aquesta pugui contenir, i per una capa de grava, que permet filtrar 

millor l‟aigua. 

Generalment, les cunetes actuen com elements d‟intercepció, rebent lateralment l‟aigua 

aportada per les superfícies adjacents. La seva capacitat pot calcular-se per la fórmula 

de Manning per a règim uniforme (on la pèrdua d‟energia és deguda al fregament amb 

les parets), considerant com a cabal de càlcul el màxim que es produeixi en el punt més 

baix o de final del tram, i considerant com a pèrdua de càrrega unitària el valor del 

pendent del fons. 

La capacitat d‟una cuneta pot augmentar-se incrementant el pendent longitudinal, 

l‟ample del fons o la profunditat, i també millorant el coeficient de rugositat mitjançant 

revestiments. Quan s‟empra una velocitat pròxima a la màxima admissible, el més 

convenient serà augmentar l‟amplada del fons, per ser aquesta solució la que incrementa 

la velocitat en menor grau. 

4.2.2 Cabals màxims d’avinguda per al drenatge longitudinal 

Per al càlcul dels cabals a desaiguar per cunetes procedents de la plataforma i dels 

talussos, sol aplicar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts 

d‟aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones 

cobertes de vegetació. Segons l‟Apartat 2.4 de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C., el 

temps de concentració per a marges i vessants es pot obtenir a partir de l‟àbac que es 

presenta a la figura 7. Així doncs, tenint en compte que el tram més desfavorable són 

360 metres amb un pendent del 4,7%, el temps total de concentració a considerar serà 

de 17,5 minuts (0,292 hores) 
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Figura  7 - Temps de concentració a les cunetes (Font: IC) 

Per al disseny dels elements que integren el drenatge longitudinal s‟ha considerat com a 

superfície drenada la composta per una banda de 4 metres d‟amplada natural del terreny 

(4 metres) i 10 metres d‟amplada per la plataforma pavimentada (corresponent a la 

posició més desfavorable) en una longitud L per als trams on es disposi cuneta, és a dir: 

A (km
2
) = (4+10)·L/1000 

On L és la longitud del tram afectat en km. A la taula següent s‟exposen els resultats: 

L (km) A (km
2
) Pendent T0 (h) P0 C100 Q100 (m

3
/s) 

0,360 0,00504 0,047 0,292 11 0,768 0,002 

Taula 16 - Càlcul del cabal per al drenatge longitudinal 

 

4.2.3 Cunetes de peu de desmunt o de plataforma 

La cuneta de peu de desmunt (projectada entre el voral de la calçada i el talús del 

desmunt) recull el cabal de la plataforma i s‟ha de disposar sempre, ja que una de les 

seves funcions també és la de recollir l‟escolament generat pel talús del desmunt i, 

eventualment, pels baixants que transporten l‟aigua des de les cunetes de guarda de 

desmunt. 
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El drenatge de la plataforma i dels talussos de desmunt es confia inicialment a una 

cuneta tipus TTR-15 triangular revestida de formigó de 15 cm d‟espessor, 1,50 m 

d‟amplada i una fondària de 0,24 m. La cuneta s‟executarà enrasada amb la capa base 

del paquet de ferm deixant a continuació de la base del talús de desmunt 50 cm de 

banqueta. A la següent figura es mostra un esquema de la cuneta projectada: 

 

Figura  8 - Secció tipus cuneta TTR-15 

La longitud de cuneta es calcula en funció del seu pendent i de la superfície d‟aportació, 

amb el condicionant que l‟alçada de la làmina d‟aigua sigui inferior al 80% de la seva 

fondària. A partir de l‟esgotament de la cuneta, es vessarà a llera natural si és possible i, 

en cas que no ho sigui, a un col·lector sota cuneta, el diàmetre del qual serà funció del 

cabal aportat. La connexió entre tots dos elements es realitzarà mitjançant un pou 

cuneta. Tant la cuneta com el col·lector es poden fer arribar als conductes de les OD, a 

través dels pous de les mateixes. 

CUNETA DE PLATAFORMA 

Cuneta lateral TTR-15 

Coeficient de rugositat (n) 0,014 

Talús interior (Ti) 6 

Talús exterior (Te) 0,25 

Profunditat màxima (H) 0,24 

Ample total cuneta 1,50 

Taula 17 - Característiques geomètriques de la cuneta TTR-15 

Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s‟ha realitzat un estudi de la seva 

capacitat a secció plena, per a una amplia gama de pendents. El càlcul s‟ha realitzat 

aplicant l‟equació de Manning, amb un coeficient e rugositat de 0,014. A continuació es 

presenten els resultats: 

 

Pendent (%) Velocitat (m
2
/s) Cabal (m

3
/s) 

0,10 0,442 0,064 

0,25 0,699 0,101 

0,50 0,988 0,142 

0,75 1,210 0,174 

1,00 1,398 0,201 

1,25 1,563 0,225 
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1,50 1,712 0,247 

1,75 1,849 0,266 

2,00 1,977 0,285 

2,25 2,097 0,302 

2,50 2,210 0,318 

2,75 2,318 0,334 

3,00 2,421 0,349 

3,25 2,520 0,363 

3,50 2,615 0,377 

3,75 2,707 0,390 

4,00 2,795 0,403 

4,25 2,881 0,415 

4,50 2,965 0,427 

4,75 3,046 0,439 

5,00 3,125 0,450 
Taula 18 - Càlcul de capacitats a secció del 80% de la cuneta TTR-15 

Es pot observar que pels diferents pendents que tenim, el drenatge longitudinal és 

suficient per drenar el cabal que s‟ha calculat anteriorment.  

4.2.4 Cuneta de peu de terraplè 

Tal i com s‟ha comentat anteriorment, és una cuneta de sortida d‟aigües quan es forma 

un punt baix al perfil longitudinal, el pendent transversal del terreny és favorable a la 

formació de basses contra el terraplè de l‟obra i no existeix OD per la qual evacuar el 

flux. 

Els terraplens drenaran de manera natural cap al peu, tant l‟aigua que cau directament 

sobre la seva superfície com la que li aporta la calçada. Es disposarà hidrosembra que 

estabilitzarà els talussos davant l‟erosió, sense ser necessàries majors precaucions. 

Es disposaran cunetes de peu de terraplè quan concorrin una o diverses de les següents 

circumstàncies: 

- Si el pendent del terreny és contrari al del talús, amb la finalitat de facilitar 

l‟escolament de l‟aigua que necessàriament haurà de produir-se. 

- En aquells casos en què els cultius, propietats o serveis contigus puguin veure‟s 

perjudicats per una afluència d‟aigua superior a la situació natural. 

- Per a donar continuïtat a cunetes de coronació o laterals a la calçada en 

desmunts, en els casos en què no s‟han previst pous de recollida i canonades. 

- En cas que es projectin baixants en sortides de drenatges transversals, per 

conduir-los a desguassos naturals. 

- Si les combinacions de talussos de terraplè i terreny natural han de donar lloc a 

punts baixos susceptibles de produir tolls que no existirien de no construir-se 

l‟obra. S‟han projectat també els desguassos necessaris mitjançant cunetes o 

canonades. 
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- També es disposen cunetes de peu de terraplè per al desguàs longitudinal, en 

aquells trams en què el talús de terraplè queda en contrapendent respecte del 

terreny, per així protegir d‟un possible descalçat (erosió) a peu de terraplè. 

Com a cuneta de peu de terraplè es disposarà una cuneta profunda trapezoïdal de 2,75m 

d'amplada total, 1,25m d'amplada de la base, 0,75m de fondària i un revestiment de 

formigó de 0,10m. 

4.2.4 Baixants 

En els baixants situats en talussos de desmunt o terraplè s‟han emprat estructures de 

formigó, perquè puguin suportar l‟erosió de l‟aigua a velocitats elevades. La secció 

utilitzada són peces encaixades entre sí que, en quedar articulades, permeten certa 

deformació de la base d‟assentament, fàcilment adaptable als pendents i cabals de 

funcionament. 

Són elements prefabricats per la seva facilitat de posada en obra. En la capçalera o 

entrada del baixant, s‟ha disposat un broquet que adequa les formes de l‟element que 

aboca a la secció del baixant de manera continua i suau. El perfil longitudinal del 

baixant s‟ha dissenyat en forma corba per adaptar-se a la trajectòria natural de l‟aigua. 

En el peu o sortida on l‟aigua es trobarà a velocitat elevada, s‟ha dissenyat un perfil en 

corba i l‟entrega s‟ha realitzat a l‟interior de l‟arqueta, en un punt més baix, per a que la 

velocitat de l‟aigua pugui quedar amortida o contrarestada sense produir-se esquitxos. 

Les dimensions de les arquetes seran de 700 x 700 mm. 

Els baixants es col·locaran cada 20 metres. 

També es disposen baixants a la sortida dels col·lectors de les obres de drenatge 

transversal, per tal que quan l'aigua surt del col·lector no passi per sobre el material del 

pedraplè. 

4.2.5 Dren longitudinal 

A les zones en desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de 

recollir l'aigua que s'infiltra al terreny i que pot arribar al material de la plataforma. 

D'aquesta manera, es recull l'aigua abans que arribi a l'esplanada, evitant que es 

malmeti. 

Els drens longitudinals estaran formats per una capa de geotèxtil que només deixa 

passar l'aigua i no les partícules de sòl que pugui tenir. Així, l'aigua evacuada és neta i 

no hi ha perill de contaminació de la riera quan hi desemboca. D'altra banda, el geotèxtil 

està envoltat per una capa de graves, que afavoreix la filtració de l'aigua cap al dren. 

Aquest dren tindrà un diàmetre de 160mm. 
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APÈNDIX 1 

-DETERMINACIÓ DE LES CONQUES- 

 




