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1. ANTECEDENTS 

El present projecte s’emmarca a la capital del Vallès Oriental, Granollers, en concret al sud-

oest del municipi. Es traca d’unir mitjançant un pont dues rotondes, una a cada banda del riu 

Congost, de tal manera que es faci possible la connexió del Polígon Industrial del Congost amb 

el barri de les Tres Torres, així com amb la zona d’equipaments esportius.  

 
Imatge 1. Situació del pont i zones que connectarà. 

 

El riu Congost va ser declarat als anys 80 com el riu més contaminat d’Espanya i uns dels més 

contaminats d’Europa. El fort creixement demogràfic que va fer que dels anys 60 als 80 és 

dupliqués el nombre d’habitants a Granollers, va implicar una forta pressió sobre el riu: es va 

decidir canalitzar, i els terrenys guanyats el riu es van utilitzar per urbanitzar i també es va fer 

servir el riu com a abocador, el que va provocar la contaminació de l’aqüífer.  Des de finals dels 

90 fins ara les Administracions han fet un seguit d’actuacions que han fet recuperar al riu 

Congost un bon estat de salut tan ambiental com social. Avui en dia, és un lloc on s’hi 

practiquen moltes activitats, en part gracies a la creació d’una xarxa de parcs que han ajudat a 

potenciar-lo. El pont del present projecte és una actuació més que ajudarà a incentivar 

l’afluència de gent en aquest eix vertebrador del Municipi.  

Un altre fet històric a destacar d’aquest riu son les fortes riuades que ha patit al llarg del 

temps, amb conseqüències quantioses a nivell material. 

 

2. RAÓ DE SER 

Un cop acabades les principals actuacions de recuperació del riu, es van començar a realitzar 

un paquet d’actuacions amb la intenció de millorar-hi l’accessibilitat. Es va realitzar un pont 

per a vianants anomenat passarel·la Joan Camps, els beneficis de la qual han sigut demostrats 
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els seus anys d’ús. Hi ha dues passarel·les més previstes, i un pont per a vehicles i vianants, el 

qual tractarà aquest present projecte.  

Aquest pont té la intensió de satisfer la necessitat d’una via per la qual es pugui creuar el riu de 

manera directa (a nivell). Si que és cert que molt a prop de la zona de projecte hi ha dos ponts 

que creuen el riu (la Ronda Sud i el pont Prat de la Riba), però són ponts en viaducte que 

formen part de la Xarxa viària principal, són eixos fonamentals que uneixen la ciutat amb les 

vies de comunicació a altres ciutats. El pont del present projecte té una categoria totalment 

diferent, pretén ser un pont de la Xarxa local que uneixi dos zones de dins del mateix municipi.  

Hi ha una distància de 2,5 km sense cap pont a nivell que uneixi els dos carrers adjacents al riu, 

i s’ha decidit la ubicació del pont en funció de l’equidistància als existents.  

En hores punta tant la Ronda Suda com el carrer Prat de la Riba presenten un nivell de servei 

baix amb un índex de saturació: E (90 al 100% de saturació) i C (del 50 al 75% de saturació) 

respectivament. Això és perquè no només les utilitzen  la gent que va a treballar a Barcelona, 

Vic, Sabadell, Terrassa,....sinó que també la gent que va a treballar al Polígon Industrial del 

Congost. Per tant, aquests últims usuaris podran utilitzar el pont del present projecte 

descongestionant les altres vies. 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte té com a objecte presentar i analitzar totes les dades necessàries per a 

poder adoptar les solucions òptimes que resolguin la necessitat plantejada en l’apartat 

anterior: 

Així doncs, el projecte en desenvolupament preveu les següents actuacions: 

- Demolició dels murs d’endegament i del paviment de les rotondes que sigui necessari. 

- Demolició i posterior reconstrucció dels elements de drenatge afectats. 

- Construcció del pont. 

- Obres d’adequació de les zones d’enllaç entre el pont i les rotondes, amb el 

conseqüent rebliment de terres,  pavimentació, senyalització, etc.  

 

4.DADES BÀSIQUES 

4.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a l’elaboració d’un projecte d’aquestes característiques és molt important disposar d’un 

bon aixecament topogràfic  amb un alt grau de detall. Degut a que és un projecte de caràcter 

acadèmic no s’ha pogut realitzar tal aixecament, sinó que s’ha buscat la topografia disponible 

sobre la zona d’estudi. També cal dir que al tractar-se d’una zona urbana la topografia és 

bastant homogènia. La topografia de referencia és la següent: 
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- Base topogràfica 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Base cartogràfica 1:1000 de l’Ajuntament de Granollers. 

- Ortofoto 1:2500 vigent de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Les dues s’han utilitzat coordenades UTM, amb base ED50. 

 

4.2. GEOTÈCNIA 

Les dades necessàries per a caracteritzar les propietats del sòl s’han extret d’un projecte 

realitzat a 2,6 km de la zona d’estudi (“Projecte de soterrament de la Ronda Nord de 

Granollers. Connexió C-25 i C-17. Les Franqueses del Vallès. Any 2005”). Tot porta a pensar que 

aquest estudi geotècnic pot resultar representatiu perquè la ubicació de dos dels sondeigs és 

al riu Congost, un al centre de la llera, i l’altre a un extrem de la plana d’inundació. Per tant, 

s’han pogut definir paràmetres tant importants com la cohesió, la densitat i l’angle de 

fregament intern del material. També s’ha determinat que el material és apte per a rebliments 

classificant-lo com a tolerable.  

Per consultar aquestes dades anar a l’Annex núm. 4: Geologia i geotècnia. 

 

4.3. ANÀLISI SÍSIMIC  

L’anàlisi sísmic indica que la zona d’estudi té una acceleració sísmica horitzontal bàsica de 

0,06g, així que al ser superior a 0,04g, tal com indica la norma normativa sismo-resistent NCSR-

07, s’haurà de considerar l’acció sísmica en el càlcul estructural. 

Per a més detalls consultar l’apartat corresponent dins l’Annex núm. 4: Geologia i geotècnia. 

 

4.4. HIDRÀULICA I HIDROLOGIA 

Tant l’estudi hidrològic, com l’hidràulic i el morfodinàmic han sigut extrets de la web de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els resultats d’aquests estudis mostren el que ja s’intuïa a 

partir dels fets històrics: el riu Congost al seu pas per Granollers no té la suficient capacitat de 

desguàs per a 500 anys de retorn i desborda. Fins i tot hi ha zones en que desborda per a 100 i 

per a 50 anys (mirar plànol 7.delimitació de zones inundables al Document número 2: plànols o 

bé a l’apèndix 1 de l’Annex núm.5. Hidrologia i hidràulica). Una altre característica de la zona 

d’estudi és la seva tendència a l’acreció: en comptes d’erosionar-se i perdre material a llarg 

plaç, en diposita degut a unes travesses de formigó que s’hi van instal·lar. D’aquests estudis 

s’han extret dades referents a cabals, velocitats, granulometries, ...per a portar a terme els 

càlculs necessaris durant el projecte.  

Per a més detalls consultar l’Annex núm.5. Hidrologia i hidràulica. 
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5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

Per garantir que l’opció desenvolupada en el present projecte és la més adequada en funció 

dels diferents condicionants existents en la zona s’ha realitzat un anàlisis d’alternatives, 

proposant tres possibles opcions i analitzant-les. 

 Els condicionants del disseny dels diferents elements que composen el projecte són varis. La 

ubicació del pont i el seu traçat en planta ve determinat pel vigent Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Granollers, on ja esta previst un pont que uneixi les dues rotondes en 

qüestió.  

El traçat en alçat ve determinat per les recomanacions de l’ACA : 1) que el taulell del pont 

estigui sobre la cota de l’aigua en tota la seva longitud per a una avinguda de 500 anys de 

període de retorn i 2) deixar un resguard mínim d’un metre en una longitud igual a l’amplada 

de la secció de la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 

Així doncs el anàlisi d’alternatives es redueix a quina tipologia estructural pot ser la més 

adequada. Per a decidir-ho s’ha portat a terme un anàlisi multicriteri on s’han utilitzat 6 

indicadors amb un respectiu pes (mirar taula 1). L’indicador amb un pes més alt és el de la 

capacitat de desguàs perquè haver de pujar la cota de la rasant del pont per permetre més 

desguàs, suposa haver d’incrementar el volum de terres pels rebliments en les connexions 

amb les rotondes, cosa que perjudica en molts sentits.  

Les tres alternatives proposades són: 

- 1: Pont de tres trams de bigues prefabricades treballant com a biga contínua.  

- 2: Pont de tres trams amb taulell tipus llosa de formigó alleugerida. 

- 3: Pont d’un sol tram amb estructura de gelosia metàl·lica i llosa de formigó. 

 
Taula 1: resultat de l’anàlisi multicriteri 

 

El resultat ha sigut que l’alternativa més adequada és la tercera: Pont d’un sol tram amb 

estructura de gelosia metàl·lica i llosa de formigó. 

Per a més detalls consultar l’Annex núm.8: Anàlisi d’alternatives. 
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6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

6.1. TRÀNSIT 

Per a determinar la Intensitat Mitja Diària (IMD) i la Intensitat Mitja Diària de vehicles pesats 

(IMDp), dades necessàries en diverses fases del projecte, s’ha procedit a elaborar una prognosi 

de trànsit. Es tracta d’intentar estimar el nombre de cotxes que passaran per una via abans de 

que aquesta existeixi. No s’han fet enquestes sinó que s’ha aprofitat un estudi de mobilitat 

realitzat al 2008 per l’Ajuntament de Granollers per extreure dades rellevants del trànsit que 

permetin fer la estimació. Aquestes dades són: desplaçaments interns de Granollers per feina, 

percentatge de desplaçaments privats, percentatge de camions i busos, entre d’altres. S’ha 

definit la zona d’atracció de viatges (Polígon Industrial del Congost) i al zona generadora de 

viatges (zona residencial) i definint el nombre habitants (aplicant la densitat d’aquella zona) 

s’ha estimat un nombre de viatges per dia utilitzant el pont. Aquest nombre és de 2903 

vehicles/dia i 262 vehicles pesats/dia (dades per tot l’ample de calçada – dos sentits). 

A l’hora d’escollir el nombre de carrils del pont s’ha escollit un carril per sentit, ja que s’entén 

que posar-hi més carril no milloraria el nivell de servei, ja que aquest està condicionat pel 

servei de les dues rotondes i les seves vies confluents.  

Per a més detalls consultar l’Annex núm.6: Estudi de trànsit. 

 

6.2. TRAÇAT 

El que ha condicionat el traçat en alçat, tal i com s’ha dit en l’apartat 5. ANÀLISI 

D’ALTERNATIVES ha sigut la hidrologia i el compliment de les recomanacions de l’ACA. El 

resultat final ha sigut un acord vertical amb una corba parabòlica de longitud 50 m i pendents 

laterals del 4%.  

Pel que fa al traçat en planta ja venia delimitat per el POUM i tan sols s’ha dissenyat l’encaix 

del pont amb les rotondes amb els radis recomanats per “Recomendaciones sobre glorietas. 

Ministerio de Fomento”. 

Per a més detalls consultar l’Annex núm.7: Traçat. 

 

6.3. SECCIÓ TIPUS 

La secció tipus esta composada per dos carrils de 3,5 metres cada un, una vorera de 2,24 

metres i una altra vorera de 1,70 metres. Al ser una via de la Xarxa Local amb velocitat de 

projecte 50 km/h s’ha decidit no posar voral, al igual que no en tenen cap dels carrers 

confluents. La decisió de posar una vorera més gran que l’altra ve de la opció d’incorporar un 

carril bici en cas de que l’Ajuntament algun dia ho aprovés. S’ha de tenir en compte que la 

vorera de 1,70 metres ja té una capacitat suficient per a vianants.  
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Per a més detalls consultar l’Annex núm.7: Traçat. 

 

6.4. AFERMAT 

La categoria del trànsit s’ha definit com a T31 en funció de la IMDp i la categoria de l’esplanada 

E2. L’esplanada es crearà mitjançant una capa de 75 cm de sol seleccionat per sobre del sol 

tolerable present a la zona. Per a la secció del ferm s’ha escollit una subbase de 40 cm de 

material artificial (zahorra) i un gruix de 16 cm de mescla bituminosa composat en diferents 

capes: 

- 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent (M) en la capa de rodadura (BBTM8A 

BM-3b). 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de betum residual de 

0.3 kg/m2. 

- 5 cm de mescla bituminosa semidensa en calent (S) en la capa intermitja (AC22 bin 

B60/70 S). 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de betum residual de 

0.3 kg/m2. 

- 8 cm de mescla bituminosa semidensa en calent (S) en la capa base (AC32 bin 

B60/70S). 

- Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa ECI. 

 

La secció de ferm escollida pel pont és la següent: 

- 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent (M) en la capa de rodadura (BBTM 

8A BM-3b). 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de betum residual de 

0.3 kg/m2. 

- 5 cm de mescla bituminosa semidensa en calent (S) en la capa intermitja (AC22 bin 

B60/70 S). 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de betum residual de 

0.3 kg/m2. 

- Impermeabilització mitjançant emulsió bituminosa de 2 kg/m2 

 

6.5. ESTRUCTURES 

El pont creua el riu Congost de manera diagonal, amb un angle de 22o respecte la 

perpendicular als murs d’endegament i té una llum de 77,15 metres. Es troba bi-recolzat en els 

seus extrems i no disposa de pilastres, és un pont d’un sol tram. La plataforma té una amplada 

de 14 metres, excepte en els extrems que es una mica major per permetre la correcta 
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connexió amb les rotondes. És una estructura composada per dues bigues en gelosia metàl·lica 

poligonal, de llargada igual al pont. Aquestes bigues estan formades per un cordó superior, un 

cordó inferior, uns muntants i unes diagonals. L’element més crític d’aquest tipus de ponts és 

el cordó superior, perquè al treballar a compressió pot patir inestabilitat. En aquest cas s’ha 

decidir posar 3 bigues transversals que uneixen els dos cordons superiors i el que fan és 

disminuir la longitud de vinclament del cordó.  Aquestes bigues transversals s’utilitzaran com a 

suport per als sistemes d’il·luminació. L’alçada màxima del cordó superior respecte al paviment 

de la calçada és de 6,84 metres.  

Per unir les dues bigues en gelosia metàl·lica s’han utilitzat unes corretges HEM280 de 7,55 

metres de llargada. Aquestes corretges disposen d’uns perns que fan que un cop construïda la 

llosa de formigó, puguin treballar conjuntament, i d’aquesta manera la resistència a flexió no 

recau només sobre les corretges.  

Les voreres en comptes de fer-les amb llosa de formigó s’ha decidit fer-les mitjançant uns 

voladissos formats per perfils buits metàl·lics i sobre d’ells unes corretges, que seran les que 

sostindran els llistons de fusta estructural sobre els quals caminarà la gent.  

Al ser un pont d’un sol tram amb una distància considerable la rotació màxima dels 

recolzaments és força elevada i s’han hagut d’escollir uns recolzaments especials anomenats 

superbasculants. Entren dintre la tipologia de recolzaments de neoprè armat, però tenen la 

propietat de permetre el doble de gir que uns de normals.  

Pel que fa als estreps s’ha hagut de calcular l’erosió general transitòria que pot patir el terreny 

en cas d’avinguda i el resultat a estat de 2,34 metres.  

Per a consultar tots els càlculs i les comprovacions referents a estructures anar a l’Annex 

núm.10: Càlcul d’estructures. 

 

6.6. OBRES COMPLEMENTARIES 

Les obres complementaries venen de la necessitat de fer accedir la maquinaria a les planes 

d’inundació del riu. Com es lògic és molt millor treballar des de dins l’espai fluvial, que no pas 

des de fora ja que s’hauria d’ocupar molt mes espai que hauria de quedar tallat al trànsit. A 

Granollers ja s’ha fet anteriorment i s’aplicarà la mateixa solució que en projectes anteriors: 

crear una rampa de terres compactades en el cantó oest del riu (zona on hi ha el polígon 

industrial i és de millor accés per a la maquinària).  Aquesta rampa tindrà un angle de 12o i 

comportarà un volum de terres de 219 m3. També es crearà un pas superior al riu permetre 

que la maquinària pugui moure’s per tota l’amplada de l’espai endegat.  
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6.7. DRENTGE 

S’han triat les rigoles de tipus canalera que es disposaran als extrems de la calçada i que 

tindran la funció de captar l’aigua (gracies als pendents del 2% disposats a la secció transversal 

de calçada) i transportar-la cap als embornals. S’ha decidit distribuir 4 embornals/carril al llarg 

del pont (separació màxima de 24,3 metres) i s’ha comprovat que tenen capacitat suficient per 

desguassar la pluja associada a un període de retorn de 10 anys tal i com marca la “Instrucción 

5.2-IC Drenaje superficial. Ministerio de Fomento”. 

 

 

6.8. IL·LUMINACIÓ 

Per a la calçada s’ha definit una classe d’enllumenat de tipus ME5 i per a les voreres S4. Els 

factors que han intervingut han sigut tipus de via, velocitat de projecte, separació entre carrils 

destinats a diferents usuaris,... S’han escollit els sistemes d’enllumenat i mitjançant el 

programa DiaLUX s’ha verificat que compleixen els requisits fotomètric específics segons la 

classe d’enllumenat.  Els sistemes escollits són: 

- Per a les voreres: balisa amb font de LEDs de 23 W i flux lluminós de 1230 ln 

- Per a la calçada: llum amb font de vapor de sodi a alta pressió de 70 W i flux lluminós 

de 6600 ln. 

També s’ha verificat l’eficiència energètica de la solució adoptada i el resultat ha estat de D        

(en una escala de A-B-C-D-E-F-G on la A es el més eficient) així que es dona la solució com a 

vàlida.  

 

7. SERVEIS AFECTATS 

En la rotonda est es troba una claveguera i uns pous de registre que tot i no arribar a 

interceptar amb el futur estrep, estan dins la zona necessària per a la construcció del 

mateix. De tal manera que es demoliran i un cop construït l’estrep es reconstruiran.  

A la rotonda est els serveis de claveguera, gas i electricitat passen de manera paral·lela 

al mur d’endegament. Per a poder realitzar les obres sense afectació dels mateixos 

s’ha decidir protegir-los mitjançant un sistema de puntals, i així evitar treure’ls i 

respondre’ls després de la construcció de l’estrep. 

Tant a una rotonda com l’altra s’haurà d’extreure una farola que queda interceptada 

per la nova connexió entre el pont i les rotondes. 
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8. SEGURETAT I SALUD 

L'annex núm. 17 és el corresponent a Seguretat i Salut en el Treball, que  s'inclou en aquest 

projecte d'acord amb el Reial decret 1627/97 i la Llei 30/2007.  

En ell es detallen totes les precaucions i mesures que el Contractista es veu obligat a complir 

durant el transcurs de les obres, possibles reparacions i manteniment,  per prevenir els riscos 

d'accidents i de malalties professionals i també referents a les instal·lacions d'higiene i 

benestar pels treballadors. 

 

9. PLA D’OBRA 

En acompliment de l’apartat e de l’Article 124 del text refós de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, de 16 de Juny de 2000 s’elabora l’annex Pla d’Obra, on 

s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels treballs. En el present 

projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de 8 mesos. 

 

 

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Aquest projecte constructiu defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús 

general, i comprèn tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el 

que demana l’article 124 del Reial Decret Llei 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

11. PRESSUPOST 
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12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se 

a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 

Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 

 

GRUPS I SUBGRUPS      CATEGORIA 
 
        
B-2 (Ponts de formigó armat)     e 
B-4 (Ponts metàl·lics)       e  
 
   

13. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 

termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

 

 

14. DOCUMEBTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

Annex número 1: Reportatge fotogràfic 

Annex número 2:  Antecedents i estat actual 

Annex número 3: Planejament urbanístic  

Annex número 4: Geologia i geotècnia 

Annex número 5: Hidrologia i hidràulica  

Annex número 6: Estudi de trànsit 

Annex número 7: Traçat 

Annex número 8: Anàlisi d’alternatives 

Annex número 9:  Ferms i paviments 

Annex número 10: Càlcul d’estructures 

Annex número 11: Il·luminació 

Annex número 12: Drenatge 

Annex número 13: Obres complementaries 

Annex número 14: Pla d’obra i procés constructiu 
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Annex número 15: Serveis afectats 

Annex número 16: Justificació de preus 

Annex número 17: Estudi de seguretat i salut 

 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Últim full 

 

 

15. CONCLUSIÓ 

Mitjançant el conjunt de documents del present Projecte es defineixen les obres a realitzar 

amb el suficient detall com per que qualsevol tècnic especialista en obra civil pugui construir-

les amb rigorositat.  

Es considera així mateix, que s’ha complert l’objectiu del projecte de definir, justificar i valorar 

les actuacions necessàries per portar a terme la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM.1: Reportatge 

fotogràfic 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex conté el reportatge fotogràfic de la zona on es realitzaran les obres de l’actual 

projecte. S’ha intentat descriure amb imatges tots els elements que poden ser importants a 

l’hora d’establir els diferents paràmetres i característiques del projecte. S’han pres fotografies 

de les dues bandes del riu, així com dels accessos que comuniquen amb la zona estudiada.  

 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2.1. EMPLAÇAMENT DE LES FOTOGRAFIES 

A continuació es mostra una vista aèria on s’indiquen els punts des d’on s’han fet les 

fotografies i la direcció de l’objectiu de la càmera, per a facilitar l’anàlisi de les mateixes.   
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2.2. FOTOGRAFIES 

 

Foto 1: parc infantil “Aventura Park”. 

 

 

Foto 2: Passeig Ribera. 
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Foto 3: tram de la rotonda oest on empalmarà el pont. 

 

 

Foto 4: zona fluvial que serà creuada pel pont.  
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Foto 5: vegetació de les planes d’inundació del riu Congost. 

 

 

Foto 6: Avinguda de Sant Julià. 
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Foto 7: rètol d’indicacions a la rotonda.  

 

 

Foto 8: supermercat “LIDL”. 
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Foto 9: rotonda que comunica el Passeig Ribera i l’Avinguda de Sant Julià. 

 

 

Foto 10: zona esportiva 
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Foto 11: Passeig Fluvial. 

 

 

Foto 12.1: cartell informatiu del Parc Fluvial del Congost. 
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Foto 12.2: cartell informatiu dels itineraris de lleure al Parc Fluvial del Congost. 

 

. 

 

Foto 13: zona fluvial que serà creuada pel pont. 
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Foto 14: zona on empalmarà el pont amb la rotonda est. 

 

 

Foto 15: Passeig Fluvial. 
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Foto 16: rotonda est, que comunica el Passeig Fluvial, el carrer Joan Vinyoli i el carrer Camp de 

les Moreres. 

   

. 

 

Foto 17: Pavelló Municipal “el Tub” de Granollers 

.  
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1. EVOLUCIÓ DEL RIU CONGOST AL SEU PAS PER GRANOLLERS 

Per a emmarcar el projecte en la situació actual del riu i el seu entorn és necessari fer un petit 

recorregut per la seva evolució en les últimes dècades fins al seu estat actual, repassant les 

actuacions que s’hi han fet. 

1.1 EVOLUCIÓ AMBIENTAL 

El riu Congost travessa el terme municipal de Granollers de nord a sud, al llarg de 6,7 

quilòmetres. Deu el seu nom al congost per on discorre, entre els cingles de Bertí i el 

Montseny. La superfície de la seva conca és de 225 km2 i el seu cabal mitjà de 0,56 m3/segon.  

En les fotografies més antigues que es tenen del riu s’observa l’aprofitament de les bones 

terres al·luvials properes a aquest per al conreu d’horta. Aquests terrenys d’horta seran en 

part ocupats per fàbriques a partir de mitjan segle XIX, i ja ben entrat al segle XX per les noves 

àrees residencials.  

 

Imatge 1. Vista del riu Congost i Granollers al fons (1927). Fotografia: Joan Guàrdia/AMGR-

Arxiu d’Imatges  

 

A partir dels anys seixanta del segle passat hi va haver un fort creixement demogràfic 

(Granollers passa de 20.194 a 45.348 habitants entre 1960 i 1980) que va anar acompanyat per 

un creixement industrial important i per la construcció d’una xarxa de comunicacions de 

primer ordre. Tot això va comportar sobre el territori i sobre el riu Congost una pressió que va 

afectar el seu estat natural. La manca de depuració de les aigües residuals generades per 

l’activitat humana va portar al riu a perdre tot vestigi de vida i va passar a esdevenir una 

claveguera a cel obert. A la llera s’abocaven incontroladament tota mena de residus i a poc a 

poc va anar desapareixent l’activitat d’horta, en ser ocupada per les noves edificacions. El 

procés de contaminació va arribar a tal extrem que la premsa dels anys setanta es feia ressò 

d’un estudi que considerava el riu Besòs (riu en el qual desemboca el Congost) com el més 

contaminat d’Espanya i un dels que es trobaven en més mal estat d’Europa. Aquest procés va 

comportar que la població canviés la seva relació amb el riu, que l’abandonés, que li donés 

l’esquena i que el deixés de considerar un espai de referència: ja no era possible anar a pescar 

al riu o banyar-s’hi. 
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Arran de les fortes inundacions del 1962 es va decidir canalitzar el riu. Primer es va fer 

mitjançant un talús d’alçada considerable amb enderrocs procedents de construccions. 

Finalment el 13 de febrer de 1974 la Direcció General d’Obres Hidràuliques del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme va autoritzar les obres de canalització. Les obres van consistir 

en la construcció d’un mur de formigó a cadascun dels marges del riu en un tram, i a l’altre 

tram es va utilitzar escullera de roca. En cap d’aquestes actuacions el riu Congost va ser 

considerat i tractat com un espai viu. A la contaminació de les aigües es va sumar la degradació 

de l’entorn fluvial. El paisatge fluvial es va transformar radicalment ja que els espais guanyats 

al riu es van aprofitar per construir noves zones residencials.  

 

 

Imatge 2. Ortofoto de l’any 2008 comparada amb la del 1956 del riu Congost a la zona d’estudi 

del present projecte. 

 

Com es pot veure en la imatge l’amplada de la llera del riu disminueix fins a ser una tercera 

part del que era en alguns trams.  

Al 2011 el riu va desplaçar una part del mur durant una crescuda, que s’havia construït sense 

fonamentacions, just en el lloc on les imatges mostren que el riu formava un meandre que 

ocupava una amplada d’uns 250 metres. Aquest fet no va ser esporàdic, ja que en crescudes 

anteriors s’ha hagut de restaurar trams del mur construït als anys setanta.   
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Actualment el Congost forma part de la Xarxa Natura 2000 de protecció europea pels seus 

valors ecològics. Les actuacions que han portat a aquest riu a tenir un gran valor ambiental són 

les següents: 

 

- Construcció EDAR: El 29 de febrer de  1988 es va formar el Consorci per la Defensa de 

la Conca del riu Besòs format per vint-i-cinc municipis. El Consorci, juntament amb la 

Generalitat de Catalunya van impulsar el desplegament del Pla de sanejament i la 

construcció de la xarxa de depuradores. L’EDAR  de Granollers va entrar en 

funcionament el juliol de 1992. 

 

- Canalització d’aigües baixes: Al 1998 es va intervenir en la llera del riu en el tram més 

urbà de 3.300 metres. L’objectiu era regular el curs d’aigües baixes, per evitar els 

efectes de les riuades sobre la llera, i també protegir els murs.  La canalització d’aigües 

baixes, de 80 cm de fondària i de 20 a 21 metres d’amplada, es va efectuar a base 

d’escullera granítica enterrada uns quatre metres de profunditat. En el sentit 

longitudinal del riu es van col·locar travesses de formigó, cada 60 metres formant un 

angle de 60o. Aquestes travesses tenen la missió de retenir les sorres aportades per el 

riu i reconduir l’aigua cap a la llera central, a fi d’evitar l’erosió dels fonaments dels 

murs d’endegament. Per tal de reduir la velocitat de l’aigua es va rebaixar el pendent 

del riu mitjançant la construcció de petits salts.  

 

 
Imatge 3. Obres d’endegament del riu Congost al seu pas per Granollers el 1999. 

 

A la imatge es ressalta en vermell la posició de dues travesses que fixen el fons de la 

llera (continuant també a les planes). 

Sobre aquesta obra, cal afegir que la primera intenció del govern municipal era 

pavimentar amb formigó la llera del riu i crear-hi una gran zona d’aparcament de 

vehicles, amb una part coberta en el tram més urbà. Per sort, no es van realitzar i amb 
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els anys l’actuació escollida s’ha manifestat beneficiosa per la biodiversitat. Això és 

perquè s’han creat zones calmes en el curs d’aigües que han permès la recuperació de 

flora i fauna pròpia d’entorns fluvials.  

 

- Tancament de l’abocador: L’actuació més emblemàtica va ser la clausura i segellament 

de l’antic abocador de residus (2001-2003). El Pla d’actuació ambiental de Granollers 

fixava com a principal problema ambiental del municipi la contaminació causada pels 

lixiviats de l’antic abocador de residus situat al marge esquerra del riu al sud del terme 

municipal.  

 
Imatge 4. Abocament de residus municipals a l’alçada de l’actual parc de Ponent 

(1974). Fotografia: Joan Tintó/AMGR-Arxiu d’Imatges 

 

A l’any 2000 es van analitzar els pous de l’entorn de l’abocador i es va constatar que 

l’aigua presentava un alt nivell de metalls degut a la contaminació que produïa 

l’abocador a l’aqüífer.  Tant la Diputació com la Junta de Residus de la Generalitat van 

determinar que la millor solució era el confinament. El projecte d’intervenció aportat 

per Alfa Tecnologies, enginyeria encarregada de redactar el projecte, va ser pioner a 

Espanya. La solució va consistir a construir una pantalla impermeable de ciment en tot 

el perímetre de l’abocador per impedir el contacte dels lixiviats generats pels residus 

amb les aigües al·luvials. El mur perimetral construït té una longitud de 850 metres, un 

gruix de 60 centímetres i una fondària de 15 metres. Es tractava que el mur penetrés 

dos metres en els materials argilosos pràcticament impermeables i tancar així el 
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recinte pel fons. A la superfície es va fer un segellat per impedir l’entrada d’aigua de la 

pluja. La construcció es va iniciar al 2002 i va acabar a l’any següent.  

 

- Creació Espai Natura Can Cabanyes: Can Cabanyes era un solar, situat a l’extrem sud 

del terme municipal, que presentava un alt grau de degradació: era ple de residus fruit 

d’abocaments incontrolats i era utilitzat per fer-hi pràctiques de tir. El que 

caracteritzava l’espai era una pineda de pi pinyoner, vegetació dominant a les escasses 

zones boscoses del municipi.  

Al 2001 es va iniciar una regeneració mitjançant la plantació de dues mil alzines, la 

creació d’una àrea de descans, l’edificació d’un centre d’educació ambiental de 120 

m2, la formació d’un aiguamoll d’una hectàrea i l’adequació de camins de lleure.  

L’aiguamoll va ser dissenyat pel Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i 

Ambiental de la UPC. L’aiguamoll rep l’aigua de la depuradora i mitjançant l’acció del 

sol i de plantes com la boga i el canyís, millora substancialment la seva qualitat. A part 

del tractament terciari de l’aigua, la creació de l’aiguamoll també pretenia potenciar la 

biodiversitat de l’entorn fluvial.   

Un dels motius pels quals l’Espai Natura de Can Cabanyes i el riu Congost en el tram de 

Granollers formen part de la Xarxa Natura 2000 és el paper que ha jugat l’aiguamoll 

potenciant la biodiversitat.  

 
Imatge 5. Espai Natura de Can Cabanyes al 2005. 

 

- Actuacions per millorar la biodiversitat: Durant el 2005 es van fer actuacions amb 

l’objectiu de naturalitzar al màxim el llit del riu i del bosc.  Per exemple la construcció 

de basses per als amfibis o be caixes niu per afavorir la presència de ratpenats i ocells. 
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També es va eliminar la vegetació invasora per a afavorir la recuperació de 

l’autòctona.  

Una altra línia d’actuació va ser la naturalització d’esculleres emprant tècniques de 

bioenginyeria. Es va retirar l’antiga escullera formada per grans blocs de roca, per una 

geomalla que protegís d’avingudes i permetés el naixement de plantes autòctones.  

Així es permetia la circulació de la fauna  la interacció del llit fluvial amb els espais de 

ribera situats fora de la canalització.  

 

 
Imatge 6. Caixes niu de gralla a les piles del pont de la Ronda Sud de Granollers. 

 

- Naturalització de l’endegament: Durant el 2009 es van plantar més d’un miler 

d’arbustos i una seixantena d’arbres de ribera. L’element més destacable van ser les 

actuacions encaminades a millorar la connectivitat hidràulica en sentit longitudinal i 

transversal. Per aconseguir-ho es va procedir a retirar estructures hidràuliques en 

desús, a fi d’eliminar obstacles i facilitar el desplaçament de la fauna aquàtica, i també 

evitar l’acumulació de residus.  

L’actuació més emblemàtica va ser la naturalització d’un tram de 603 metres del mur 

de formigó de la canalització del riu, d’acord amb un projecte hidrogeomorfològic 

aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua. Es va deixar la base del mur fins a una alçada 

aproximada d’un metre, es va protegir la base amb escullera de roca i es va recobrir 

amb terres; els marges van quedar estabilitzats amb tècniques de bioenginyeria. Per 

tal de garantir la seguretat en cas d’avingudes, es van fer recréixer unes motes al 

passeig fluvial. 
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Imatge 7. Vista del tram de mur desendegat a l’alçada de l’església de Palou. 

 

- Del 2009 fins l’actualitat s’ha continuat amb els projectes de naturalització del riu 

Congost.  S’han creat escales de peixos per a que puguin superar desnivells 

importants, s’han plantat especies d’arbust productores de fruit per a la fauna i s’han 

seguit col·locant caixes niu. 

 

1.2 EVOLUCIÓ SOCIAL  

La recuperació del riu Congost com a espai biològicament viu ha anat acompanyat de manera 

paral·lela de la recuperació social de l’àmbit fluvial. De ser una zona marginal del municipi, bé 

sigui per la contaminació de les aigües, per l’ocupació de l’espai per activitats diverses, per la 

inexistència d’un camí fluvial o per la degradació de l’espai, el riu i els espais més immediats 

que l’envolten han passat a ser, en pocs anys, l’espai públic més concorregut del municipi i 

escenari de multitud d’activitats humanes. 

Això ha estat en gran part gràcies a les següents actuacions: 

- Xarxa de Parcs Urbans: El nou Pla general d’ordenació urbana de 1984 va incloure la 

creació d’una xarxa de parcs urbans al marge esquerre del Congost que connectés la 

ciutat amb l’espai fluvial i amb els espais periurbans com Palou o les serres de Llevant i 

Ponent. Des dels anys vuitanta fins a l’actualitat, s’han anat bastint els quatre parcs 

urbans: Ponent, Congost, Firal i Lledoner.  L’objectiu va ser que la natura entrés a la 
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ciutat i s’actués per tal que progressivament el conjunt de parcs que toquen al riu 

s’interrelacionessin amb l’espai fluvial, fins a conformar un gran parc fluvial que 

integrés aquests parcs urbans amb els espais periurbans. Els parcs urbans han de 

pensar-se com a espais propers al riu, complementaris, entre l’espai natural i la zona 

residencial, que són per al gaudi de la ciutadania però que alhora han d’estar vinculats 

amb el riu. Aquests parcs no han de ser vistos com un element de barrera entre la 

ciutat i l’espai natural sinó que han de servir de ròtula. S’ha d’actuar naturalitzant-los 

en un cert grau per fomentar la biodiversitat. 

 

 
Imatge 8. Parc del Congost 

 

- Creació d’horts municipals: A mesura que es van anar desenvolupant projectes 

urbanístics  es va procedir a desmantellar els horts incontrolats que s’havien anat 

implantant més enllà del mur de contenció des de mitjan anys setanta. Per donar una 

alternativa a la gent de Granollers que conreava aquests horts i ser sensible a la funció 

social que tanmateix desenvolupaven es va crear la zona d’horts municipals 

controlada. Els primers hortolans s’hi establiren l’any 1999 i paulatinament s’han anat 

ocupant les 100 parcel·les disponibles, cadascuna de les quals té una superfície 

aproximada de 140 m². 
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Imatge 9. Horts municipals 

 

- Amb les actuacions urbanístiques que es van dur a terme al passeig de la Ribera i de la 

Conca del Besòs, al marge dret del riu Congost, es va completar el camí fluvial que 

permet disposar d’un espai exclusiu per als vianants que al llarg de 6,7 quilòmetres 

discorre pels dos marges fluvials.  

Per tal d’acostar la ciutadania al riu s’han creat una sèrie d’itineraris i circuits, 

convenientment senyalitzats i  unes àrees destinades al descans i a l’acolliment 

d’activitats.  Panells informatius que es troben al llarg del camí fluvial i que informen 

de la vinculació del municipi amb el riu Congost i dels seus valors ecològics. 

Senyalització d’itineraris que acosten a les serres de Llevant i de Ponent i d’altres que 

informen de tres recorreguts al voltant del riu i que assenyalen la distància 

recorreguda a ciclistes, corredors i persones que passegen.  

 

 
Imatge 10. Cartell informatiu 
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Imatge 11. Àrea de descans al marge dret del riu Congost. 

 

- Són nombroses les activitats que les entitats i diferents administracions organitzen per 

promocionar el coneixement de l’entorn fluvial. Periòdicament el Museu de Ciències 

Naturals La Tela organitzen sortides i activitats com ara el seguiment d’ocells i de 

ratpenats o l’anellament d’aus.  

Catorze col·lectius granollerins (escoles, instituts, associacions de veïns, entitats i 

organismes municipals) participen del Projecte Rius, una iniciativa desenvolupada per 

Associació Hàbitats amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la 

conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de les persones al riu i 

permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que 

s’hi poden trobar, la seva importància ambiental i social, els problemes que pateixen i 

què es pot fer per millorar-los. També s’han desenvolupat activitats de voluntariat, 

com ara les campanyes ‘Fem dissabte’ o ‘Plantem el futur’. 
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Imatge 12. Aus observades el dia del reportatge fotogràfic. 

 

- Al 2006 es va construir una passarel·la per a vianants entre els carrers Joan Camps i 

Arenys. Ha permès acostar el centre de la ciutat i l’entorn fluvial a escassament cinc 

minuts a peu a través d’un itinerari accessible gràcies a la conversió en zona de 

vianants del centre històric i a l’ampliació de voreres. Ha permès aproximar el centre 

de la ciutat al polígon industrial de Jordi Camp, a l’Estació del Nord i a la Serra de 

Ponent. La creació d’una bossa important d’aparcament al marge dret possibilita 

aparcar el vehicle en una zona ben comunicada i desplaçar-se a peu, en pocs minuts, al 

centre de la ciutat, i finalment, facilita l’acostament de la ciutadania al riu Congost i a 

descobrir-lo com a espai viu. 

 

 
Imatge 13. Passarel·la Joan Camps. 
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2. PROJECTES DE FUTUR 

- Acabar de consolidar el camí fluvial que resseguint el Congost permet anar des de Granollers, 

i de municipis situats més al nord, fins a la desembocadura de Sant Adrià de Besòs i Barcelona.  

- Restringir al màxim la presencia humana en el canal d’aigües (espai entre els murs per on 

discorre el riu i els espais de ribera). 

- Continuar implantant projectes que cerquin la naturalització màxima possible per apaivagar 

l’alt grau d’artificialitat heretada i amb una fita: fomentar la biodiversitat.  

- Treballar per a fer més accessibles i acollidors els espais de ribera existents a la vora dels 

camins fluvials, així com promoure la celebració d’activitats que acostin la població al riu i que 

converteixin aquest espai cada vegada més en un lloc de referència, ple d valors.  

- Pensar alguna proposta que doni valor al mur del riu, per exemple, desenvolupant-hi un 

projecte artístic de referència que doni qualitat a l’espai. 

 

3. IMPORTANCIA HISTÒRICA DE LES RIUADES 

El riu Congost és un riu de règim típicament mediterrani. Sol portar més aigua a la tardor i 

marca mínims als mesos centrals de l’estiu. Pel seu caràcter, pot presentar crescudes ràpides 

coincidint amb les tempestes. A la darrera gran rierada, la del 10 d’octubre de 1994, el 

mesurador de la Garriga va registrar un cabal de 750 m³/segon i una alçada de 4,9 metres. Al 

llarg de la història s’han produït altres riuades. Algunes de les quals estan esmentades a 

continuació: 

22-23 de setembre de 1874. "l’aiguat de santa Tecla" 

La matinada del 23 de setembre del 1874 es produí un fenomen natural de gran 

envergadura. Una forta llevantada començà a fer estralls des del Montsant fins alguns rius 

de la costa mediterrània francesa. 

A la conca del Besòs, s’han localitzat referències d’afeccions al riu Congost, al riu Ripoll, a 

la riera de Caldes i a la desembocadura del riu Besòs. Concretament a riera de Caldes, la 

crescuda inundà el pont romà d’aquella població, causant greus destrosses a les hortes. 

 

14-18 de gener de 1898 

Entre el 14 i el 18 de gener de 1898 el Besòs va experimentar una de las majors crescudes que 

es recorden.  
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El dia 15 de gener l’avinguda del Besòs fou realment imponent, doncs es van inundar les hortes 

situades en els seus marges, des de Montcada fins al mar, i els pobles assentats a les vores del 

Besòs van patir danys considerables. La crescuda havia començat per la tarda, a les 18:30 les 

aigües ja cobrien part de la carretera, i el tramvia de vapor de Barcelona va haver de suspendre 

els seus viatges.  

Un dia després, des de les proximitats de la riera d’horta es podia calcular una amplada del riu 

Besòs propera a un quilòmetre i una extensió de la inundació de més de cinc quilòmetres 

quadrats tal com es mostra a la figura següent, afectant a Sant Andreu el dipòsit d’aigua del 

Besòs i un primer tram del pont de la carretera de Mataró.  

En el Vallès es van experimentar igualment greus danys: el ferrocarril de Sant Joan de les 

Abadesses va quedar interceptat per les aigües entre Granollers i les Franqueses; el pont de 

Mollet va desaparèixer; a Montmeló i altres poblacions riberenques les pèrdues en terres de 

conreu van ser molt importants; a Sabadell van patir pèrdues personals com a conseqüència 

de les continues pluges.  

La causa d’aquesta imponent avinguda va ser la persistència d’un nucli depressionari en 

l’estret de Gibraltar, que enviava vents humits en el litoral català del NE-SE, provocant intenses 

precipitacions: Barcelona, 233 mm.; Caldes de Montbui, 228,6 mm.; Sabadell, 255 mm.; 

Mataró, 394,9 mm.; Terrassa, 310,7 mm. 

 

15 de desembre de 1943  

Les pluges registrades a la conca del Besòs van ser inicialment precedides per unes 

precipitacions de l’ordre dels 100 mm, caigudes entre els dies 4 i 7; el 13 tornen a repetir-se, 

incrementant la seva intensitat, que arriba al màxim en el dia 15, en el qual s’arrepleguen en 

només 24 hores 100 mm com a mitjana en les diverses estacions.  

El Besòs es ve desbordar i va destruir els ponts de Montmeló i de Santa Coloma de Gramenet; 

el Mogent va arrossegar el de Vilanova de la Roca, i el Congost es va emportar un altre a La 

Garriga. A més es van produir despreniments de terres entre La Garriga i el Figaró, i lliscaments 

d’algunes vessants entre Granollers i Cardedeu, km. 18. A Vilanova de La Roca, el Mogent, 

detingut pel pont destruït i pel terraplè de la carretera de Masnou, submergeix una notable 

extensió. Els danys van ser quantiosos. 
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 Imatge 14. Riu Congost a Granollers. Aiguat del 15 de desembre de 1943 

 

28 d’agost de 1947 

Una gran granissada va afectar durament les zones compreses entre Granollers - La Garriga – 

Cànoves i Cardedeu; en aquesta última localitat i a Llerona, la pedra va arribar a mesures i 

altures excepcionals, acumulant-se en alguns llocs un metre d’altura de pedra, danyant 

teulades i finestres de molts edificis i arrasant collites i arbrat.  

El Congost es va omplir sobtadament amb una enorme avinguda, comparable a les de l'hivern 

de 1943-44; a Granollers el cabal es va estimar en uns 400 m³/s, que en pocs moments van 

canviar el fons del llit, molt irregular pels sondejos i les extraccions de graves i arenes. Les 

aigües tèrboles arrossegaven qualsevol classe de vegetals i bestiar. L’avinguda, molt atenuada, 

va arribar al mar, però en 24 hores, el cabal quasi havia recuperat els valors dels dies anteriors. 

 

10 d’octubre de 1994. 

Quan encara moltes de les comarques no s’havien recuperat de les conseqüències dels 

incendis de l’estiu, els principals rius vessants del Besòs (el Congost, el Tenes, la riera de 

Caldes, el Ripoll i el Mogent) van conduir conjuntament i de forma instantània les aigües d’una 

forta descàrrega al Besòs.  

La formació de diferents nuclis convectius localitzats que van proporcionar precipitació 

d’importants pluges que van arribar als 200 mm a l’àrea del límit entre el Vallès Oriental i 
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Osona (deixant parcialment incomunicats les poblacions de la serra del Bertí fins a l’Ametlla), a 

300 mm en el sector de Tarragona i 380 mm en el sector del golf de Roses.  

A la Conca del Besòs les precipitacions més intenses es van concentrar a les capçaleres del riu e 

fabrica de les carreteres. 

Els rius de la conca del Besòs van tenir una resposta en general d’una magnitud força 

homogènia. Segons les dades proporcionades per les estacions d’aforament, el Congost a La 

Garriga va enregistrar 750 m³/s, mentre que el Tenes i la riera de Caldes i el Besòs a Sant Adrià 

van assolir valors de 500 m³/s, 655 m³/s, 1.100 m³/s respectivament. 

El resultat final a la conca d’aquesta tragèdia va ser de quatre morts i tres desapareguts, 

nombrosos desperfectes a les infraestructures, talls a les xarxes viària i ferroviària i als serveis 

d’aigua, electricitat i telèfon. 

 

13-15 de setembre de 2006 

Una important avinguda va fer créixer més de tres metres el nivell d’aigua al riu Besòs al seu 

pas per Santa Coloma de Gramenet el matí del 13 de setembre de 2006, quedant inundat el 

parc fluvial.  

Segons les dades dels aforaments, el Besòs i el Ripoll van enregistrar cabals punta de 543 i 110 

m³/s respectivament. En total la quantitat d’aigua caiguda durant els tres dies va superar en 

algunes estacions els 190 mm, amb intensitats en 24 hores de més de 120 mm. Concretament, 

alguns dels valors de precipitació que es van enregistrar durant els tres dies 

Llinars del Vallès  

La força de l’aigua que baixava per la riera va arrossegar vuit cotxes  

Caldes de Montbui  

La caiguda d’un arbre en la C-59 va provocar un monumental col·lapse viari de més de dos 

hores al matí.  

Granollers  

Es va tallar al trànsit l’accés al pont de Palou. La riera de La Llagosta, en el límit amb 

Montcada i Reixac, també es va desbordar i va arribar a arrossegar dos vehicles.  

Mollet del Vallès  

A primera hora del matí va quedar tancada al trànsit la C-33 i es va tallar un carril de 

l’autovia C-17 que uneix Granollers amb Vic, la qual cosa va provocar importants 

retencions. 
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15 de març de 2011 

 

Imatge 15. Notícia del diari “El 9 nou” sobre la reparació d’un tram d’escullera. 
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1. ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA D’ESTUDI 
 
A la banda est del riu hi trobem una extensa zona d’equipaments (pistes municipals de tennis, 
pavelló municipal d’esports, pista municipal d’atletisme i la zona residencial de cases 
unifamiliars del barri de Les Tres Torres). 
 
A la banda dreta del riu hi tenim  el Polígon Industrial del Congost. Dins d’aquest polígon hi 
trobem diferents tipus de zones.  

- Zona industrial en edificació aïllada  
- Zona industrial amb condicions especials per a l’ús exclusiu de benzinera.  
- Zona de transformació de l’ús industrial  
- Zona industrial en edificació en filera 

 
El pont ja està contemplat en el Pla d’Ordenació Urbanística tal i com es pot veure en el plànol 
adjuntat a l’apèndix d’aquest Annex. Està catalogat com Sistema de Xarxa Viaria Local, eix 
estructural. La velocitat de projecte és de 50 km/h. 
 
 
2. NORMATIVA REFERENT AL SISTEMA VIARI 
 
Article 153. Definició.  
 
1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de la xarxa viària i dedicat 
exclusivament a l'ús de vialitat, els quals han de permetre l'accessibilitat entre les diverses 
àrees i els sectors urbans i assegurar un nivell de mobilitat adequat, sigui per trànsit rodat a 
motor o no per al transport públic, i per a vianants.  
 
2. El règim de la xarxa viària bàsica o de carreteres serà el que correspongui, amb subjecció de 
la legislació vigent, segons que es tracti de vies estatals, provincials o municipals. 
 
La Xarxa Viària Local (principal, secundària i d'accés) té la missió principal de donar accés a les  
edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques i és constituïda per les vies, no compreses a la 
Xarxa Bàsica, amb alineacions i rasants definides pel planejament anterior que es conserva, o  
assenyalades en el Pla General o, com a desenvolupament d'aquest, en Plans Parcials o 
Especials que en endavant siguin aprovats.  
 
La Xarxa de Vianants i el Carril Bici Urbà acompanyaran, amb les corresponents mesures de  
seguretat, la resta de Xarxes Viàries, o bé podran projectar-se amb independència d’elles.  
 
La Xarxa Viària Agrícola està constituïda pels camins d'accés a les explotacions agràries i  
ramaderes i pels camins interiors.  
 
Article 154. Tipus de vies.  
 
1. Aquest Pla General estableix els tipus de vies següents:  
 

a) Xarxa Bàsica o Carreteres: 
  



Annex núm.3: Planejament urbanístic  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

4 
 

Són les vies que creuen els termes municipals. El projecte, la construcció, la 
conservació, el finançament, l'ús i l'explotació de les carreteres observaran el que 
disposen la Llei 7/1993 i el Reglament 293/2003 i altres normes aplicables en funció de 
la seva titularitat. S'hauran de seguir les pautes i les indicacions establertes en els 
plànols corresponents d'aquest Pla General a fi d'estructurar de forma coherent el 
sistema viari.  

 
Els edificis i instal·lacions existents que resultin afectats per reserva viària, no podran 
ser ampliats si bé s’hi admetrà obres de consolidació, reparació, modernització, millora 
de les seves condicions estètiques i higièniques, modificació d’ús i rehabilitació.  

 
b) Xarxa Viària Local:  

 
Constituïda pels carrers de les poblacions i les vies rurals. La xarxa viària local es 
divideix en:  

b.1). Xarxa viària principal, que comprèn les rondes i els eixos fonamentals, i 
vials d'ús dominant de circulació rodada. Cas del present projecte. 
  
b.2). Xarxa viària secundària i d’accés. Compren vials d'ús dominant als 
vianants.  
 
b.3). Xarxa viària de vianants i carril bici urbà, que han d’acompanyar els 
anteriors.  
 

c) Xarxa viària agrícola:  
 
Constituïda pels camins rurals. Es divideix en:  

c.1). Camins agrícoles estructuradors.  
 
c.2). Camins interiors.  
 

Són els camins recollits pel Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural.  
 
 

2. Aquest POUM reflecteix el traçat de les carreteres. També preveu el traçat de la xarxa viària  
local principal en la seva totalitat i de la xarxa viària local secundària i d'accés en sòl urbà. En 
sòl urbanitzable l'establiment de la xarxa viària local secundària correspon al planejament 
parcial que hauran de seguir les pautes i indicacions establertes en els plànols corresponents 
d'aquest Pla a fi d'estructurar de forma coherent el sistema viari, en el marc dels estàndards 
fixats per a cada sector. Els Plans de Millora Urbana podran alterar les previsions o establir-ne 
de noves sobre la xarxa viària local secundària i d'accés en sòl urbà. També estableix la xarxa 
viària agrícola, que podrà ésser completada i precisada pel planejament especial, si bé els 
camins interiors només es reflecteixen a la base cartogràfica.  
 
Article 155. Desenvolupament.  
 
1. En els plànols d’ordenació a escala 1:5.000 s’indica la xarxa viària bàsica del municipi, i en els 
plànols d’ordenació a escala 1:2.000 s’indica la xarxa viària local en sòl urbà, indicant la 
principal i la secundària.  
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2. Els projectes d’urbanització o els Plans parcials o especials si és el cas, precisaran el disseny 
de cadascuna de les vies, fent referència als espais reservats als vehicles, a les parades per a la 
prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, a l’aparcament, als vianants, a les 
voreres, als serveis urbans, als arbres i a tots els elements que calguin per aconseguir el 
foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes de transport de baix 
o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.  
 
3. Les instal·lacions urbanes que puguin realitzar-se de manera soterrada, es realitzaran 
d'aquesta manera, segons les normes tècniques d’aplicació o les de les corresponents 
companyies.  
 
4. En la regulació del sòl no urbanitzable es preveuen el règim i les mesures urbanístiques en  
relació amb les vies rurals.  
 
5. El planejament derivat no podrà disminuir en cap cas les superfícies de la xarxa viària local  
establertes per aquest POUM. La seva funció serà la de precisar les determinacions incloses en 
els plànols d'ordenació del POUM i resoldre l'enllaç de les carreteres i de la xarxa viària local  
principal, secundària, de vianants i carril bici urbà.  
 
6. Les mesures i característiques principals dels vials que resultin del desenvolupament del  
planejament derivat per tal de permetre la bona accessibilitat urbana, la implantació de 
l’arbrat, la implantació dels eixos verds, el dimensionament de places d’aparcament, etc., 
hauran de complir les següents condicions:  
 

a) L’amplada mínima dels vials per la implantació d’arbrat viari vindrà donada per 
l’amplada mínima de la vorera on s’hagi de plantar, i que serà de 2,50 m. En el cas de 
vials amb edificacions alineades al mateix amb cossos sortints, l’amplada mínima serà 
de 3,50 metres.  
 
b) La tria d’espècies s’adaptarà a l’espai realment disponible per tal que els arbres 
puguin assolir la seva altura, port i estructura natural, minimitzant les necessitats de 
poda per control de la forma o el volum. 
  

7. Les modificacions de la xarxa viària local que no compleixin les condicions establertes en el  
paràgraf anterior, hauran de tramitar-se i justificar-se com a modificacions del POUM.  
 
8. Les determinacions gràfiques dels intercanvis i de les interseccions de vies a nivell diferent 
no vinculen la forma concreta dels enllaços, si bé les alineacions i les rasants es fixaran en el  
planejament derivat. Aquests documents podran variar justificadament la forma dels enllaços,  
però no reduir-ne les reserves de sòl, la capacitat d'intercanvi i d'entrades i sortides de les vies 
ni els nivells de servei. En el supòsit en què els projectes definitius precisin menys sòl que el  
previst, el sòl conservarà la qualificació com a reserva per a futures ampliacions.  
 
9. Es tindran en compte, a més, els criteris dels articles 245 i 246 d’aquestes NNUU.  
 
10. Sense perjudici de les previsions dels apartats anteriors, es podrà formular un Pla especial  
urbanístic de Comunicacions per desplegar les determinacions sobre la xarxa viària bàsica en  
tot el terme. 
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Article 156. Necessitat de llicència.  
 
1. Les construccions, les instal·lacions, les edificacions i altres activitats relacionades a l'article 
41 d'aquestes Normes en zones adjacents a les que formen part del Sistema viari estan 
subjectes en tot cas, i sense perjudici d'altres intervencions, a la llicència municipal.  
 
2. L'administració municipal requerirà dels òrgans competents en matèria d'obres públiques,  
l'informe preceptiu. Els informes denegatoris per raons de competències específiques  
determinaran la denegació de la llicència municipal.  
 
Article 157. Règim de les vies públiques i el seu entorn.  
 
1. S’estarà al que disposa la legislació Sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, 
autonòmiques o municipals, és a dir, la Llei 25/1988 de 29 de juliol de Carreteres de l’Estat i el  
seu Reglament, i la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de Catalunya, pel que fa al  
règim de protecció referent a zones d’afectació i línia d’edificació. S'adjunta un gràfic explicatiu  
de les zones de domini públic, servitud, afectació,  línia d'edificació. Així mateix caldrà 
respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als camins rurals segons estiguin subjectes per 
raó de la seva ubicació en sòl agrícola o forestal. Als plànols d’ordenació s’hi grafia la zona de 
domini públic, i la línia més exterior entre les de servitud i edificació.  
 
2. No tindran la consideració de carreteres, les vies que composen la xarxa interior de  
comunicacions municipals, ni els camins de serveis tant particulars com de l’Estat, Ens  
Autonòmics, Entitats Locals, i d’altres persones del Dret Públic.  
 
3. El conjunt de camins rurals previstos pel Pla d’ordenació i que queden dins del sòl no  
urbanitzable han de mantenir el seu traçat i tenen la protecció de la línia d'edificació.  
Aquesta línia d'edificació és de sis metres (6 m) a ambdós costats de l'eix del camí quant als  
camins principals, i de tres metres (3 m) respecte dels camins secundaris. A aquests efectes, 
fins a la línia d’edificació no es pot executar cap mena d’edificació o de construcció, ni tan sols  
tanques o murs artificials. 
  
4. Respecte a la xarxa bàsica urbana, tant en sòl urbanitzable com urbà, les vies existents i les  
noves projectades es grafien fent coincidir la zona de domini públic amb la qualificació viària.  
 
5. Les determinacions gràfiques dels intercanvis i interseccions de vies a nivell distint no 
vinculen la forma concreta dels enllaços, i les seves alineacions i rasants es fixen en els plans 
especials o en els projectes d’obres.  
Aquests documents poden variar justificadament la forma dels enllaços, però no reduir-ne les  
reserves de sòl, la capacitat d'intercanvi i d'entrades i sortides de les vies ni els nivells de 
servei.  
En el supòsit que els projectes definitius determinin la necessitat de menys sòl que el previst  
inicialment, el sòl restant conserva la qualificació com a reserva per a futures ampliacions.  
 
 
Article 158. Ordenació de cruïlles.  
 
1. Els plànols d'ordenació expressen la definició de les cruïlles previstes.  
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2. D'altra banda, a les cruïlles entre vies de la xarxa de carreteres i principal, s'haurà de 
preveure que l'edificació no envaeix l'àrea suplementària de protecció de les cruïlles, definida 
a cada cantonada per les alineacions oficials de les vies o els límits de les zones de protecció i 
servitud i per la corda que uneixi els punts de tangència d'una circumferència de quinze metres 
de radi. 
  
Article 159. Publicitat 
  
La col·locació de cartells o d'altres mitjans de publicitat o propaganda, visibles des de qualsevol 
via pública, està subjecte a llicència municipal prèvia, i s'hauran d'observar els procediments 
especials establerts pel que fa a la publicitat confrontant amb les autopistes i les carreteres.  
 
Article 160. Estudis d’impacte ambiental.  
 
El planejament urbanístic, projecte d'urbanització o projecte d'obra que defineixi el traçat 
definitiu d'una via, inclosa dins la xarxa bàsica i la xarxa viària local principal, ha d'anar 
acompanyat del corresponent estudi d'impacte ambiental en els casos que així ho estableixi la 
legislació sectorial vigent (R. Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 
6/2001, de 8 de maig) 
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1 CONTEXT GEOLÒGIC 

1.1. INTRODUCCIÓ 

La zona de projecte es troba des d’un punt de vista geològic a la Depressió del Vallès-Penedès. 
Aquesta depressió es troba entre la Serralada Litoral i la Prelitoral catalanes.  

La Serralada Litoral està formada per diversos cossos granítics paleozoics. La Serralada 
Prelitoral també està formada per cossos granítics paleozoics sobre dels quals apareixen els 
materials triàsics amb les fàcies Buntsandstein i Muschelkalk. 

La Depressió del Vallès-Penedès està delimitada per un seguit de falles normals generades per 
processos distensius que van tenir lloc en els últims estadis de la orogènia alpina. Durant el 
Miocè mitjà i superior s’omple de dipòsits d’ambients fluvio-torrencials. 

Per sota de la sèrie miocena apareixen materials de l’Oligocè Superior encara que no afloren 
en la zona d’estudi. 

 

1.2. ESTRATIGRAFIA 

En la zona d’estudi es diferencien quatre unitats geològiques que pertanyen al Miocè i al 
Quaternari: 

− Sorres argiloses (Miocè) 

− Graves sorrenques (Quaternari) 

− Argiles sorrenques (Quaternari) 

− Al·luvials actuals (Quaternari) 

− Rebliment antròpic 

 

1.2.1 Miocè 

El Miocè ocupa gran part de la zona d’estudi i està constituït per sediments d’origen fluvio-
torrencial, bàsicament sorres de granulometria mitja-grollera amb fracció argila de baixa a 
mitja i, esporàdicament, algunes graves. 

Les litologies miocenes són producte de la meteorització, transport i sedimentació 
d’afloraments granítics de la serralada Pre-Litoral i Litoral. 

 

Sorres argiloses (M) 

Es tracta de sorres argiloses marrons, lleugerament cimentades i amb la presència ocasional de 
graves, predominantment granits i pòrfirs. El diàmetre màxim dels còdols arriba als 4-5 cm. Hi 
ha nivells lleugerament cimentats que formen franges blanquinoses i donen certa compacitat a 
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les sorres argiloses i graves. A més apareixen en aquesta unitat abundants nòduls blanquinosos 
semicimentats que formen petites arcoses. 

Els materials d’aquesta unitat tenen una compacitat elevada i formen el substrat de la zona de 
projecte. 

 

1.2.2 Quaternari 

Esta constituït per dipòsits al·luvials dipositats pel riu Congost en forma de terrasses. Estan 
formats bàsicament per graves sorrenques i argiles que s’intercalen entre les graves. En la part 
superior de les terrasses els materials fins són més abundants mentre que cap a la base 
predominen les graves i alguns bolos. 

El còdols de les graves són arrodonits d’un diàmetre màxim de 45 cm i formats bàsicament de 
calcàries, quarsos i algun granit. 

 

Graves sorrenques (Q1) 

Els materials d’aquesta unitat són bàsicament graves sorrenques amb percentatges baixos de 
fins. Les graves d’aquesta unitat són el material quaternari predominant i per tant formen el 
cos principal. 

Les graves son arrodonides i la fracció dominant correspon a les de 0.5-1 cm de diàmetre tot i 
que existeixen nivells de graves de 3-5 cm i a les proximitats del riu Congost apareixen bolos de 
20 cm. Les sorres són de gra groller. 

 

 
Imatge 1. Fig.1: Nivell de graves de 3-5 cm de diàmetre (Q1).Fig.2: Paquet de graves 

sorrenques d’ordre mètric (Q1). 

 

L’espessor de les graves arriba en alguns indrets als 5 m. Els còdols de les graves són 
bàsicament calcaris i quarsos. 

Intercalats entre les graves hi ha nivells d’argiles toves i d’argiles sorrenques que formen la 
unitat (Q2). 
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Argiles sorrenques (Q2) 

Es tracta de materials eminentment fins, de consistència tova amb espessors de fins a 3 m. 
Contenen fracció sorrenca baixa y algunes graves. Tenen una tonalitat marronosa tot i que en 
els nivells més superficials la coloració és vermellosa. 

Aquesta unitat és, en general, poc abundant a la zona de projecte ja que el cos principal el 
formen les graves sorrenques i les argiles apareixen esporàdicament intercalades. 

 

Al·luvials actuals (Q3) 

Aquesta unitat és la menys abundant a la zona de projecte ja que només se’n troba a la llera 
del riu Congost i a la riera Carbonella. En tots dos indrets afloren graves i blocs heteromètrics 
envoltats d’una matriu argilosa. 

 

1.2.3 Reompliments antròpics 

Es tracta de materials de rebuig: restes de materials de construcció i terres provinents d’obres 
dels voltants. Formen un cos format de blocs i fragments de roca envoltat de terres de tot 
tipus. 
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2. GEOTÈCNIA 

2.1. FONTS 

En un projecte real l’estudi geotècnic hauria d’estar fonamentat per sondeigs, cates i assaigs 
realitzats en la zona d’estudi. Com que no hi ha la sort de disposar de tal estudi just a la zona 
de l’actual projecte, i tenint en compte que és un projecte acadèmic, s’ha hagut de buscar-ne 
un de pròxim.   

L’estudi geotècnic més pròxim a la zona d’estudi que s’ha pogut aconseguir és el que es va 
realitzar en el “Projecte de soterrament de la Ronda Nord de Granollers. Connexió C-25 i C-17. 
Les Franqueses del Vallès” redactat el febrer de 2005. 

Tot i la distància que separa els sondeigs fets en aquell projecte i la zona d’estudi del projecte 
actual (2,61 quilòmetres com es pot veure el la Imatge2), es considera bastant acurat degut a 
que un dels sondeigs està realitzat a la llera del riu Congost. Es tracta d’un sondeig de 25 
metres de profunditat del qual s’han extret mostres i s’han realitzat assaigs SPT. També n’hi ha 
un altre de 15 metres que està fet al marge del riu, el qual anirà bé per definir els terrenys on 
s’hauran de projectar els estreps del pont (veure Imatge 3).  

 

 
Imatge 2. Localització dels sondeigs i distància a la zona d’estudi. 
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Imatge 3. Localització dels sondeigs. 

 

2.2. SONDEIGS 

Es tracta de sondeigs mecànics a rotació amb extracció de testimoni continu, tot i que només 
ha estat possible obtenir una mostra inalterada donada la naturalesa sorrenca dels materials 
travessats. Al tractar-se de materials granulars (graves i sorres) s’han efectuat nombrosos 
assaigs de penetració tipus SPT. 

En el present Annex tan sols es farà referència als dos sondeigs ( S(obra)-1 i S-10) fets en la 
zona del riu per ser una zona amb gran similitud a la de la zona d’estudi del present projecte. 

 

SONDEIG COORDENADES UTM (ED50) PROF 
(m) 

MOSTRES 

PARAF/INALT. 

SPT 

X Y Z 

SONDEIG-10 440.739 4.608.398 155,4 15 1 1 

SONDEIG (Obra)-1 440.703 4.608.398 153,65 25 3 2 
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Planta geològica del riu: 

   

    

 

 

Perfil geològic del riu: 
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2.2.1 Assaigs SPT 

A continuació es mostra una taula amb els resultats SPT’s realitzats: 

SONDEIG Profunditat Unitat Geològica Índex SPT (N) 

S-10 13-13,27 M R 

S(obra)-1 3-3,6 M R 

6-6,25 M R 

 

Sobre les graves sorrenques de la unitat Q1 s’han executat 6 assaigs de SPT, que obtenen 
valors entre 12 i 42. Els valors de 41 i 42 corresponen a nivells amb bolos entre les graves que 
provoquen colpeigs més elevats. 

En quant als assaigs SPT realitzats sobre les sorres argiloses miocenes (M) només s’han 
registrat rebuigs ja que es tracta de sorres amb algunes graves de compacitat elevada. 

Un dels assaigs SPT s’ha realitzat sobre materials antròpics, en concret l’explanada situada sota 
l’asfalt del carrer que dóna un valor de 46. 

Finalment, la mostra inalterada ha estat extreta de les argiles sorrenques (Q2) amb un colpeig 
de 6. 

 

2.2.2 Pressiòmetres 

S’han realitzat un total de 5 pressiòmetres amb l’objectiu de caracteritzar la deformabilitat 
dels diferents dipòsits, determinant el mòdul elàstic de les sorres argiloses del Miocè (M), on 
resulta complicat extreure mostres. 

Els resultats obtinguts en el Sondeig-10 és el seguent: 
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SONDEIG 

 

MATERIAL 

 

PROF.(m) 

Unitat 

Geològica 

PRESSIÓ 
LÍMIT 

(Kg/cm2) 

MÒDUL 
PRESSIOMÈTRIC 

(Kg/cm2) 

S-10 Sorres argiloses 10 M 48,62 788 

 

2.2.3. Reconeixements Hidrogeològics 

Per caracteritzar a nivell hidrogeològic l’aqüífer format pels materials quaternàris i pel substrat 
miocè s’han dut a terme dues actuacions que han consistit en: 

- Instal·lació de tub piezomètric per obtenir un registre de la profunditat del nivell 
freàtic i de les possibles oscil·lacions d’aquest. 

- Assaigs de Permeabilitat tipus Lefranc sobre les formacions de l’aqüífer per 
caracteritzar la transmissivitat d’aquest. 

- Assaigs d’agressivitat de l’aigua front el formigó. 

 

2.2.3.1 Tub piezomètric 

S’ha instal·lat tub piezomètric en els quatre sondeigs realitzats, on es va detectar la presència 
de nivell freàtic. La informació obtinguda dels sondeigs efectuats i la recopilada del estudis 
anteriors dóna idea de la posició del nivell freàtic de la zona. Els valors obtinguts queden 

representats en la taula següent: 

 

SONDEIG COORDENADES NIVELL FREÀTIC 
(m) 

X Y Z (m) 

S-10 440.739 4.608.398 155,4 4,2 

S(obra)-1 440.703 4.608.398 153,65 0,4 

 

En els sondeigs S-2, S-3, S-4, S-9 i S-10 el nivell freàtic s’ha detectat als nivells de graves 
sorrenques de la unitat Q1, mentre que als sondeigs S-1 i S(obra)-1 es troba a les sorres 
argiloses del Miocè. 

 

2.3. ASSAIGS DE LABORATORI 

S’han realitzat assaigs de laboratori sobre la mostra inalterada obtinguda al sondeig S-4, sobre 
la mostra d’aigua extreta del sondeig S-2, sobre les 3 mostres parafinades i una mostra 
provinent del SPT executat a la fondària 6-6.25 m extretes del sondeig S(obra)-1. 
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En el cas de la mostra inalterada permetrà caracteritzar els paràmetres resistents de les argiles 
sorrenques de la unitat Q2 mentre que l’anàlisi de l’aigua determinarà el grau d’agressivitat 
que té vers el formigó. 

Finalment els assaigs realitzats sobre les tres mostres parafinades permetran caracteritzar les 
sorres argiloses de la unitat M. 

 

2.3.1.Mostres en Sondeigs 

Els anàlisis realitzats sobre les mostres preses són: 

- 6 Anàlisis granulomètrics de sòls per tamisat, UNE 103.101:1995 
- 6 Límits líquids d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, UNE 103.103:1994. 

Límits plàstics d’un sòl, UNE 103.104:1993 
- 4 Compressions simples d’una proveta de sòl inalterat, UNE 103.400:1993 
- 4 Densitats d’un sòl (mètode de la balança hidrostàtica) UNE 103.301:1994 
- 2 Talls directes consolidats-no drenats CU, UNE 103.401:1998 

 

Els resultats dels assaigs en el sondeig S(obra)-1 es mostren a continuació: 

 

 

Sondeig 

 

Prof. (m) 

Límits d’Atterberg Densitat 
Natural 
(T/m2) LL Ip 

 

S(obra)-1 

6-6,25 34,8 12,8 - 

9,9-10,15 30,6 9,1 2,17 

14,15-14,4 38,3 17 2,19 

17,4-17,6 32,2 11,2 2,14 

 

 

Sondeig 

Granulometria Class. 
Casagrande 

Comp. Simple 

(Kg/cm2) 

Tall directe 

% graves  % sorres % fins c’(T/m2) Φ
’(o) 

 

S(obra)-
1 

26 46,4 27,6 SC - - - 

3 59,3 37,7 SC 4,05 - - 

16 46,1 37,9 SC - 12,5 32 

32 49,1 18,9 SC 0,49 - - 
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2.4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 

S’ha identificat un total de 5 tipus de materials: 

- Reompliment antròpic (A) 
- Graves sorrenques (Q1) 
- Argiles sorrenques (Q2) 
- Al·luvials actuals (Q3) 
- Sorres argiloses (M) 

Per a cada material s’ha realitzat una caracterització en funció dels resultats dels assaigs de 
laboratori i dels assaigs in situ. 

Tan sols es consideraran els que afecten al projecte actual: Graves sorrenques (Q1) i Sorres 
argiloses (M).  

(Els al·luvials actuals (Q3) no van estar caracteritzats degut a donada l’escassa presència i 
rellevància en el projecte, així que no es disposa de la seva informació.) 

 

2.4.1. Graves sorrenques (Q1) 

Sobre les mostres extretes s’han efectuat assaigs de laboratori encaminats a caracteritzar a 
nivell identificatiu aquests sòls. També s’ha determinat el seu aprofitament segons el Plec PG-3 
(OC 326/00). 

Es tracta del recobriment quaternari que hi ha sobre les sorres argiloses o arcoses del Miocè 
(M). La potència d’aquests nivells arriba en alguns punts a 6-7 m. 

Estan constituïts per graves amb fracció sorrenca. També es presenta una lleugera fracció 
argilosa. Els còdols són calcaris i quarsos de mides compreses entre els 0.5 i els 5 cm. 

 

2.4.1.1. Identificació 

Les granulometries realitzades mostren que el percentatge d’argiles és baix ja que oscil·la 
entre el 13 i 13.5% mentre que el de sorres ho fa entre un 18 i un 30.6%. 

Finalment el percentatge de graves té valors compresos entre 55.9 i 69%, formant la fracció 
majoritària d’aquesta unitat. 

En la següent taula es mostra un resum dels valors obtinguts en els assaigs granulomètrics: 

 GRAVES SORRES ARGILES 

NO DE MOSTRES 2 2 2 

% MÀXIM 69 30,6 13,5 

% MÍNIM 55,9 18 13 
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% MIG 62,45 24,3 13,25 

 

 

La plasticitat de la fracció per passa pel tamís #0.4 es resumeix a la següent taula: 

 LÍMIT LÍQUID ÍNDEX PLÀSTIC 

NO DE MOSTRES 2 2 

VALOR MÀXIM 25,6 11,6 

VALOR MÍNIM 21,5 4,3 

VALOR MIG 23,5 8 

 

 

Mentre que els límits líquids es situen entre 21.5 i 25.6, els índexs de plasticitat ho fan entre 
4.3 i 11.6, mostrant una plasticitat baixa segons la classificació de Casagrande. 

Segons la classificació USCS les mostres analitzades reben la classificació sòls GM (Graves 
llimoses). 

Respecte a la presència dels elements químics que condicionen l’aprofitament d’aquests 
materials podem veure que: 

- No es presenta matèria orgànica en cap de les mostres. 
- El contingut en sals solubles es situa per sota del 0.2%. 
- El contingut en guixos és del 0.3%. 

 

S’han realitzats dos assaigs de compactació tipus de Proctor Normal i CBR que han obtingut els 
següents resultats: 

 PROCTOR NORMAL CBR 

Hum. Òptima D.màx (Kg/cm2) 100% PM 

No DE MOSTRES 2 2 2 

VALOR MÀXIM 8,4 2,13 25,5 

VALOR MÍNIM 6,9 2,13 12,1 

VALOR MIG 7,65 2,13 18,8 
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Tots els paràmetres identificatius detallats anteriorment condicionen l’aprofitament d’aquest 
sòl segons el Plec PG-3 (OC 326/00). En aquest cas es classifiquen com a sòls tolerables, 
aprofitables en qualsevol zona de terraplè excepte en coronació. 

Per caracteritzar a nivell hidrogeològic aquests sòls s’han dut a terme tres assaigs de 
permeabilitat tipus Lefranc, que han obtingut els següents valors de permeabilitat: 

 

- Sondeig-2 entre 3 i 4 m:   k = 1.8e-4 m/s = 15.5 m/dia 
- Sondeig-3 entre 5.5 i 6.3 m:   k = 8.17E-5 m/s = 7.05 m/dia 
- Sondeig-4 entre 7.5 i 8.5 m:   k = 3.26E-5 m/s = 2.81 m/dia 
 

Dels resultats obtinguts s’ha adoptat una permeabilitat de 15 m/dia per caracteritzar aquests 
materials. 

 

2.4.1.2. Resistència 

S’han realitzat sis assaigs de SPT que han donat com a resultat índexs SPT que oscil·len entre 
12 i 42 com s’observa en la següent taula: 

 

Sondeig Profunditat (m) Índex SPT (N) 

S-1 3-3,3 42 

S-2 3-3,6 14 

S-3 3,6-4,2 12 

S-4 3-3,6 12 

7,2-7,8 13 

S-9 4-4,6 41 

 

Com s’observa, en els assaigs SPT realitzats sobre els dipòsits d’aquesta unitat no s’ha registrat 
cap rebuig. A més els colpeigs obtinguts en la major part dels casos són relativament baixos, 
posant de manifest la baixa consistència del dipòsit. A nivell de càlcul emprarem un índex SPT 
de 13 per caracteritzar aquests sòls. 

Es tracta de materials de comportament friccional, que respondran de forma drenada davant 
les càrregues projectades. Per caracteritzar-los a nivell resistent s’ha emprat la correlació 
proposada per Mitchell i Katti (1981) per obtenir l’angle de fricció en funció del SPT, així com el 
pes específic per materials granulars. 
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Aquesta correlació es mostra en la següent taula: 

Paràmetres Compacitat 

Molt baixa Baixa Mitja Densa Molt densa 

“N” SPT 4 4-10 10-30 30-50 50 

Pes esp.(T/m3) 1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2,0 2,0 

Angle Fricció 
Φ’(o) 

30 30-32 32-35 35-38 38 

 

Com podem observar, un índex SPT de 13 equival un angle de fregament intern proper als 33º i 
a un pes específic aproximat de 1.8 T/m3. Per altra banda, el baix contingut en fins ens obliga a 
considerar una cohesió nul·la. 

γ = 1.8 T/m3 

φ’ = 33º 

c’ = 0 T/m2 

 

2.4.1.3. Deformabilitat 

Els paràmetres elàstics adoptats s’han obtingut de les correlacions proposades per Bowles, J.E. 
(1996) entre el mòdul elàstic i l’índex SPT, que per graves argiloses amb índexs SPT inferiors a 
15 és la següent: 

E (T/m2) = 60·(N + 6) 

sent N l’índex SPT. En aquest cas adoptant N=13 obtenim un mòdul elàstic de: 

E = 1140 T/m2. 

Podent adoptar un coeficient de Poisson de 0.35.  

 

2.4.2. Sorres argiloses (M) 

És la formació més abundant a la zona de projecte. Es troba per sota de les graves quaternàries 
(Q1) a fondàries que oscil·len entre 4.2 i 9.6 m a excepció de la zonadel riu Congost on es 
troben a 0.35 m. La potència d’aquest dipòsit és superior als 15 m. 

Intercalats entre les sorres hi ha nivells de graves i sorres grolleres. La fracció argilosa és baixa 
en tot el dipòsit. 
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2.4.2.1. Identificació 

A les quatre mostres analitzades el percentatge de fins és baix, oscil·lant entre el 18.9 i el 
37.9% mentre que el de sorres ho fa entre un 46.1 i un 59.3%. Finalment el percentatge de 
graves es situa entre el 3 i el 32%. 

La següent taula resumeix la granulometria d’aquesta formació: 

 GRAVES SORRES ARGILES 

NO MOSTRES 4 4 4 

% MÀXIM 32 59,3 37,9 

% MÍNIM 3 46,1 18,9 

% MIG 19 50 31 

 

Els valors mitjos denoten que es tracta d’una formació de caràcter granular. S’han efectuat 
quatre assaigs de Límits d’Atterberg sobre la fracció que passa pel tamís #0.4 UNE per 
determinar la plasticitat. Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula: 

 

 LÍMIT LÍQUID ÍNDEX PLÀSTIC 

NO DE MOSTRES 4 4 

VALOR MÀXIM 34,8 12,8 

VALOR MÍNIM 30,6 9,1 

VALOR MIG 34 12,5 

 

Els valors de la taula mostren que aquesta fracció presenta una plasticitat baixa. Segons la 
classificació USCS les mostres analitzades es classifiquen com SC (Sorres Argiloses). 

S’han realitzat 4 assaigs per determinar la densitat natural. Les densitats obtingudes oscil·len 
entre 2.14 i 2.19 T/m3, amb un valor mig de 2.17 T/m3. 

La presència del nivell freàtic obliga a caracteritzar a nivell hidrogeològic aquesta materials. 
Amb aquest objectiu s’ha realitzat un assaig Lefranc que ha donat una permeabilitat de 3.35e-
6 m/s. 

- Sondeig-1 entre 6.0 i 7.5 m:   k = 3.35e-6 m/s = 0.28 m/dia 
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2.4.2.2. Resistència 

S’han realitzat 20 assaigs de penetració estàndard (SPT) que han obtingut rebuig en tots els 
casos, com resumeix la següent taula: 

SONDEIG SPT (Fondària en m.) Unitat Geològica 

S-1 6-6,2 R 

9-9,15 R 

 

 

S-2 

6,2-6,65 R 

9-9,3 R 

12-12,2 R 

15-15,25 R 

18-18,35 R 

 

S-3 

7,2-7,5 R 

10,2-10,35 R 

13,8-13,85 R 

17,4-17,7 R 

 

 

S-4 

10,2-10,3 R 

13,2-13,5 R 

16,2-16,3 R 

18,6-18,75 R 

 

S-9 

8-8,24 R 

16,5-16,75 R 

S-10 13-13,27 R 

S(obra)-1 3-3,25 R 

6-6,25 R 

 

Aquest resultat posa de manifest l’elevada compacitat d’aquesta unitat. S’ha efectuat un tall 
directe tipus CU sobre la mostra del sondeig S(obra)-1 del que es desprenen un angle de 
fregament intern de φ = 32º i una cohesió de 12.5 T/m2. Tractant-se d’un tall directe tipus CU 
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resulta recomanable, com hem fet per las argiles sorrenques (Q2), reduir la cohesió fins les 5 
T/m2. Per tant: 

 

φ’ = 32º 

c’ = 5 T/m2 

 

Finalment s’han realitzat tres assaigs de compressió simple els quals donen valors molt dispars, 
entre 0.49 i 4.05 Kg/cm2, amb un valor representatiu de 2.5 Kg/cm2. 

 

2.4.2.3. Deformabilitat 

S’han realitzat un total de 5 pressiòmetres sobre aquesta unitat. Els mòduls pressiomètrics 
mesurats oscil·len entre 783 i 2127 Kg/cm2. Aquesta variació s’explica amb la presència de 
franges semicimentades que fan que la compacitat sigui més elevada en certes zones. 
S’adoptarà un valor representatiu de 783 Kg/cm2. 

El mòdul pressiomètric està directament relacionat amb l’elàstic mitjançant la següent relació 
que proposa el Centre d’Etudes Ménard: 

 

� =
��

�
 

 

Sent α un factor de correcció que té en compte la influència de la trajectòria de tensions i els 
problemes de les microdeformacions. El valor de α per a les sorres argiloses del Miocè és de 1. 
Per tant el mòdul elàstic representatiu per aquesta formació és de: 

 

E = 783 kg/cm2 = 7830 T/m2 

 

Per altra banda les pressions límit obtingudes oscil·len entre 48.62 i 74.12 Kg/cm2, podent 
adoptar com a valor de càlcul 48.62 kg/cm2. 

 

2.5. EXCAVABILITAT 

Pe determinar l’excavabilitat dels materials descrits a la caracterització geotècnia s’han emprat 
les dades obtingudes de la campanya de reconeixements mecànics i de laboratori. 
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De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, s’estima un percentatge de roca no excavable 
per mitjans mecànics comprès entre un 10% i un 40% en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista. 

Amb el mateix concepte, per l’excavació a rases, pous i fonaments d’estructures i murs 
estimem un percentatge no excavable per mitjans mecànics comprés entre un 10% i un 40%. 

 

2.6. APROFITAMENT 

A la caracterització geotècnia dels materials aquests han estat classificats segons el Plec PG-3 
(OC326/00) amb l’objectiu de determinar el seu posterior reaprofitament en obra. La següent 
taula mostra la classificació de les diferents unitats afectades: 

 

Unitat Geotècnica Classificació PG-3 

Graves Sorrenques (Q1) Tolerable 

Argiles Sorrenques (Q2) Tolerable 

Sorres Argiloses (M) Tolerable 

 

Per tant, exceptuant els nivells de reblerts antròpics, la totalitats dels materials són aptes en 
qualsevol zona de terraplè excepte en coronació. 

La unitat de reblerts antròpics és un material inadequat i haurà de ser portada a 

abocador. 

 

2.7. CANTERES 

A les proximitats de la zona de projecte s’han localitzat explotacions d’àrids i de materials 
granulars que poden utilitzar-se com a materials de préstec. 

Pràcticament totes les canteres localitzades es troben a distàncies que oscil·len entre 3 i 10 
Km. 

El plànol amb la situació de les canteres així com el llistat amb el nom del propietari i de 
l’empresa, material explotat, estat actual i àrea de l’explotació es troben a l’apèndix 8: Situació 
de les canteres. 

 

2.8.ABOCADORS 

Dipòsit controlat de Llinars del Vallès (GAR-I)  



Annex núm.4: Geologia i geotècnia  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

20 
 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Ctra. de Cardedeu a Dosrius  

(GAR-I) Km 6,5  

08450-LLINARS DEL VALLÈS  

Tel. 938792069 

 

Aquest dipòsit es troba a uns 20 km de la zona de projecte. La imatge següent indica la situació 
del dipòsit: 

 

 
Imatge 4. Situació abocador 
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3. CONSIDERACIONS SOBRE EL RISC SÍSMIC DE LA ZONA 

3.1 NORMA SISMORESISTENT I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

La present Norma té com a objectiu proporcionar els criteris que han de seguir-se dins del 
territori espanyol per la consideració de l’acció sísmica en el projecte d’aquelles edificacions i 
obres d’acord a l’àmbit d’aplicació establert a l’article 2 del Reial Decret 997/2002 del 27 de 
setembre en el que s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació 
(NCSR-02). Aquest article estableix que la norma afecta a tots els projectes i obres de 
construcció relatius a l’edificació, i, en el que correspongui, a les altres construccions, en tant 
que no s’aprovin normes o disposicions específiques per aquestes, amb prescripcions de 
caràcter sismoresistent. 

Als efectes d’aquesta norma, d’acord amb l’ús a que es destinen, amb els danys que pot 
ocasionar la seva destrucció i independentment del tipus d’obra que es tracti, les 
construccions es classifiquen segons la seva importància en: 

 

Importància Moderada 

Són aquelles que presenten una probabilitat ínfima que la seva destrucció per un sisme 
pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 

Importància Normal 

Són aquelles que la seva destrucció per un sisme pot ocasionar víctimes, interrompre 
un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers. 

 

Importància Especial 

Són aquelles on la seva destrucció per un sisme pot interrompre un servei 
imprescindible o tenir efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el pla urbanístic i documents públics anàlegs així com en 
reglamentacions més específiques i almenys en les següents construccions (Hospitals i 
altres centres sanitaris, Edificis o instal·lacions de comunicacions, centres 
d’organització de funcions en casos de desastre, edificis de bombers, policies i altres 
grups de protecció, instal·lacions bàsiques per poblacions tal com serveis d’aigua o gas, 

estructures de vies de comunicació tal com ponts, murs de categoria especial en les 
normatives específiques, edificis i estructures vitals per medis de transport, edificis i 
instal·lacions industrials amb risc d’accidents amb substàncies perilloses, centrals 
nuclears i tèrmiques, preses i embassaments, i monuments històrics o d’interès 
cultural). 

L’aplicació d’aquesta norma és obligatòria en l’àmbit d’aplicació establert, excepte: 

- Construccions d’importància moderada 
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-  Edificacions d’importància normal o especial en el cas que l’acceleració sísmica bàsica 
ab sigui inferior a 0.04g, essent g l’acceleració de la gravetat. 

- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes 
les direccions quant l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0.08g. No obstant, la 
norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de 
càlcul, ac, és igual o major de 0.08g. 
 

3.2 CONSIDERACIONS SOBRE EL RISC SÍSMIC DE LA ZONA 

La perillositat sísmica d’una zona es defineix mitjançant el mapa de perillositat sísmica publicat 
en el capítol 2 del B.O.E. nº244 del divendres 11 d’octubre de 2002, i que es mostra a 
continuació: 

 

 
Imatge 5. Mapa de perillositat sísmica bàsica 

 

Aquest mapa mostra, expressat en relació al valor de la gravetat, g, l’acceleració sísmica bàsica 
(ab) i el coeficient de contribució (K) que tenen en compte la influència dels diferents tipus de 
sismes esperats en la perillositat sísmica de cada punt. 

 

3.2.1 Acceleració Sísmica de Càlcul 

L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de la següent expressió: 

 

�� = � ∙ 	 ∙ �
 

on: 



Annex núm.4: Geologia i geotècnia  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

23 
 

ab:  Acceleració sísmica bàsica. 

ρ:  Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 
s’excedeixi ac en el període de vida pel que es projecta la construcció. Pren els 
valors de: 

Construccions d’importància normal ρ=1 

Construccions d’importància especial ρ=1.3 

S:  Coeficient d’amplificació del terreny, que s’obté de les següents expressions en 
funció del valor de ρ ab : 

 

�� 	 ∙ �
 ≤ 0,1�  � = �
�,�� 

  �� 0,1� < 	 · �
 < 0,4� � = �
�,�� + 3,33 �	 ��

� − 0,1 �1 − �
�,��   

  �� 	 ∙ �
 ≥ 0,1�  � = 1 

on: 

C:  Coeficient del terreny. Depèn de les propietats geotècniques del terreny de          
fonamentació. 

 

3.2.2 Classificació del Terreny. Coeficient del Terreny 

En aquesta Norma, els terrenys es classifiquen en 

- Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs>750 m/s. 

- Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius durs. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 400 m/s<vs<750 
m/s. 

- Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a 
molt alta. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla 200 
m/s<vs<400 m/s. 

- Terreny tipus IV: Sòl granular de compacitat baixa, o sòl cohesiu de consistència mitja 
a baixa. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs<200 
m/s. 

 

A cada tipologia de terreny se li assigna un valor del coeficient del terreny C, indicats en la 
següent taula: 
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Tipus de Terreny Coeficient C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 

 

Per obtenir el valor del coeficient C de càlcul es determinaran els espessors e1, e2 , e3 i e4 dels 
terrenys tipus I, II, III i IV respectivament, existents en els 30 primers metres sota la superfície. 

S’adoptarà com a valor de C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de cada estrat 
amb el seu espessor ei, en , mitjançant l’expressió: 

 

" = ∑ "$%$
30  

 

3.2.3 Espectre de Resposta Elàstica 

La Norma també estableix un espectre normalitzat de resposta elàstica en la superfície lliure 
del terreny (veure figura), per acceleracions horitzontals, corresponent a un oscil·lador lineal 
simple amb un amortiment de referència del 5% respecte al crític, definit pels següents valors: 

Si T<TA    α (T) = 1+1.5⋅T / TA 

Si TA<T<TB   α (T) = 2.5 

Si T>TB    α (T) = K ⋅C / T 

 

Essent: 

α(T): Valor de l’espectre normalitzat de resposta elàstica. 

T: Període propi de l’oscil·lador. 

K: Coeficient de contribució. 

C: Coeficient del terreny detallat anteriorment. 

TA, TB: Períodes característics de l’espectre de resposta, de valors: 

 

TA = K·C /10  
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    TB =K·C / 2.5 

   
Imatge 6. Espectre de resposta elàstica 

 

 

3.2.4 Càlcul Acceleració Sísmica Bàsica i Espectre Resposta Elàstica 

De l’anàlisi global de l’àrea de projecte es pot  fixar una potència mitja de terrenys tipus IV de 
20 m i una potència mitja de terrenys tipus III de 10 m, a partir dels que s’obté el següent 
coeficient C de càlcul: 

" = 20 � 2 � 10 � 1,6

30
= 1,87 

 

Obtingut el valor C de càlcul i segons la relació ρ ab, es determina el valor de S, amb el qual es 
podrà  de determinar l’acceleració sísmica de càlcul ac. 

A la població de Granollers la normativa especifica una acceleració sísmica bàsica (ab) i un 
coeficient de contribució (K) de: 

ab=0.04g 

K=1.0 

 

La relació ρ ab és 0.04g, de forma que el valor del coeficient d’amplificació del terreny (S) 
s’obté de l’expressió: 

� =
"

1,25
 

 

Que proporciona el següent valor de S: 
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� = 1,87
1,25 = 1,496 

 

a partir del que es pot determinar l’acceleració sísmica de càlcul com: 

�� = 1,496 ∙ 1 ∙ 0,04� = 0,05984� = 0,59 -//� 

 

Es disposa dels valors dels paràmetres de càlcul, de forma que es pot obtenir de forma directa 
els períodes característics i el gràfic de resposta elàstica: 

TA= 0,187 

TB= 0.748 

 

Espectre normalitzat de resposta elàstica: 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

α(T)

T

Espectre de resposta elàstica



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ANNEX NÚM.5: Hidrologia i 

hidràulica 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex núm.5: Hidrologia i hidràulica  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

2 
 

ÍNDEX 

1. DADES D’INTERÈS PEL PROJECTE      Pàg. 3  
      

2. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC        Pàg. 5 
2.1. DADES DE PRECIPITACIÓ DE LA CONCA    Pàg. 5 
2.2. ANÀLISI DE SUCCESSOS DE PRECIPITACIÓ ANUALS MÉS    
        IMPORTANTS       Pàg. 5 
2.3. ANÀLISI DELS HIETOGRAMES     Pàg. 5 
2.4. RECOPILACIÓ DE LES CORBES IDF     Pàg. 6 
2.5. DEFINICIÓ DELS HIETOGRAMES DE TEMPESTA   Pàg. 7 
2.6. RÈGIM EXTREMAL I DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓ Pàg. 8 
2.7. ANÀLISI DE LES CONDICIONS D’HUMITAT DEL TERRENY PRÈVIES  
A LES TEMPESTES IMPORTANTS      Pàg. 9 
2.8. HIPÒTESI D’EVOLUCIÓ ESPAIAL-TEMPORAL DEL HIETOGRAMA DE  
PRECIPITACIÓ A LA CONCA DEL BESÒS     Pàg. 12 
     

3. ESTUDI HIDROLÒGIC        Pàg. 13 
3.1. INTRODUCCIÓ MODEL HIDROMETEORLÒGIC   Pàg. 13 
3.2. DELIMITACIÓ I DIVISIÓ DE LES SUBCONQUES   Pàg. 13 
3.3. SUPERFÍCIE        Pàg. 14 
3.4. HIPOTESIS DE CÀLCUL      Pàg. 14

 3.5. ESTIMACIÓ DELS PARÀMETRES DEL MODEL PER A LA CONCA Pàg. 15 
3.6.- VALIDACIÓ DEL MODEL HIDROMETEOROLÒGIC   Pàg. 16 

3.7. RESULTATS        Pàg. 17 
3.8.RESUM I COMPARACIÓ DE RESULTATS PER AL RIU CONGOST Pàg. 17 
 

4. ESTIDI HIDRÀULIC        Pàg. 19 
 4.1. METODOLOGIA       Pàg. 19 

4.2. APLICACIÓ DELS MODELS HIDRÀULICS    Pàg. 19 
4.3. RESULTATS        Pàg. 25 
 

5. MORFODINÀMICA        Pàg. 26 
5.1. RIU CONGOST       Pàg. 26 
 

 

APÈNDIX 1: INUNDABILITAT DE LA ZONA D’ESTUDI      Pàg. 30 

APÈNDIX 2: RESULTATS DELS CÀLCULS HIDRÀULICS     Pàg. 31 

 

 

 

 

 



Annex núm.5: Hidrologia i hidràulica  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

3 
 

1. DADES D’INTERÈS PEL PROJECTE 

A continuació es presenten les dades hidràuliques d’interès per a la zona d’estudi (km 6,6 del 
riu Congost). S’han extret de la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua. En els següents 
apartats es fa una explicació sobre la metodologia emprada per arribar a aquests resultats.  

Q500 = 1437 m3/s     Rh = 2,4 m  

Q100 = 926,7 m3/s B = 74,4 m 

Q50 = 729,1 m3/s i = 0,01148  

Q10 = 351,6 m3/s                            A = 221,94 m2   

QMCO = 152,2 m3/s 

 

Granulometries: 

 

Morfodinàmica: en la zona d’estudi la llera del Congost presenta una tendència a l’acreció. 

 

Inundabilitat: a l’Apendix 1 es troba el plànol d’inundabilitat. 

Per a saber les cotes d’aigua per a les inundacions l’ACA disposa d’un visor interactiu on es pot 
prémer qualsevol punt i et diu la cota. A continuació hi ha unes quantes cotes d’aigua per a 
Q500 i Q100: 
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Q500: 

 

Imatge 1: Inundabilitat per avinguda de període de retorn de 500 anys. 

 

Com podem veure per a una avinguda de 500 anys de període de retorn l’aigua sobrepassa 36 
cm la mota esquerra del riu.  

 

Q100: 

Imatge 2: Inundabilitat per avinguda de període de retorn de 100 anys. 

Per a una crescuda de 100 anys de període de retorn la mota tampoc pot evitar la inundació 
dels carrers que es troben a la banda est del riu. L’aigua sobrepassa 9 cm la mota. 
 



Annex núm.5: Hidrologia i hidràulica  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

5 
 

2. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC 

Un dels documents de les bases tècniques de la planificació de l’espai fluvial a la Conca del 
Besòs (Conca on es troba el riu Congost) és l’estudi pluviomètric.  

L’objectiu és la caracterització pluviomètrica de màximes precipitacions a  la conca del Besòs 
per tal de poder ser aplicada a l’estudi hidrològic per a la determinació dels hidrogrames 
d’avinguda per a diferents períodes de retorn (3 (MCO), 10, 50, 100 i 500 anys).  

A continuació es farà una síntesi del seu contingut. 

 

2.1. DADES DE PRECIPITACIÓ DE LA CONCA  

Per fer l’estudi s’han utilitzat les dades preses des de les estacions pluviomètriques i les 
estacions meteorològiques disponibles dins la Conca del Besòs. Les dades disponibles s’han 
utilitzat de diferent manera en funció de l’extensió de les sèries i en funció del tipus de dada 
(registres cincminutals, deuminutals o diaris i sèries de precipitacions màximes diàries 
mensuals). 

 

2.2. ANÀLISI DE SUCCESSOS DE PRECIPITACIÓ ANUALS MÉS IMPORTANTS 

Per tal de poder identificar algun tipus de patró de precipitació a la conca del Besòs i així  
poder definir, a ser possible, les característiques d’un hietograma tipus s’ha realitzat una  
anàlisi dels successos de precipitació més importants en un any. S’han utilitzat diferents fonts  
d’informació i s’han definit diferents criteris d’identificació d’aquests fenòmens. Posteriorment 
s’han analitzat els hietogrames d’aquests fenòmens de precipitació. 

Per a la identificació del succés de precipitació més important al llarg d’un any hidrològic s’ha 
escollit, com a criteri, la precipitació de volum màxim, i s’ha comprovat posteriorment que 
aquesta va associada, de forma general, amb les intensitats de màxima precipitació al llarg del 
mateix any. 

 

2.3. ANÀLISI DELS HIETOGRAMES 

Per tal de realitzar l’anàlisi dels hietogrames, aquests han estat adimensionalitzats, tant 
volumètricament com temporal, en 24 blocs, amb la finalitat de poder comparar les diferents 
pluges independentment del seu volum o la seva durada. 

Després de l’anàlisi realitzada es resumeixen les següents conclusions: 

- Els hietogrames unitaris obtinguts no segueixen un patró tipus, ja que hi ha pluges 
quasi uniformes i d’altres amb un pic rellevant.  

- La ubicació temporal del pic de màxima intensitat és variable en funció de 
l’esdeveniment, situant-se en qualsevol punt des de l’inici fins al final de la 
precipitació. 
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- Aquests dos fets fan que en cas que es vulgui extreure una pluja patró a través de 
la mitjana de les pluges adimensionalitzades, s’obtingui una pluja gairebé 
uniforme. 

- Els blocs màxims de màxima intensitat poden prendre valors continguts entre el 
7%  
i el 40%, sent el seu valor mig d’aproximadament un 16%. 

- En el cas de considerar els tres blocs de major intensitat, aquests representen 
entre el 35% i el 50% del volum total de precipitació. En canvi, a partir del vuitè 
bloc el volum que aquests representen és relativament baix 
 

A partir dels resultats obtinguts és evident que l’obtenció d’un hietograma de càlcul a partir de 
dades reals és complicat. És per això que s’opta per l’obtenció de hietogrames mitjançant 
altres metodologies i adoptar com a hietograma de càlcul aquell que s’ajusti millor a les 
característiques obtingudes de l’anàlisi dels hietogrames reals.  

 

2.4. RECOPILACIÓ DE LES CORBES IDF 

Per a l’obtenció de les corbes IDF (Intensitat-Duració-Freqüència) s’han utilitzat diferents 
metodologies existents per tal de poder observar quin és el rang de valors en el que es mouen: 

- Mètode de Casas 
 

- Mètode de la DGT 
 
- Mètode de Nadal 
 
- Mètode d’Elias i Ruiz 

S’han comparat les diferents metodologies per al cas concret d’una precipitació de període de 
retorn 10 anys. Les corbes IDF resultants són les següents: 

 
Imatge 3: Corbes IDF segons diferents metodologies per a un període de retorn de 10 anys. 
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2.5. DEFINICIÓ DELS HIETOGRAMES DE TEMPESTA 

En l’anàlisi dels hietogrames reals de diferents tempestes registrades a la conca del Besòs  

s’ha pogut observar la dificultat d’establir un hietograma característic. És per això que s’ha  

optat per la comparació del hietograma mig obtingut amb d’altres resultants de l’aplicació  

d’altres metodologies, com podrien ser a partir de les corbes IDF o a partir de hietogrames  

sintètics com els de l’SCS. 

 

2.5.1. Obtenció de hietogrames a partir de corbes IDF 

Per a l’obtenció de hietogrames de càlcul a partir de corbes IDF s’utilitza la metodologia dels 
blocs alternats: s’estableix una durada de l’esdeveniment (en aquest cas 24, superior al temps 
de concentració de la conca de càlcul), es determinen les intensitats de pluja per a cada un 
dels intervals de càlcul, i es determina el blocs de pluja per a cada interval.  

 

2.5.2. Mètode de l’SCS per a pluges de tipus I 

Aquest mètode, desenvolupat als Estats Units, divideix el país en quatre zones climàtiques (la I, 
Ia, II i la III) a les quals associa un hietograma sintètic de pluja diferent. La zona I correspon a 
les àrees amb hiverns humits i estius secs de l’estat de Califòrnia, considerada zona de clima 
mediterrani. Per tant, s’ha adoptat el hietograma sintètic tipus I. 

 

2.5.3. Comparació de hietogrames 

Per a la comparació dels hietogrames obtinguts és necessari adimensionalitzar-los respecte al 
volum total. 

 
Imatge 4: Hietogrames de càlcul segons diferents metodologies.  
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2.5.4. Conclusions 

Un cop analitzats els resultats es pot veure que el hietograma de càlcul obtingut amb el 
mètode de la DGC és sensiblement superior als hietogrames mitjans obtinguts a partir de les 
dades reals de la xarxa SAIH. En qualsevol cas, al tractar-se de dades de partida per a l’estudi 
d’avingudes extremes s’ha adoptat el hietograma resultant del mètode dels blocs alternats 
sobre la corba IDF de la DGC com a hietograma de càlcul, ja que a més a més és una 
metodologia que acumula una gran experiència d’utilització. 

 

2.6. RÈGIM EXTREMAL I DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓ 

Per a l’obtenció de les pluges màximes diàries per cada un dels períodes de retorn s’han 
utilitzat dades obtingudes de dues fonts d’informació diferents, i que han estat processades 
també de forma diferent. 

 

2.6.1. Màximes pluges diàries en la Espanya Peninsular 

En primer lloc s’ha utilitzat el document "Máximas lluvias diarias en la España peninsular" de la 
Direcció General de Carreteres. Aquest estudi cobreix la totalitat del territori espanyol. 

A partir d’una d’aquestes eines informàtiques (programa MAXPLU.EXE) s’han calculat, en els 
punts d’una malla quadrada de 2 km de costat, les màximes pluges diàries per cada un dels 
períodes de retorn considerats. D’aquesta manera s’han ponderat les màximes pluges diàries 
per cada una de les subconques de càlcul. 

 

2.6.2. Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per diferents períodes de 
retorn 

La següent metodologia i fonts de dades utilitzades són les proporcionades per l’SMC en el 
document “Mapes de precipitació màxima diària esperada a Catalunya per a diferents períodes 
de retorn”. 

S’ha utilitzat el programa GIS MiraMon per a la presentació dels resultats com a mapes amb 
cel·les de 200 m de costat (s’han suavitzat els resultats obtinguts) i a partir dels quals s’han 
ponderat els valors de precipitació de les subconques de càlcul. 

 

2.6.3. Conclusions 

La següent taula resumeix els valors de les precipitacions màximes en 24 hores de les 
subconques més representatives i per períodes de retorn de 3 (MCO), 10, 50 100 i 500 anys, 
calculats segons la metodologia de la Direcció General de Carreteres i la metodologia de l’SMC. 
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P24 (mm) 
T=3 anys 

P24 (mm) 
T=10 anys 

P24 (mm) 
T=50 anys 

P24 (mm) 
T=100 anys 

P24 (mm) 
T=500 anys 

P24 (mm) 
T=1000 

anys 

Subconca SMC DGC SMC DGC SMC DGC SMC DGC SMC DGC SMC DGC 

Besòs Baix 77 74 106 106 142 156 157 180 192 240 207 268 

Tenes 85 75 114 107 151 156 166 180 201 239 216 266 

Riera Seca 85 73 116 105 155 154 171 178 208 236 225 264 

Ripoll 87 72 120 105 160 153 177 176 216 235 232 262 

Mogent 83 82 115 118 153 172 170 198 207 264 224 294 

Congost 88 79 119 113 157 163 173 188 211 249 226 277 

Riera 
Caldes 

89 73 121 104 160 152 177 176 215 234 231 261 

 Taula 1: taula resum de precipitacions màximes en 24 hores per a diferents períodes de 
retorn de les subconques del Besòs segons la metodologia de l’SMC i segons la metodologia de 

la DGC.  

  

Tal com es pot observar, per a períodes de retorn grans (50, 100 i 500 anys) en gairebé totes 
les conques la precipitació màxima en 24 hores és més elevada segons la metodologia de la 
DGC. Per a períodes de retorn més petits (3 (MCO) i 10 anys) les precipitacions obtingudes dels 
plànols de l’SMC són lleugerament superiors. 

 

2.7. ANÀLISI DE LES CONDICIONS D’HUMITAT DEL TERRENY PRÈVIES A LES TEMPESTES 
IMPORTANTS 

L’anàlisi de les condicions d’humitat del terreny prèvies a un fenomen de pluja és molt 
important de cara a la transformació pluja-cabal, ja que l’escorrentiu superficial generat per un 
determinat fenomen pot ser molt diferent en funció d’aquestes condicions. Degut a que no es 
disposa de mesures directes d’humitat del sòl, s’ha optat per a la determinació indirecta de les 
condicions de humitat prèvies a partir del mètode d’abstraccions de pluja antecedent del Soil 
Conservation Service. 

 

2.7.1. Dades de partida 

Les dades que s’han analitzat per a la determinació de les condicions d’humitat són les 
corresponents a la xarxa d’estacions de l’INM (Institut Nacional Meteorològic) i les 
corresponents a la xarxa SAIH de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

2.7.2. Metodologia i criteris d’anàlisi adoptats 

El mètode d’abstraccions de pluja antecedent del Soil Conservation Service per a la 
caracterització de les condicions d’humitat prèvia es basa en el volum de pluja acumulat els 5 
dies anteriors a l’esdeveniment pluviomètric estudiat. Aquest mètode estableix tres escenaris 
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possibles d’humitat del sòl previs a la pluja: sec (condició I), mig (condició II) i humit (condició 
III). 

 

 
Condició 

 

Precipitació total (mm) en els cinc dies anteriors 
 

Estació de latència 
 

Estació de creixement 
 

(I) Seca PT ≤ 13 PT ≤ 36 

(II) Mitja 13 ≤ PT ≤ 28 36 36 ≤ PT≤ 53 

(III) Humida PT ≥ 28 PT ≥ 53 

Taula 2: Condicions d’humitat del sòl (Soil Conservation Service). 

Els valors del volum de precipitació acumulada durant els 5 dies anteriors depèn de si aquesta 
es produeix en una estació de latència (estació on normalment no es produeixin avingudes) o 
una estació de creixement (època de l’any on les crescudes del riu són mes freqüents). 

A partir de les dades de precipitació de les estacions de la xarxa de l’INM (dades de 
precipitació màxima diària anual), s’ha determinat l’estació de l’any on es produeixen la major 
part de fenòmens de precipitació. Posteriorment, s’han determinat les condicions d’humitat 
dels 5 dies anteriors a un determinat esdeveniment de precipitació a partir de l’anàlisi de les 
dades de precipitació diàries de les estacions pluviomètriques de la xarxa SAIH. 

S’han calculat les condicions d’humitat considerant que una determinada estació tant pot ser 
de latència com de creixement per poder valorar la influència en el resultat d’una situació o bé 
l’altra. De forma general l’estiu es podria considerar com estació de latència, però en la resta 
d’estacions de l’any (tardor, hivern i primavera) la distinció no és tan clara i per tant s’ha optat 
per calcular les condicions en les dues situacions i així veure la influència de considerar una 
situació o bé l’altra. 

 

2.7.3. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Tal i com es pot observar a la següent figura, les precipitacions màximes anuals es produeixen 
principalment a la tardor (46% dels esdeveniments), mentre que a la resta d’estacions es 
distribueixen d’una forma més o menys uniforme (entre el 15% i el 20% de mitjana). 
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Imatge 5: Percentatge d’ocurrència de la precipitació màxima anual segons l’estació de l’any i 

per cada estació pluviomètrica.  
 

A la següent figura on es representen les màximes precipitacions màximes diàries estacionals, 
es pot observar que els volums de les precipitacions màximes a la tardor són sensiblement 
superiors a la resta de les estacions de l’any. 

 
Imatge 6: Màxima precipitació diària màxima estacional per estació de l’any i per cada estació 

pluviomètrica.  
 

Els resultats de l’anàlisi de les condicions d’humitat prèvies realitzada a les estacions de la 
xarxa SAIH es poden observar que les condicions d’humitat prèvies majoritàries són les seques, 
independentment que es considerin els criteris d’estació de latència o els de la de creixement. 
Pel que fa a les condicions mitges o humides, no existeix un patró fix i depenent de l’estació o 
època de l’any en prevalen unes o altres. 
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2.7.4. Conclusions  

De l’anàlisi de condicions d’humitat prèvia s’extreuen una sèrie de conclusions:  

- La tardor és l’estació amb major ocurrència d’esdeveniments de tempesta.  
- En totes les estacions de l’any les condicions d’humitat prèvia del sòl 

predominants són les seques.  
- El fet de considerar les condicions d’humitat en condicions de latència o bé en 

condicions de creixement pot donar algun resultat diferent, però les condicions 
d’humitat globals es pot considerar que són les mateixes.  

- L’adopció, en el model hidrometeorològic, d’unes condicions d’humitat prèvia del 
sòl mitges cap a lleugerament seques sembla coherent a la vista dels resultats 
exposats en aquest punt.  

 

2.8. HIPÒTESI D’EVOLUCIÓ ESPAIAL-TEMPORAL DEL HIETOGRAMA DE PRECIPITACIÓ A LA 
CONCA DEL BESÒS 

La conca del Besòs es caracteritza per tenir una configuració de conques afluents principals 
(mida màxima d’uns 222 km²) que drenen en direcció nord a sud, aproximadament, i aporten 
volum i cabal d’avinguda de forma progressiva des del Mogent fins al Ripoll.  

Aquesta configuració i la seva disposició respecte als Sistema Convectiu de Mesoescala quasi 
estacionaris, com en el cas del juny del 2000, fan que el fet de que es produeixi al mateix 
temps el mateix hietograma de precipitació sigui un cas extrem i poc realista. Per la qual cosa, 
a tenor de l’anterior descripció d’aquest tipus de sistemes, s’ha establert la següent hipòtesi 
d’evolució espaial-temporal del hietograma de precipitació: se suposa un decalatge horari 
d’una hora entre els hietogrames de cadascun dels 5 blocs d’uns 7 km de costat en que es 
divideix la conca del Besòs en sentit SW-NE.  

 
Imatge 7: Representació gràfica de la hipòtesis hidrometeorològica plantejada. Entrada d’un 

SCM-quasi-estacionari i desplaçament del mateix en direcció NE.  
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3. ESTUDI HIDROLÒGIC 

L‘objectiu d‘ aquest apartat és l‘anàlisi hidrològic de la conca del Besòs per tal de determinar 
els hidrogrames d‘escorrentiu generats per les precipitacions de càlcul per a avingudes de 
diferents períodes de retorn (10, 50, 100 i 500 anys). 

El model hidrometeorològic escollit per al càlcul d‘hidrogrames ha estat el model HEC-HMS. Els 
seus resultats s’han contrastat amb els resultats obtinguts mitjançant formulació empírica 
(Zapata i Témez), el Mètode Racional i dades foronòmiques (Gumbel, Log-Pearson III i GEV). 

A continuació es farà una síntesi de la metodologia emprada amb el model hidrometeorològic i 
s’analitzaran els resultats comparant-los amb els altres mètodes per al cas particular del riu 
Congost. 

 

3.1. INTRODUCCIÓ MODEL HIDROMETEORLÒGIC 

És una manera complexa i completa de calcular els cabals d‘avinguda d‘una conca a partir de 
dades de pluges (reals o de disseny) i de la configuració i caracterització de la superfície 
vessant en subconques, trams de rius, embassaments i altres estructures. Es reprodueix la seva 
resposta hidrològica en diferents punts de la conca estudiada. 

Al present estudi s‘ha generat el model hidrometeorològic mitjançant el programa HEC-HMS. 

 

3.2. DELIMITACIÓ I DIVISIÓ DE LES SUBCONQUES 

La divisió de la conca d‘estudi en subconques per al càlcul hidrometeorològic s‘ha realitzat a 
partir de les dades del MDT i mitjançant l‘eina d‘ArcView anomenada HEC-GeoHMS, 
desenvolupada per l‘Hydrologic Engineering Center (HEC) de l‘U.S. Army Corps of Engineers 
(USACE). Aquesta eina és un preprocessador del programa HEC-HMS, utilitzat en el present 
estudi. 

 
Subconca 

Superfície 
Total (km²) 

Núm. 
subconques de 

càlcul 

Núm. de trams 
de càlcul 

Núm. de nodes 
de càlcul 

Riu Mogent 180,92 21 11 21 

Riu Congost 221,94 17 9 16 

Riu Tenes 180,45 11 7 11 

Riera de Caldes 111,63 7 4 9 

Riera Seca 28,42 3 1 2 

Riu Ripoll 220,91 16 10 17 

Riu Besòs baix 82,13 10 9 15 

Total Besòs 1026,40 85 51 91 

Taula 3: Resum del nombre d‘elements de càlcul emprats al model hidrometeorològic.  
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3.3. SUPERFÍCIE 

De la divisió de les conques d‘estudi s‘ha obtingut un total de 86 subconques amb una 
superfície mitjana d‘uns 11,93 km2. A la taula i a la figura següents es resumeixen les 
superfícies mitges de les subconques de càlcul i les seves distribucions, segons la seva mida, 
per a cadascuna de les subconques d‘estudi. 

 

Subconques Sup. mitja 
(km²) 

Mogent 8,6 

Congost 13,1 

Tenes 16,4 

Riera de Caldes 15,9 

Riera Seca 9,5 

Ripoll 13,0 

Besos Baix 8,2 

Taula 4: Superfícies mitges de les subconques de càlcul.  

 

 

3.4. HIPOTESIS DE CÀLCUL 

Son les hipòtesis que s’han extret de l’apartat anterior (estudi pluviomètric). 

 

3.4.1. Hietograma de càlcul 

Hietograma sintètic de blocs alternats amb pic centrat (bloc número 13 de 24) de la corba IDF 
de la “Instrucción de Carreteras 5.2-IC”‖ amb una durada total de la pluja 24 hores. 

 

 
Imatge 8: Hietograma de càlcul adoptat.  
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3.4.2. Evolució espacio-temporal del hietograma de precipitació 

Per a conques i nodes de càlcul amb superfície inferior a 222 km² (afluents del Besòs i 
subconcques de càlcul) es considera una precipitació simultània del hietograma de càlcul a tota 
la superfície drenant. Per a trams fluvials amb major superfície drenant (més de 400 km²), curs 
principal del Besòs aigua avall de la confluència entre Mogent i Congost, se suposa un 
decalatge horari d‘una hora entre els hietogrames de càlcul de cadascun dels 5 blocs d‘uns 7 
km de costat en que es divideix la conca del Besòs en sentit SW-NE, segons la hipòtesi de 
precipitació caracteritzada a l‘estudi pluviomètric. 

 

3.4.3. Condició d’humitat 

La condició d‘humitat del sòl adoptada per a totes les subconques i períodes de retorn de 
càlcul ha estat la de normal/lleugerament seca que correspon a la transformació del grid de 
llindars d‘escorrentiu de la condició d‘humitat normal (condició II segons nomenclatura SCS) 
multiplicant-lo pel factor 1,3 recollit a les ―Recomanacions tècniques per als estudis 
d'inundabilitat d'àmbit local―. Al seu torn, aquest grid ha estat transformat per a obtenir el 
corresponent al número de corba. 

 

3.4.4. Factor de simultaneïtat 

A l‘hora de determinar els hidrogrames d‘avinguda per a un període de retorn donat en un 
punt de càlcul concret del model, és necessari corregir els valors de la precipitació total a les 
subconques que flueixen directa o indirectament cap a ell. Aquest fet és degut a que a major 
mida de conca, menys probable és la simultaneïtat de pluja màxima a tota ella. Per tant, s‘ha 
adoptat l‘expressió del coeficient de simultaneïtat (KA) obtingut per Témez a Espanya i s‘han 
generat  un model hidrometeorològic per a cada valor de KA (arrodonit a la centèsima) segons 
l‘àrea vessant a cada subconca, tram fluvial o node de càlcul. 

  

 

3.5. ESTIMACIÓ DELS PARÀMETRES DEL MODEL PER A LA CONCA 

3.5.1. Temps de concentració 

A partir de les característiques geomètriques d‘una conca es pot determinar el seu temps de 
concentració (Tc), paràmetre indicador de la resposta hidrològica, que es defineix com el 
temps que transcorre entre la finalització d‘una precipitació i la sortida de l‘esmentada conca 
de l‘última gota d‘escorrentiu superficial. 

No obstant, hi ha una altra interpretació bàsicament en l‘àmbit anglosaxó, que el defineix com 
el temps que transcorre entre la finalització de la precipitació neta i el punt d‘inflexió de 
l‘hidrograma, que separa la branca de concentració de la de recessió. El sentit físic d‘aquesta 
definició és que Tc és el temps que triga l‘escorrentiu directe en anar des del punt més allunyat 
hidràulicament de la conca fins al punt de desguàs. La fórmula California és la que s’ajusta a 
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aquesta definició i la que s‘utilitza com a dada en el programa hidrometeorològic HEC-HMS, 
on els hidrogrames unitaris s‘ajusten a la nomenclatura nord-americana. 

�� � 0,066 � �
	
,��

,��
    (Fórmula Califòrnia) 

 

 
Subconca 

L 
(km) 

∆� 
(m) 

j 
(%) 

Superfície 
urbanitzada 

(%) 

Tc 
CALIFORNIA 

(h) 

Riu Mogent 29,5 399,0 1,35% 14,7% 4,69 

Riu Congost 44,4 673,7 1,52% 12,2% 6,15 

Riu Tenes 43,8 957,7 2,19% 20,6% 5,28 

Riera de Caldes 31,9 901,4 2,83% 15,7% 3,75 

Riera Seca 17,2 314,6 1,82% 23,1% 2,76 

Riu Ripoll 42,1 632,8 1,50% 27,1% 5,92 

Besòs complet 63,2 741,1 1,17% 20,9% 8,90 

Taula 5: Temps de concentració de les subconques d‘estudi.  

 

3.6.- VALIDACIÓ DEL MODEL HIDROMETEOROLÒGIC 

L‘objectiu de la validació del model hidrometeorològic és la comprovació de la capacitat de 
reproducció d‘hidrogrames reals a partir de dades de pluja reals i unes determinades 
condicions d‘humitat.  

La validació s‘ha realitzat en cada una de les estacions d‘aforament disponibles, de tal manera 
que el model ha quedat validat tant en els afluents del riu Besòs (excepte la Riera Seca, on no 
existeix estació d‘aforament) com a la desembocadura del riu Besòs. 

Exemple: 

 
Imatge 9 . Hidrograma real a l‘estació d‘aforament de la Garriga de l‘esdeveniment del 7 al 10 

de desembre de 1996 (negre) i hidrograma resultant del model hidrometeorològic (blau 
continu). 
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Els resultats del model hidrometeorològic s‘ajusten raonablement bé als hidrogrames reals 
enregistrats. Els cabals punta obtinguts són molt similars en la major part de casos i la pujada i 
la baixada de l‘hidrograma es troben temporalment ben situades. 

Es pot concloure que el model hidrometeorològic i les paràmetres de caracterització de les 
subconques i trams de càlcul queden validats pels diferents esdeveniments estudiats i es 
constata el bon funcionament del mateix. 

 

3.7. RESULTATS  

A la següent taula es recullen els resultats (cabal punta i volum) per als nodes de càlcul dels 
diferents afluents del Besòs aigua amunt de les confluències amb aquest, i també a la 
desembocadura del riu Besòs, per als diferents períodes de retorn considerats: 

 

 Riu Mogent 
desemboca. 

Riu Congost 
desemboca. 

Riu Tenes 
desemboca. 

Riera Caldes 
desemboca. 

Riera Seca 
desemboca. 

Riu Ripoll 
desemboca. 

Area 
(km²) 

180,92 221,94 180,45 111,63 28,42 220,91 

Node 
càlcul 

JMO01B JCO01B JTE00B JCA01B JSE01B JRI00B 

Descripció Riu Mogent a 
la desembo-

cadura amb el 
riu Besòs 

Riu Congost 
aigua amunt 

de la 
confluència 
amb el Riu 

Besòs 

Riu Tenes 
aigua amunt 

de la 
confluència 

amb el Besòs 

Riera de 
Caldes aigua 
amunt de la 
confluència 
amb el Riu 

Besòs 

Riera Seca 
aigua amunt 

de la 
confluència 
amb el Riu 

Besòs 

Riu Ripoll 
aigua amunt 

de la 
confluència 
amb el Riu 

Besòs 

T (anys) Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

Q 
(m³/s) 

V 
(hm³) 

3 178 3,9 152 4,3 161 3,6 54 1,7 34 0,6 174 4,3 

10 404 8,1 352 8,9 351 7,2 152 3,7 77 1,3 343 8,6 

50 806 15,6 729 17,0 661 13,7 351 7,3 151 2,4 677 16,2 

100 1.011 19,5 927 21,3 816 17,1 460 9,3 190 3,0 862 20,2 

500 1.526 29,7 1.437 32,5 1.164 26,0 750 14,6 287 4,6 1.373 30,7 

1000 1.765 34,5 1.686 38,0 1.381 30,3 890 17,1 334 5,3 1.622 35,8 

Taula 6: Cabals punta i volums per a diferents períodes de retorn dels afluents del Besòs abans 
de la confluència i del Besòs a desembocadura. 

 

3.8.RESUM I COMPARACIÓ DE RESULTATS PER AL RIU CONGOST 

A continuació es resumeix i s‘analitza els cabals obtinguts per als diferents períodes de retorn 
al Riu Congost segons les diferents metodologies aplicades, així com els cabals d‘altres estudis i 
projectes:  

Els resultats de cabal punta del model hidrometeorològic a la desembocadura del Riu Congost 
són molt similars als resultats del mètode Racional per a M=1,3. Les formulacions empíriques 
queden per sota dels resultats del model hidrometeorològic, sobretot per a períodes de retorn 
mitjos i alts (a partir de 10 anys). Dels projectes i estudis realitzats amb anterioritat, el Pla 
Director del Besòs dóna uns resultats molt per sota dels obtinguts amb la resta de 
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metodologies. L‘estudi hidrològic de la línia d‘alta velocitat és el que obté uns valors més 
propers als obtinguts amb el model hidrometeorològic. 

 

 
T 

(anys) 

Antecedents Formulació 
empírica 

Aforaments Mètode 
Racional 

 
 

HEC-
HMS 

Estimacio 
d’avingudes 

Pla 
Director 

Besòs 

 
LAV 

 
Zapata 

 
Témez 

 
GUMBEL 

 
LP3 

 
GEV 

 
M=1 

 
M=1,3 

3     124    229 171 152 
10   345  259    445 356 352 
50 579 267 634  440    831 702 729 

100 672 364 773 537 518    1.031 886 927 
500 884 657 1.153 665 699    1.555 1.380 1.437 

1000 979   716 777    1.809 1.623 1.686 

Taula 7: Resum de cabals obtinguts per les diferents metodologies del Riu Congost.  

 

 
Imatge 10. Gràfic comparatiu de resultats per diferents mètodes a la desembocadura del Riu 

Congost. 
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4. ESTUDI HIDRÀULIC 

En aquest apartat s’explica com s’ha realitzat la modelització hidràulica dels principals cursos 
fluvials de la conca del Besòs.  Els cabals utilitzats són els obtinguts en l’apartat 3. En base als 
resultats del model es realitza la delimitació de les zones inundables associades a les avingudes 
de 3 (MCO), 10, 50, 100 i 500 anys de període de retorn.   

 

4.1. METODOLOGIA 

El desenvolupament del present estudi hidràulic s’ha dut a terme segons el següent procés 
seqüencial: 

- Visites de camp als trams d’estudi per a inventariar les estructures mes 
significatives i caracteritzar el sistema fluvial i les planes d’inundació.   
 

- Generació d’un primer model hidràulic simplificat (sense definir estructures ni les 
característiques específiques de les seccions) per tal d’identificar el comportament 
general del flux i els punts singulars. Amb aquesta informació es pot dividir l’àrea a 
modelitzar en dos àmbits en funció del comportament del flux: unidireccional i 
bidireccional. 
 

- Generació de la geometria dels models tant unidimensionals com bidimensionals, 
incloent les estructures i singularitats detectades en cadascun dels trams.  
 

- Definició, per a cada model i tram modelitzat, dels hidrogrames i cabals punta 
associats als períodes de retorn de 3 (MCO), 10, 50, 100 i 500 anys, així com de les 
condicions de contorn.  
 

- Exportació dels resultats en format SIG i definició dels polígons envolupants 
associats a la inundació de cada període de retorn, així com determinació en 
format ràster dels calats i velocitats màximes del flux en avinguda.  
 

- Interpretació de resultats.  
 

 

4.2. APLICACIÓ DELS MODELS HIDRÀULICS 

Per a una correcta diagnosi hidràulica de la conca del Besòs, emmarcada dins els treballs de la 
Planificació de l’Espai Fluvial de la conca del Besòs, és necessària la caracterització de les 
inundacions que històricament hi han tingut lloc. Per aquest motiu i degut a les 
característiques morfològiques de la conca, és necessària la utilització d’un model 
unidimensional (en aquest cas HEC-RAS) per als trams on el comportament del flux desbordat 
no és del tot desacoblat respecte el curs principal, i bidimensional (en aquest cas Sobek-Rural) 
per als trams on el flux desbordat s’independitza i segueix direccions clarament diferents a la 
del curs principal. 
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Imatge 11. Àmbit global d’estudi i àmbits modelitzats.  

 

4.2.1. Plantejament de l’estudi hidràulic 

La conca del Besòs té una superfície total d’uns 1026,4 km², i es caracteritza principalment per 
tenir pendents elevats a les parts altes dels cursos fluvials (de l’ordre del 2,5%) i pendents 
moderats-baixos a les parts baixes (de l’ordre del 0,85%). 

En base a l’àmbit global d’estudi, s’han seguit els següents criteris per determinar si la 
modelització dels diferents trams ha d’ésser unidimensional o bidimensional: 

- Aplicació del model unidimensional: cursos alts i cursos mitjos on el riu no es troba 
emmotat i el comportament del flux principal i el desbordat és unidireccional i 
acoblat.  

- Aplicació del model bidimensional: cursos baixos i cursos mitjos on el riu es troba 
emmotat, o té poca capacitat i els desbordaments segueixen direccions clarament 
diferents a la del flux del curs principal.  

Per a una correcta modelització de l’espai fluvial, s’ha considerat una determinada zona de 
solapament en aquells cursos fluvials que tenen una part modelitzada mitjançant el model 
unidimensional i una altra modelitzada mitjançant el model bidimensional. 

 

4.2.2. Aplicació del model unidimensional 

Els models hidràulics unidimensionals tenen en total una longitud d’uns 242,6 Km. Cal tenir en 
compte que en tots els trams modelitzats que desemboquen al riu Besòs existeix un cert 
solapament entre el model unidimensional (HEC-RAS) i el mòdul unidimensional del model 
bidimensional (SOBEK) per tal de compatibilitzar-los. A la taula següent es descriuen els trams 
fluvials del Congost inclosos en el model unidimensional: 
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Subconca Curs fluvial Tram km 

Des de Fins 

 
 

Congost 
 

 
Riu  

Congost 

 
Aigua avall de Centelles 

900 m aigua amunt de la 
confluència amb el riu Besòs 
(hi ha solapament amb el 
model 2D) 

 
32,7 

Riera 
 d'Avencó 

Aigua amunt d'Aiguafreda 
a la zona est del municipi, 
barri de Sant Salvador 

Confluència amb el riu 
Congost 

 
1,6 

Taula 8: Àmbit d’estudi del model hidràulic unidimensional.  

 

Geometria 

La geometria de les seccions transversals s’ha obtingut en base a un model digital del terrenny 
de pas de malla 1 m per a la zona del canal d’aigües baixes, i un MDT de pas de malla de 2 m 
per a les planes d’inundació. Aquests MDT han estat facilitats per l’Agència. Les 
característiques dels diferents models hidràulics unidimensionals realitzats són les següents: 

 

Subconca Curs fluvial Número de Seccions Pendent mig del 
tram 

Congost Riu Congost 484 1,20% 

Riera d'Avencó 42 1,50% 

Taula 9: Característiques geomètriques del model hidràulic unidimensional.  

 

Rugositats 

Per a la determinació dels coeficients de rugositat de Manning, en primer lloc s’han dividit els 
trams modelitzats en diversos sub-trams amb característiques morfològiques i usos del sòl 
equiparables. Posteriorment, s’ha caracteritzat cadascun d’aquests trams mitjançant els 
coeficients de rugositat de Manning corresponents. 

 

Estructures 

Les estructures modelitzades als diferents models unidimensionals es resumeixen a la següent 
taula: 

Subconca Curs fluvial Número de 
ponts 

Número 
d’estructures 

lineals 

Número total 
d'estructures 

Congost Riu Congost 48 25 73 

Riera d'Avencó 4 2 6 

Taula 10: Resum de les estructures del model hidràulic unidimensional.  



Annex núm.5: Hidrologia i hidràulica  Projecte constructiu de Pont 
  sobre el riu Congost al municipi de Granollers. 
 

  

22 
 

 No s’han modelitzat aquelles estructures que donades les seves reduïdes dimensions (assuts i 
guals), no representen una alteració significativa del flux en avinguda, o els grans viaductes 
que degut a estar situats a gran alçada respecte la llera clarament no tenen cap efecte en el 
flux. 

 

Cabals de càlcul 

Els cabals emprats són els resultants de l’estudi hidrològic (Annex 3), on es resumeixen en 
taules els resultats en els diferents nodes de càlcul. A la següent taula es mostren els cabals 
utilitzats en els model hidràulic i la secció del model on s’han imposat. 

 
Subconca 

Curs 
fluvial 

Secció on 
s’imposa 
el cabal 

QT=3 
(MCO) 
(m3/s) 

QT=10 
(m3/s) 

QT=50 
(m3/s) 

QT=100 
(m3/s) 

QT=500 
(m3/s) 

 
 
 
 
 
 
 

Congost 

 
 
 
 
 

Riu 
Congost 

33545,26 29,4 59,1 109,1 133,6 197 

32944,6 43,5 91,9 176,2 217,7 329,2 

32454,93 53,1 113,6 220,1 273,1 413 

31138,56 60,3 134,5 269,4 338 519,8 

28871,16 89,5 207,2 426,6 540,3 841,7 

26276,89 90,6 214 447,8 569,8 895,2 

23219,64 102,2 243,8 515,3 658,4 1041 

18497,28 103,8 249 528,7 676,4 1068,3 

16061,33 108 257,4 543,9 695,4 1096,5 

14492,74 120,5 284,7 597,7 763,7 1196,4 

11250,67 125,2 295,7 620,8 793,2 1242,6 

9105,482 143,6 333,5 701,3 895,9 1399,5 

7479,4 152,2 351,6 729,1 926,7 1437,4 

Riera 
d’Avencó 

1570,987 21,7 52,3 110,7 141,7 235,5 

1431,42 29,1 70,6 149,7 191,8 302,7 

Taula 11: Cabals emprats en el model hidràulic unidimensional.  

 

CC aigua amunt: A la capçalera dels cursos fluvials s’ha considerat calat crític; en aquells casos 
en què el curs fluvial està connectat aigua amunt amb d’altres, no és necessari definir la 
condició de contorn, donat que és calculada com a CC interna pel propi model. 

CC aigua avall: En aquells casos en què el curs fluvial està connectat aigua avall amb d’altres, 
no és necessari definir la condició de contorn, donat que és calculada com a CC interna pel 
propi model. 

En el cas de models separats però amb solapament la condició de contorn aigua avall i aigua 
amunt és el nivell obtingut a la secció equivalent del model solapat corresponent. 
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4.2.3. Aplicació del model bidimensional 

El model bidimensional té un total de 36,5 km de cursos fluvials modelitzats com a eixos 
principals del mòdul 1D del model i una extensió total d’uns 40 km². Cal tenir en compte que 
en tots els trams modelitzats existeix un cert solapament entre el model unidimensional (HEC-
RAS) i el mòdul unidimensional del model bidimensional (SOBEK) per tal de compatibilitzar 
resultats. 

 

Subconca Curs fluvial Tram km 

Des de Fin 

 
 

Congost 

 
 

Riu Congost 

Uns 250 m aigua 
amunt del pont 

del ferrocarril de 
Barcelona a 

Portbou 

 
Confluència amb 

el riu Besòs 

 
 

1,01 

Taula 12: Àmbit d’estudi del model hidràulic bidimensional.  

  

Geometria 

En base a l’MDT de pas de malla 1 m de la zona de canal i a l’MDT de pas de malla de 2 m de 
les planes d’inundació facilitats per l’Agència, s’han obtingut les seccions transversals bàsiques 
que defineixen la geometria dels canals principals del mòdul unidimensional del model 
bidimensional, que presenten les següents característiques: 

 

Subconca Curs fluvial Número de Seccions Pendent mig del tram 

Congost Riu Congost 15 0,63% 

Taula 13: Característiques geomètriques del canals principals del model hidràulic 
bidimensional.  

 

També en base als MDT emprats per a la definició de les seccions transversals, s’ha definit un 
grid amb pas de malla 15 metres, com a base per a la modelització hidràulica bidimensional de 
la plana. 

 

Rugositats 

Els coeficients de rugositat de Manning dels canals principals s’han determinat de forma 
anàloga als del model purament 1D. Per a la definició del grid de rugositats associat a les 
planes d’inundació també s’ha pres com a base el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
(MCSC) on s’ha associat a cada una d’elles el valor de rugositat de Manning 
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Estructures 

Tenint en compte que no s’han modelitzat aquelles estructures (assuts i guals) que, donades 
les seves dimensions, no representen una alteració significativa del flux en avinguda, que els 
ponts dobles (dos taulers paral·leles i propers) s’han modelitzar com un sol, i que els grans 
viaductes situats a gran alçada respecte la llera no s’han modelitzat, les estructures 
representades en el model bidimensional es resumeixen en la següent taula: 

 

 
Subconca 

 
Curs fluvial 

Número total 
d'estructures 

Número de 
ponts 

Número 
d’estructures 

lineals 

Congost Riu Congost 2 2 0 

 Taula 14: Resum de les estructures del model hidràulic bidimensional.  

  

Condicions inicials 

Com a condicions inicials sobre els cursos fluvials 1D s’ha adoptat un calat de 0,3 metres a tots 
els canals, assegurant així l’estabilitat numèrica de l’esquema en els primers instants del càlcul. 
En quant a la part 2D, no s’ha imposat cap condició inicial de calat ni de cabal, donat que 
l’esquema numèric resulta igualment estable. 

 

Cabals de càlcul i condicions de contorn 

Com a condició de contorn aigua amunt dels cursos fluvials s’han pres els hidrogrames 
associats als períodes de retorn de 3 (MCO), 10, 50, 100 i 500 anys, obtinguts a partir de 
l’Estudi Hidrològic. A més a més també s’han connectat en punts intermitjos dels cursos 
fluvials els hidrogrames generats en les diferents subconques de transició del riu Besòs. 

Els hidrogrames utilitzats com a condició de contorn es corresponen a un coeficient reductor 
d’àrea de 0,8. Aquest coeficient és el corresponent a la desembocadura del Besòs, tot i que a 
les diferents subconques per separat els hi correspon un coeficient reductor d’àrea més gran. 
Degut al clar comportament bidimensional de l’àmbit d’aplicació del model 2D, on les 
avingudes provinents dels diferents afluents es barregen a les planes d’inundació, aquesta 
hipòtesis és vàlida. 

 

Subconca Curs 
fluvial 

Node 
HMS 

Secció on s’imposa 
el cabal 

QT=3 (MCO) 
(m3/s) 

VT=3 (MCO) 
(hm3) 

QT=10 
(m3/s) 

Congost Congost JCO01B 952,7265 131.6 3.74 313 

 

VT=10 
(hm3) 

QT=50 
(m3/s) 

VT=50 
(hm3) 

QT=100 
(m3/s) 

VT=100 
(hm3) 

QT=500 
(m3/s) 

VT=500 
(hm3) 

7.91 661.8 15.48 847 19.44 1325.3 29.90 

Taula 15: Cabals punta i volums dels hidrogrames emprats en el model hidràulic bidimensional.  
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A continuació es mostren, com a referència, els cabals punta i els volums associats a cadascun 
dels hidrogrames d’entrada. 

 

4.3. RESULTATS 

Els resultats obtinguts dels models hidràulics s’han tractat mitjançant eines SIG Per a traçar les 
línies d’inundació la interpretació realitzada respon als següents criteris:  

- Continuïtat dels fluxos, bàsicament en les zones on es produeixen desbordaments.  

- Modificació de les inundacions remuntants.  

- Les zones no inundables, segons el model, vorejades per zones inundables (illes) i amb una 
superfície inferior a 500 m2, es consideren zones potencialment inundables.  

- Les línies d’inundació s’han interpretat de manera que els resultats presentats siguin el més 
realistes possibles. Existeixen limitacions en les interpretacions que s’han fet dels resultats del 
model hidràulic, com són el desconeixement dels calats reals en inundacions remuntants o en 
zones on les eines SIG no són capaces de traslladar els resultats corresponents.  

 

Els grids o ràsters de calats i velocitats obtinguts del model hidràulic s’han modificat segons els 
següents criteris:  

- Retall dels mateixos segons les línies d’inundació interpretades a partir dels criteris descrits 
anteriorment.  

- Modificació dels calats i velocitats en les zones no inundables aïllades amb superfície inferior 
a 500 m2 donant valors igual a zero per a evitar calats negatius.  

- Modificació dels calats i velocitats en aquelles zones on el model no ha obtingut resultats 
donant valors igual a zero.  

A l’APÈNDIX 1  i 2 tenim la inundabilitat de la zona d’estudi i els resultats dels càlculs hidràulics, 
respectivament. 
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5. MORFODINAMICA 

Per morfodinàmica s’entén la mobilitat de les formes al·luvials: planta, seccions transversals i 
perfil longitudinal.  

Com que la majoria de trams de la xarxa hidrogràfica del Besòs està endegada, la planta del riu 
ha sigut fixada i és invariable. Per tant, l’estudi es centra en el moviment del fons de la llera, 
que és el més important ja que pot portar conseqüències sovint greus .  Pot afectar a 
l’estabilitat de les obres de fàbrica si el fons baixa i si puja pot augmentar el risc d’inundacions. 

Els termes més específics per parlar de la mobilitat vertical són incisió per a la davallada del 
fons i acreció per a la pujada del fons. La incisió també es pot anomenar erosió evolutiva o a 
llarg termini.  

Cal esmentar que la morfodinàmica tracta els moviments del fons de la llera al cap dels anys i 
les dècades, no del moviment transitori que hi ha al fons en el transcurs d’una avinguda. 

En aquest apartat es farà referència a la caracterització morfodinàmica del riu Congost, que es 
el que ens afecta a la zona d’estudi. 

 

5.1. RIU CONGOST 

En aquest riu la pressió urbana dels darrers 60 anys es concentra en el tram mig com en el cas 
del Besòs, on arriba al 57%, mentre que a la desembocadura presenta un mínim del 22%. 
L’expansió urbana i industrial a la zona (Granollers, Mollet del Vallès, polígons industrials a La 
Garriga, etc.) ha estat molt important. 

Per altra banda, l’índex sincrònic comparat amb el pendent no semblen casar gaire, indicant 
que la tramificació realitzada (seccions transversals definides per les amplades i els calats, 
granulometries, etc.) juga un paper força important, tant important com el paper del pendent. 
La representació del pendent és força desordenada. A la desembocadura és del 0,8% i 
augmenta a la zona de Granollers, on la llera es troba fixada amb travesses i costelles molt 
juntes a partir del quilòmetre 5,6, fins el 0,9%, amb un tram curt final d’un pendent molt 
pronunciat. Encara en zona urbana, des de les coordenades 6,9 a la 9,2, el pendent decreix 
progressivament fins l’inici del tram entre naus industrials i alhora del tram més complicat del 
Congost, descrit més endavant. Entre els quilòmetres 9,2 i 13 el pendent torna a augmentar i 
disminueix en el tram que inclou la zona restaurada (entre els quilòmetres 13 i 14).  

A partir del quilòmetre 15,2 el pendent augmenta, amb un primer tram en el que encara es 
troba encaixat tot i que a partir del quilòmetre 16,1 s’inicia un tram més natural. Amb aquesta 
descripció, l’índex sincrònic alterna també trams de risc d’incisió amb trams de risc d’acreció. A 
la desembocadura i al tram inferior presenta un índex lleugerament positiu de 0,13 que 
contrasta amb el tram següent urbà i l’índex lleugerament negatiu de fins a -0,2. El segueix un 
tram amb un valor lleugerament positiu de fins 0,41. Finalitzada la zona més urbana, el 
següent tram presenta un índex lleugerament negatiu pràcticament en tot el seu curs (-0,37 
màxim) i el tram restaurat alterna una primera part amb un índex lleugerament positiu que 
finalment, just abans d’endinsar-nos en el tram on el riu es troba encaixat entre dues planes 
força aixecades, assoleix el mínim amb un -1,22. 
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Imatge 12. Valors dels índexs diacrònic, sincrònic i del pendent segons la coordenada 

longitudinal del riu Congost 
  

 

Imatge 13. Perfil longitudinal del riu Congost. 
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Imatge 14. Seccions tipus dels trams utilitzats. 

 

Afegint les observacions realitzades al camp, la conclusió sobre riscos al riu Congost és la 
següent: el tram corresponent a la desembocadura i els 3 km aigua amunt, on l’índex sincrònic 
indica una molt lleugera incisió i la pressió urbana és mínima pel riu, el risc d’acreció o incisió 
és nul amb l’excepció d’un tram particular afectat per la configuració especial del pont del 
ferrocarril al quilòmetre 0,7 on s’observa un risc d’incisió. Entrant a la zona urbana de 
Granollers, tot i augmentar la pressió urbana, l’índex sincrònic reflecteix les observacions in 
situ on hi ha sedimentació (formació de dipòsits de grava, imatge 13) al llarg de les múltiples 
travesses que fixen la llera i que s’ha marcat amb risc d’acreció. 

 
Imatge 15. Dipòsits de sediment i formació d‟illes al finalitzar les obres d‟endegament del 

Congost a Granollers (novembre de 2010). 
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Més endavant, tot i indicar un lleuger risc d’incisió i havent augmentat la pressió urbana, en 
el camp es continua observant un risc d’acreció, influenciat per la presència de travesses, tot 
i que possiblement menor que l’indicat aigua avall. Finalitzat aquest tram més urbà, i que 
hom pot limitar al pont de la ronda de Granollers (C-352) al quilòmetre 9,3, el següent tram de 
2 km és un dels més singulars o complicats d’acord amb el que s'ha observat. En primer lloc es 
situa una travessa al quilòmetre 9,8 (figura 30) a partir de la qual s’ha desenvolupat aigua avall 
una incisió molt marcada que ha despullat la llera de material al·luvial fins treure a la vista el 
sòcol de roca. Aquesta roca és prou tova per a que la incisió no s’hagi aturat: de fet tot el cabal 
d’un dia normal circula sobre la roca. A més, a la travessa s’observa un risc de soscavació local 
greu per la caiguda de l’aigua, motiu pel que s’ha introduït el color grana. Tot i que la següent 
travessa està a més de 600 m aigua avall, realitzant el càlcul del pendent entre travesses 
properes el resultat és i’ = 0,71%. Actualment el pendent és menor, de 0,65%, és a dir, el 
pendent calculat és major al pendent actual mesurat. Aquest tipus de càlcul és molt discutible 
en aquest lloc, doncs en comptes d’un llit al·luvial es tracta d’una roca argilosa. Per això la 
comparació de pendents que s’acaba de realitzar no ha de portar a pensar que el fenomen 
erosiu s’hagi aturat, sobretot si a la visita s’ha vist circular l’aigua totalment sobre la roca. De 
totes maneres, el risc per a la travessa és evident com a risc local de soscavació. 
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Apèndix 1: Inundabilitat de la zona 

d’estudi 
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 Apèndix 2: Resultats dels càlculs 
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RESULTATS DELS CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

Les següents gràfiques mostren l’evolució de l’amplada activa (amunt) i del calat mitjà (avall) 

segons la coordenada, seguint els models hidràulics unidimensionals, per a un cabal de 

període de retorn de 500 anys.  

 

 

Figura 1.- Variació de l’amplada activa amb la coordenada longitudinal. 
 

 

Figura 2.- Variació del calat mitjà amb la coordenada longitudinal. 

 

La següent taula mostra els resultats obtinguts a partir del càlcul en règim permanent i 

uniforme d’acord amb la tramificació feta i els diferents pendents del perfil longitudinal. La 

coordenada (en km) concorda amb la dels models hidràulics emprats. 

 

 

RIU COORDENADA Q V Rh B i 

Besòs 

0 - 2,9 2609 5,4 3,5 130,0 0,00234 

2,9 - 5,9 2609 5,8 3,3 130,0 0,00300 

5,9 - 8,4 2609 5,8 3,4 130,0 0,00286 

8,4 - 9,2 2609 6,3 3,1 129,5 0,00376 

9,2 - 12,8 2056 5,2 3,0 128,4 0,00273 

12,8 - 16,3 1699 6,1 2,7 103,0 0,00444 

16,3 - 18,3 1169 4,5 2,2 114,2 0,00444 

Ripoll 

0 - 0,8 911 4,8 1,9 100,5 0,00707 

0,8 - 2,7 911 5,3 1,7 99,4 0,00707 

2,7 - 3,3 911 5,3 1,7 99,4 0,00713 

3,3 - 4,4 507 5,8 2,0 44,5 0,00725 

4,4 - 5,1 507 5,7 2,0 44,7 0,00684 

5,1 - 6,4 507 5,6 2,0 44,7 0,00678 

6,4 - 7,7 507 5,7 2,0 44,7 0,00694 

7,7 - 8,9 482 5,6 1,9 44,2 0,00703 

8,9 - 10,7 482 5,5 2,0 44,5 0,00836 

10,7 - 11,6 482 5,5 2,0 44,5 0,00828 

11,6 - 12,5 448 5,0 2,0 44,8 0,00665 

12,5 - 13,8 414 5,3 1,8 43,3 0,00862 

13,8 - 14,2 414 3,7 2,3 47,6 0,00294 

14,2 - 15,2 414 5,1 1,8 43,6 0,00793 

15,2 - 16 414 5,7 1,7 42,4 0,01112 

16 - 17,5 387 4,7 1,9 43,8 0,00702 

Tenes 

0 - 0,5 1164 10,9 1,7 60,4 0,01647 

0,5 - 4,3 1053 6,0 2,7 64,6 0,00606 

4,3 - 5,5 998 6,5 2,4 63,4 0,00808 

5,5 - 8,3 981 7,1 3,1 42,5 0,00808 

Congost 

0 - 3,2 1437 7,3 2,4 82,6 0,00813 

3,2 - 3,7 1437 7,1 2,6 76,3 0,00813 

3,7 - 6,5 1437 7,4 2,5 75,9 0,00930 

6,5 - 6,8 1437 7,9 2,4 74,4 0,01148 

6,8 - 7,8 1437 6,8 2,7 75,4 0,00829 

7,8 - 9,1 1400 6,4 2,8 75,7 0,00715 

9,1 - 9,7 1243 6,5 3,2 58,7 0,00652 

9,7 - 11,5 1243 7,0 3,0 57,5 0,00800 

11,5 - 13 1196 7,0 2,9 56,7 0,00856 

13 - 14,2 1196 6,2 3,2 58,8 0,00600 

14,2 - 14,4 1196 5,6 3,4 60,6 0,00444 

14,4 - 15 1196 6,3 3,2 58,6 0,00622 

15 - 15,8 1097 7,0 3,9 37,0 0,00622 

15,8 - 16,9 1068 8,6 3,5 33,1 0,01091 
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Mogent 

0 - 3,1 1417 7,7 2,2 81,8 0,00447 

3,1 - 4,8 1417 7,7 2,2 81,9 0,00437 

4,8 - 5,3 1417 8,6 2,0 79,9 0,00635 

5,3 - 6,8 1417 7,7 2,2 81,7 0,00453 

6,8 - 7,7 1417 8,9 1,9 79,4 0,00707 

7,7 - 8,7 1121 7,6 2,3 64,3 0,00415 

8,7 - 8,8 1121 8,9 2,0 63,4 0,00683 

8,8 - 9,1 1121 4,9 3,3 67,3 0,00105 

9,1 - 13,7 1121 8,8 2,0 63,4 0,00670 

13,7 - 14,6 650 6,9 1,9 48,0 0,00417 

14,6 - 18,5 650 7,9 1,8 45,0 0,00598 

 

Taula 1.-   Resultats del càlcul hidràulic. 
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