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1. Introducció 

L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va encarregar Assessoria Hidrogeològica Nabla 
SL un estudi d’inundabilitat al mateix municipi.  

Els dies 21,22 i 23 de febrer de 2018 Nabla va efectuar totes les visites necessàries a la zona 
d’estudi, inspeccionant el total de la xarxa fluvial del municipi. 

1.1. Objectius 

L'objectiu de la present memòria es documentar les feines realitzades per a valorar la 
inundabilitat al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera, i donar resposta a la petició 
efectuada per l’Ajuntament del mateix municipi. 

1.2. Metodologia i pla de treball 

Per a l’avaluació de la inundabilitat en l’àrea d’estudi s’estableix un pla de treball dividit en 
diverses fases d’estudi, de manera que cadascuna d’elles sigui producte de les anteriors i 
fonament de les posteriors. 

Així, com es lògic, la primera fase ha estat la documentació de la zona i del cas a avaluar, 
prenent com a fonts els estudis previs sobre la mateixa temàtica i d’altra informació rellevant, 
com és la geologia, el model digital d’elevacions, estudis antecedents d’inundabilitat, etc. 
Posteriorment es procedeix a traduir la informació obtinguda en format SIG, per tal de poder 
representar-la en l’espai i poder planificar una campanya de camp eficaç.  

L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi del comportament hidràulic de les rieres que discorren a 
través del municipi de Sant Esteve de Palautordera per a diferents períodes de retorn (10, 100 i 
500 anys).  

Inicialment la campanya de camp es centra en actualitzar els punts de control enregistrats en 
estudis anteriors, i posteriorment es focalitza en examinar el total de la xarxa fluvial del 
municipi i inventariar-ne tots els punts que mantinguin relació amb aquesta. Aquest nou 
inventari serà la base per al modelat de la inundabilitat en el municipi de Sant Esteve de 
Palautordera. 

Per a estudiar la inundabilitat s’ha utilitzat un programa bidimensional que permet analitzar 
amb molta més precisió els nivells i velocitats que aconsegueix el flux d’aigua, la poca capacitat 
hidràulica que presenten la riera de Vallmanya i el torrent de Reguissol provoca el seu 
desbordament per a períodes de retorn baixos, inundant la plana d’inundació, per aquest 
motiu s’ha escollit per a la realització de l’estudi hidràulic un model bidimensional. 

La simplificació que representa emprar un model de flux unidimensional, que considera una 
única direcció de l’aigua en la llera, unit al fet que aquests models suposen distribucions 
homogènies de la velocitat en la secció (circumstància que no succeeix en seccions tan àmplies 
com les modelades), pot conduir a errors significatius en els càlculs hidràulics. Aquests són més 
evidents en el moment en què la inundació entra en una zona urbana o molt antropitzada, on 
hi ha un gran nombre d’obres de drenatge, ponts, vials, grans terraplens, pas de carrers o 
carreteres on l’avanç de l’ona d’avinguda es converteix clarament en bidireccional.  

El programa bidimensional amb el qual s’ha construït el model és el GUAD-2D, desenvolupat 
pel Departament de Mecànica de Fluïts del C.P.S. de la Universitat Saragossa, en col·laboració 
amb INCLAM, S.A. A l'Annex E es presenta una descripció del model, equacions i hipòtesi sota 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Sant Esteve de Palautordera  
 

3 
 

les quals s’efectua el càlcul. En aquesta memòria únicament s’especifiquen les dades d’entrada 
i els resultats obtinguts. Les dades necessàries per a completar el model són els següents: 

o Terreny: (Model Digital d’Elevacions de 2 metres de pas de malla) 
o Grid de rugositats, emprant el paràmetre de Manning per a definir les diferents zones  
o Establiment de les condicions de contorn  
o Definició de les condicions inicials de simulació  
o Introducció dels hidrogrames amb els cabals de càlcul  
o Establiment dels paràmetres de càlcul (temps de modelització, temps 

d’enregistrament de resultats) i punts o seccions d'on s’obtenen els resultats. 

Aquesta seqüència de procediment queda clarament descrita en la Figura 1, que es presenta a 
continuació, extreta directament del manual d’usuari del programari GUAD 2D. 

 

Figura 1. Esquema de treball del software GUAD 2D extret del manual d’usuari 

Els resultats del programa es processen per a l’obtenció d’una sèrie de malles amb informació 
del calat, cota d’aigua i velocitat en cada píxel, que caracteritzen l’avinguda simulada. Les 
malles de cada zona inundable sobre l'ortofotomapa i el model digital de terreny s’adjunten a 
l’annex A: Plànols. 
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1.2. Marc físic i geogràfic 

L’àrea d’estudi es defineix pel continent dels límits municipals de Sant Esteve de Palautordera, 
que es troba inclòs en el sector est de la província de Barcelona. El municipi de Sant Esteve de 
Palautordera ocupa 10,67 km2 de la comarca del Vallés Oriental, i ocupa una part de la sub-
conca del Baix Montseny. (Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicació geogràfica de la zona d’estudi. 
 

1.3. Marc Geològic i hidrogeològic 

El municipi de Sant Esteve de Palautordera es troba a cavall entre materials paleozoics i 
neògens. Els materials paleozoics es troben a l’extrem més al nord del municipi ocupant 
únicament el 15% de la superfície del municipi amb pissarres micacítiques i sorrenques. Com a 
materials neògens (cenozoic) trobem argiles amb gresos arcòsics i conglomerats amb 
intercalacions de sorres i argiles vermelles; que respectivament ocupen un 28.4% i 11.2% de la 
superfície del municipi. 

Com es mostra en la Figura 3, els materials quaternaris dominen la superfície del municipi amb 
un 45.4% del total i més d’un 98% de les zones urbanitzades. Entre els materials quaternaris es 
troba principalment la terrassa fluvial amb graves, sorres i lutites. Aquesta terrassa fluvial 
representa més del 90% dels materials quaternaris i el 100% dels materials quaternaris 
urbanitzats. 

Així, en al zona d’estudi els materials de principal interès són els materials al·luvials del 
quaternari corresponents a la massa d'aigua 34, a l'aqüífer 4031A11 - Aqüífer al·luvial de l'Alta 
Tordera. 

Aquest aqüífer presenta una típica ordenació vertical dels dipòsits de terrassa al·luvial, els 
materials més antics estan dipositats a cotes més elevades degut a la progressiva erosió del 
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riu. La terrassa SDT3 es troba físicament desconnectada de les altres dues pels materials del 
Miocè (veure Figura 4). L’aqüífer és penjat i té una potència mitjana de 1 a 5 m. S’estén des del 
Pla de Palautordera fins a Sant Celoni. Els materials de la SDT1 sempre es troben encaixats en 
el de la SDT2 (veure Figura 4). En total té una superfície de 8,3 km2 i una amplada mitjana de 
1,5 Km. L’aqüífer és lliure i en contacte directe amb el riu. Aquestes terrasses estan compostes 
per graves i sorres netes. Les potències són variables, entre 2 i 7 m podent arribar als 10 m. 

El flux subterrani, en general, és paral·lel a les aigües superficials, NO – SE i s’aprecien 
inflexions a la piezometria que indiquen el caràcter efluent (guanyador) del riu.  

Els gradients mesurats entre els piezòmetres de control de la xarxa de l’Agència Catalana de 
l’Aigua varien entre 0,009 i 0,025, no s’aprecia en les tendències dels nivells piezomètrics 
variacions antròpiques, només naturals. 

Se li associen uns paràmetres hidràulics de 65 a 4000 m2/d de transmissivitat i de 0.12 a 0.23 
de coeficient d'emmagatzematge.  

 
Figura 3. Mapa geològic de l’entorn de la zona d’estudi. Cartografia geològica extreta de la base de 

dades geològiques del ICGC Escala1:50000. 
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Figura 4. Mapa geològic de la massa 34 Al·luvials de l’alta i mitjana Tordera. Situació general i bloc 
diagrama de les terrasses penjades (REPO; 1971) 

 

2. Antecedents 

A continuació es citen els antecedents amb els que compta la zona d’estudi: 

- Estudi d’inundabilitat al municipi de Sant Esteve de Palautordera,2009. Codi AP-
112/09. IGC (Institut Geològic de Catalunya) 

- Planificació de l’espai fluvial de la conca de la Tordera, 2015. ACA (Agencia Catalana de 
l’Aigua) 

- Pla d’emergències per inundacions (INUNCAT), setembre de 2016. Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. 

Els projectes antecedents presenten resultats gràfics i plànols que es poden consultar en els 
annexos B.1 i B.2 per ordre cronològic. 

3. Inspecció de camp 

3.1. Punts inventariats 

Durant els treballs de camp realitzats els dies 21, 22 i 23 de febrer de 2018, es van inventariar 
punts que es van considerar d’interès per aquest estudi. Les fitxes d’inventari realitzades a 
partir de la informació de camp recopilada, s’inclouen a l’Annex D.  
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Taula 1. Nomenclatura dels punts inventariats per Nabla en al campanya de camp del Febrer de 2018 

 

 

4. Estudi Hidràulic 

En base a la metodologia abans descrita es realitza una modelització hidràulica bidimensional 
per a diferents períodes de retorn de la riera de Vallmanya, el torrent de Reguissol i el riu 
Tordera al seu pas per el municipi de Sant Esteve de Palautordera. La modelització es realitza 
en estat estacionari o règim permanent, utilitzant els cabals publicats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (en endavant ACA). 

A continuació es descriu de forma simplificada el procés de construcció dels models hidràulic. 

5.1. Construcció del model 

El software de modelització GUAD-2D reuneix les següents característiques: 

� La modelització numèrica de flux variable en dues dimensions horitzontals en la 
hipòtesi de flux verticalment homogeni.  

� Adaptabilitat de la malla a la morfologia de la zona a modelitzar.  
� Possibilitats de modelitzar processos d’assecat i inundació en zones de la malla no 

predefinides. 
� Càlcul per volums finits. 
� El model hidràulic s'ha construït recolzant-se en la versió del GUAD-2D que utilitza 

malla triangular 

Les fases seguides en la construcció del model són les següents: 

4.1.1 Model digital del terreny 

La topografia utilitzada per a la realització de l’estudi és el LIDAR 2X2 que es pot descarregar 
gratuïtament des del portal del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Segons les 
especificacions tècniques del producte s’estima que l’exactitud vertical absoluta en zones 
planes i de poca vegetació correspon a un error quadràtic de 0,15 metres.(veure Figura 5). 

En aquest sentit, es destaca que a l’estudi precedent de ICGC, es va utilitzar la topografia 
1:1000 disponible. Aquesta topografia va ser tinguda en consideració i comparada amb la 
LIDAR 2x2.  

Després de constatar diferències rellevants en ambdues topografies a les parts menys 
encaixades de la riera de Vallmanya i del torrent del Reguissol, es va optar per realitzar una 
comprovació de camp en la qual es van valorar diferents seccions topogràfiques transversals 

Tipus de punt Curs fluvial Prefix - - Cos - - Sufix
Riu Tordera N- -T- -num(01 a 06)

Riera de Vallmanya N- -V- -num(01 a 08)
Torrent de Regissol N- -R- -num(01 a 08)
Torrent secundari N- -S- -num(01 a 03)

Riu Tordera OBS- -T- -num(01 a 10)
Riera de Vallmanya N/D N/D N/D

Torrent de Regissol OBS- -R- -num(01 a 02)
Torrent secundari N/D N/D N/D

Punts de 
control

Punts 
d'observació
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d’aquests torrents. La comprovació va permetre concloure que la topografia LIDAR 2x2 
representava millor la realitat observada i seleccionar aquesta com a base per al model de 
càlcul (Annex D). 

 

 

Figura 5. Model Digital d’elevacions utilitzat en les simulacions. Font: Elaboració pròpia. 
 

4.1.2 Rugositat 

La fricció s’introdueix a partir d’un grid on s’ha definit prèviament les regions que 
comparteixen una rugositat semblant. En l’àmbit d’aquest estudi s’han considerat rugositats 
diferents en els fons de les lleres i les planes d’inundació. Els criteris seguits per a la 
identificació de les rugositats són els que s’estableixen Chow, (1985) i l’Agència Catalana de 
l’Aigua (2003), que han servit de base per tal de seleccionar els valors que es mostren a la 
Figura 6, després de realitzar una campanya de camp i poder comprovar l’estat de les lleres i les 
planes d’inundació. 

En aquest punt també s'introdueix en el programa el calat mínim perquè el flux entri en 
moviment. El calat mínim considerat ha estat igual a 0,01 m. 
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Figura 6. Mapa de rugositats emprats 

 

4.1.3 Paràmetres hidrodinàmics 

Els paràmetres hidrodinàmics necessaris per al funcionament s’agrupen en les condicions de 
contorn i inicials. L’èxit d’una simulació depèn en gran mesura d’una correcta elecció 
d’ambdues condicions. 

 Condicions de contorn 

Les condicions de contorn utilitzades al llarg de tot el període de simulació, i per a cadascuna 
de les cel·les definides com de contorn en els paràmetres bàsics han estat les següents: 

� Condició de contorn aigües amunt: Per a cada llera s’ha introduït una zona de contorn 
aigua amunt on es comença el càlcul del flux. En aquesta zona es va incorporant el 
cabal considerat per a cada escenari. El model GUAD 2D inicia el model en règim lent, 
concretament considerant un número de Froude igual a 0,8. Per tant es busca una 
condició prou allunyada per tal de que es produeixi l’acomodament del model abans 
d’entrar en la zona a estudiar. En la Figura 7 es mostra la localització de les condicions 
de contorn d’aigües amunt. 

�  Condició de contorn aigües avall. De la mateixa forma que en el cas anterior s’ha de 
definir la condició de contorn aigües avall dels cursos modelitzats, seguint les mateixes 
consideracions anteriors en el cas del riu Tordera i del torrent del Reguissol, s’ha 
considerat com a condició de contorn el flux crític i per a la riera de Valmanya, s’ha 
considerat el nivell de la Tordera en avinguda com a condició de contorn de aigua 
avall. En tots els casos s’ha comprovat que la distància d’acomodament del model és 
suficient per a no interferir en els resultat de la zona estudiada. 
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Figura 7. Localització de les condicions de contorn. Font: Elaboració pròpia 

 

 Cabals considerats 

Els cabals considerants per a la modelització hidràulica dels diferents escenaris s’han extret de 
la pàgina oficial de l’Agència Catalana de l’Aigua, tant per al riu Tordera com per a la riera de 
Vallmanya, en el cas del torrent de Reguissol s’ha pres el cabal de l’estudi antecedent de 
l’ICGC, on es va fer la determinació dels cabal d’avinguda per a diferents períodes de retorn. 
Donat que les condicions de l’entorn no han canviat, el cabal determinat en aquell estudi es 
considera adequat als efectes d’aquest estudi. Els cabals considerats per als diferents períodes 
de retorn es poden consultar a la Taula 2. 

Tal i como s’ha comentat anteriorment l’estudi s’ha realitzat considerant estat estacionari o 
règim permanent realitzant la simulació amb un cabal constant i finalitzant el procés de càlcul 
en el moment en què el cabal d’entrada és igual al cabal de sortida tal i com es pot observar a 
la Figura 8. 

Taula 2. Cabals per a diferents períodes de retorn. Font: Elaboració pròpia 
Curs Q T= 10 anys Q T= 100 anys Q T= 500 anys 
Riu Tordera 91,00 m³/s 250 m³/s 418,00 m³/s 
Riera de Valmanya 14,74 m³/s 42,58 m³/s 70,69 m³/s 
Torrent de Reguissol 19,90 m³/s 49,10 m³/s 78,30 m³/s 
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Figura 8. Exemple de cabal introduït en el model GUAD, 500 anys de període de retorn al riu Tordera. 
Font: Elaboració pròpia 

 

 Condicions inicials 

En qualsevol model hidrodinàmic un paràmetre essencial per a començar el càlcul és definir el 
nivell de l’aigua en tot l’àmbit del model per a l’instant inicial. Per a la introducció d’aquesta 
dada es pot carregar una zona inundable calculada prèviament, de la qual es parteix perquè el 
programa pugui iniciar el càlcul, o bé es pot començar en sec. En el cas que ens ocupa, és 
aquesta segona opció la que ha estat utilitzada. 

 Paràmetres de simulació 

Finalment és necessari introduir certes dades com el període de simulació o la freqüència 
d’enregistrament dels resultats.  

En aquest estudi s’ha considerat com període de simulació 10 hores, de forma coherent amb la 
durada dels hidrogrames introduïts com a condicions de contorn. Per a l’enregistrament de 
resultats s’ha guardat registre cada 10 minuts. 

4.1.4 Introducció d’estructures del model 

La simulació hidràulica és complementa amb la introducció de les estructures en el model, les 
quals es comporten com elements on es produeix una pèrdua d’energia. La introducció de 
cada estructura es realitza de forma individual incorporant la seva geometria en el model. 
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Durant els primers treballs de camp realitzats els dies 21, 22 i 23 de febrer de 2018, es van 
inventariar infraestructures i observacions rellevants que han estat considerades en el model 
numèric. 

L’inventari es va realitzar remuntant els cursos fluvials a peu per la llera en els trams a on 
aquest recorregut era practicable, i visitant els punts d’intersecció amb camins i accessos quan 
la vegetació feia impracticable el recorregut a peu. 

L’inventari, es va focalitzar en infraestructures que són susceptibles de generar obstruccions al 
flux, però també es van reportar algunes observacions de vegetacions denses a l’interior dels 
cursos fluvials que podrien ocasionar problemes per acumulació i obstrucció en episodis en els 
que es produeixen augments de cabals. 

El detall de les fitxes de cada un dels punts d’inventari es pot consultar a l’Annex E, i la 
localització geogràfica a la figura 9. 

 

Figura 9. Localització dels punts inventariats. 

 

A continuació es mostren les dades resumides de l’inventari d’estructures realitzat per a cada 
una de les lleres simulades. 

 

 Estructures a la riera de Vallmanya 

A la riera de Vallmanya es van inventariar 8 punts de control, dels quals 7 corresponen a ponts 
o passos elevats que travessen la riera totalment, i un punt que correspon a una 
infraestructura de formigó que envaeix parcialment la llera i que està ocupada en la seva part 
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superior pel jardí d’un habitatge adjacent. La Taula 3, incorpora la descripció i la localització 
dels punts inventariats, i l’Annex D les fitxes corresponents. 

 

Taula 3. Punts d’inventari de la riera de Vallmanya. 

 

 

 Estructures del torrent de Reguissol 

Al torrent del Reguissol es van inventariar 8 punts corresponents a 7 ponts i un pas baix, i 
també dues observacions per acumulació de massa vegetal. La Taula 4 recull els detalls de 
nomenclatura, ubicació i descripció dels punts inventariats, i l’Annex D les fitxes 
corresponents. 

 

Taula 4. Punts d’inventari del torrent del Reguissol. 

 

 

 Estructures del riu Tordera 

Al riu Tordera es van inventariar un total de 4 ponts dels quals 1 (NT06) correspon a un pont de 
trànsit rodat, mentre que la resta són ponts rurals de passarel·la per al creuament de 
caminants. 

També s’ha inventariat un pas baix de transit rodat al sud del municipi i un edifici de nova 
construcció al meandre situat a l’est del barri de Can Record. 

Altres punts inventariats com a observacions són passos baixos, infraestructures o 
acumulacions de restes vegetals. 

 

 

 

Nom en l'informe 
de NABLA 2018

Nom en 
l'informe de 

IGC 2009

ID absolut 
2018

Nom en 
camp 
2018

Data 
d'inspecció

Curs fluvial UTM X UTM Y UTM Z Tipus d'obstacle Comentaris

NV01 V5 5 NV01 21.02.2018 Riera de Vallmanya 453107 4617113 221.29 Pont, 3 obertures -
NV02 N/D 15 NV02 22.02.2018 Riera de Vallmanya 453097 4617127 225.4 Ampliació vivenda, construcció -
NV03 V4 16 NV03 22.02.2018 Riera de Vallmanya 452922 4617195 232.15 Pont, 1 obertura (tub) -
NV04 V3 17 NV04 22.02.2018 Riera de Vallmanya 452683 4617417 242.76 Pont, 1 obertura -
NV05 N/D 18 NV05 22.02.2018 Riera de Vallmanya 452614 4617523 243.96 Pont, 1 obertura (tub) -
NV06 V2 19 NV06 22.02.2018 Riera de Vallmanya 452284 4617713 253.42 Pont, 1 obertura -
NV07 N/D 20 NV07 22.02.2018 Riera de Vallmanya 451833 4618097 267.5 Pont, 2 obertures (tubs) -
NV08 V1 37 NT15 23.02.2018 Riera de Vallmanya 451705 4618209 271.96 Pas carretera amb dos arcs Obturació vegetal notable

Nom en l'informe 
de NABLA 2018

Nom en 
l'informe de 

IGC 2009

ID absolut 
2018

Nom en 
camp 
2018

Data 
d'inspecció

Curs fluvial UTM X UTM Y UTM Z Tipus d'obstacle Comentaris

NR01 N/D 6 NR01 21.02.2018 Torrent de Regissol 452715 4616446 227.17 Pont, 1 obertura -
NR02 N/D 9 NR02 21.02.2018 Torrent de Regissol 452554 4616628 231.28 Pont, 1 obertura -
NR03 N/D 10 NR03 21.02.2018 Torrent de Regissol 452549 4616666 232.38 Pont, 1 obertura -
NR04 R2 11 NR04 21.02.2018 Torrent de Regissol 452161 4617458 252.96 Pont, 1 obertura -
NR05 R1 12 NR05 21.02.2018 Torrent de Regissol 451993 4617666 256.72 Pont, 1 obertura -
NR06 N/D 13 NR06 21.02.2018 Torrent de Regissol 451697 4617628 266.1 Pas, 1 obertura -
NR07 N/D 32 NT10 23.02.2018 Torrent de Regissol 450925 4618157 294.75 Pont, 1 obertura -
NR08 N/D 33 NT11 23.02.2018 Torrent de Regissol 451689 4617408 268.33 Pont, 1 obertura (tub) -

OBSR01 N/D 7 O01 21.02.2018 Torrent de Regissol 452660 4616507 227.65 Obstrucció vegetal -
OBSR02 N/D 8 O02 21.02.2018 Torrent de Regissol 452596 4616551 229.61 Obstrucció vegetal -
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Taula 5. Punts d’inventari de la Tordera. 

 

 

5. Resultats de la modelització 

El resultat de la modelització hidràulica realitzada ofereix uns grids que mostren el calat que 
assoleix l’aigua i la velocitat del flux en cada cel·la del model. Els resultats es mostren a través 
de la representació d’aquesta informació en un conjunt de figures on es poden identificar els 
diferents valors abans esmentats. 

El detall concret de cada píxel es pot consultar directament a les figures de l’Annex A que 
s’adjunten a aquest informe. 

 

5.1. Resultats per 100 anys de període de retorn 

A continuació es presenten els resultats per a la inundació corresponent a l’escenari de 100 
anys de període de retorn. 

A la riera de Vallmanya, el model s’inicia aigua amunt de la carretera dels refugis del 
Montseny, en aquest àmbit el flux es dispersa i inunda ambdós marges i es desenvolupen tres 
cursos que discorren en paral·lel. Les estructures en aquest àmbit no presenten suficient 
capacitat hidràulica per el cabal corresponen a aquest període de retorn.  

Una de les zones més conflictives és el pas de la riera per sota del carrer Vallès aquesta 
estructura representa un obstacle important al flux d’aigua generant un important rabeig en 
aquest sector, afectant a les edificacions situades aigües amunt d’aquet sector.  

De la mateixa forma succeeix a l’àmbit de Can Garbeller Vell i aigües amunt de l’estructura de 
pas de la carretera BV-530 al sector de Can Fullaca, la sobreelevació deguda a l’obstrucció de 
l’estructura agreuja la situació de les edificacions d’aquell àmbit, augmentant la seva 
inundabilitat. Aigües avall d’aquestes estructures, uns 900 metres per sobre de la confluència 
amb el riu Tordera, la riera de Vallmanya s’encaixa de forma notable i no s’aprecien danys a 
considerar. Aquestes dues zones conflictives es poden apreciar a la Figura 10. 

El model realitzat al torrent del Reguissol, s’inicia just aigües amunt de Mas Prat, en aquell 
àmbit el flux es desborda des de la llera principal, no s’aprecien danys a destacar degut a 
l’absència d’edificacions. Aigües avall del carrer de Can Cruixent, el torrent entra dintre de la 
zona urbana i el seu desbordament pot provocar de forma potencial la inundació de les 

Nom en l'informe de 
NABLA 2018

Nom en 
l'informe de 

IGC 2009

ID 
absolut 

2018

Nom 
en 

camp 

Data 
d'inspecció

Curs fluvial UTM X UTM Y UTM Z Tipus d'obstacle Comentaris

NT01 T2 1 NT01 21.02.2018 Riu Tordera 453451 4617060 207.07 Pas, 4 obertures -
NT02 N/D 4 NT04 21.02.2018 Riu Tordera 453347 4617289 213.85 Edifici, construcció -
NT03 N/D 23 NT06 23.02.2018 Riu Tordera 451635 4619697 281.29 Pont, 1 obertura -
NT04 N/D 27 NT07 23.02.2018 Riu Tordera 451846 4619375 265.64 Pont, 1 obertura -
NT05 N/D 29 NT08 23.02.2018 Riu Tordera 452754 4618545 244.21 Pont, 1 obertura -
NT06 T1 31 NT09 23.02.2018 Riu Tordera 452896 4618555 241.13 Pont, 3 obertures -

OBST01 N/D 2 NT02 21.02.2018 Riu Tordera 453342 4617148 209.5 Arbres caiguts -
OBST02 N/D 3 NT03 21.02.2018 Riu Tordera 453316 4617239 209.66 Runam provinen obres part superior -
OBST03 N/D 14 NT05 22.02.2018 Riu Tordera 453431 4617333 212.25 Erosió natural notable -
OBST04 N/D 21 OBST01 23.02.2018 Riu Tordera 451370 4620071 304.98 Canal artificial actiu -
OBST05 N/D 22 OBST02 23.02.2018 Riu Tordera 451635 4619682 280 Pas baix, formigó -
OBST06 N/D 24 OBST03 23.02.2018 Riu Tordera 451725 4619249 287.71 Pont, x obertures (tub?) Pont o tub ple de vegetació travessa BV-5301.
OBST07 N/D 25 bis 23.02.2018 Riu Tordera 451445 4619192 299.4 Planta tractament aigua -
OBST08 N/D 26 OBST04 23.02.2018 Riu Tordera 452114 4619409 261 Pas baix, pedra Amb 2 tubs de 0.50m de diametre
OBST09 N/D 28 OBST05 23.02.2018 Riu Tordera 452519 4618892 249.19 Pas baix, formigó -
OBST10 N/D 30 OBST06 23.02.2018 Riu Tordera 452739 4618546 244.47 Pas baix, formigó Amb 2 tubs de 0.50m de diametre
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edificacions situades al carrer del Reguissol i carrer dels Plàtans, situats al marge esquerre del 
torrent. Aigües avall d’aquesta zona es poden apreciar afectacions significatives sobre la zona 
esportiva, situada també al marge esquerre del torrent, on el calats poden arribar a assolir 0,6 
metres. (veure Figura 11) 

Per últim, al riu Tordera es pot observar com el flux discorre a través del municipi molt 
encaixat i no s’aprecien grans afeccions en cap cas, únicament són esperables en el molí de 
Can Moix, on el calat de l’aigua pot assolir 0,6 metres (veure Figura 12). A la resta de l’àmbit no 
s’aprecien afeccions a destacar.  

En aquest tram no es detecta cap estructura que pugui suposar un obstacle important per la 
flux de l’aigua que s’hagi de ressenyar. 

 

Figura 10: Inundació provocada pel cabal de 100 anys de període de retorn a la riera de Vallmanya. Font: 
Elaboració pròpia 
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Figura 11: Inundació provocada pel cabal de 100 anys de període de retorn. Torrent de Reguissol . 
Elaboració pròpia 

 

Figura 12: Inundació provocada pel cabal de 100 anys de període de retorn al riu Tordera . Font: Elaboració pròpia 
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5.2. Resultats per 500 anys de període de retorn 

Els resultats de la inundació per a 500 anys de període de retorn defineixen segons el 
Reglament de Domini Públic Hidràulic la Zona inundable. La descripció de les zones que 
presenten més danys per a aquest període de retorn es descriu a continuació. 

L’àrea inundada pel cabal circulant corresponent a aquest període de retorn és molt similar a 
la que es mostrava anteriorment a la Figura 10 de la riera de Vallmanya per a 100 anys de 
període de retorn. Les zones més conflictives continuen sent aigües amunt del pas del carrer 
Vallès, on s’identifica una elevada perillositat i danys potencials sobre les edificacions situades 
al marge esquerre, en aquesta àrea s’identifiquen calats que poden arribar a 0,7 metres. 
L’altre lloc a destacar es situa, novament, aigües amunt de la carretera BV-530, en aquest 
escenari el calats més importants poden arribar a assolir els 0,6 metres afectant a les 
edificacions ubicades al diferents marges de la riera (veure Figura 13). 

En relació al torrent del Reguissol, novament aigües avall de l’estructura de pas del camí de 
Can Cruixent, el torrent es desborda afectant als habitatges del carrer del Reguissol i del carrer 
dels Plàtans. Els calats en aquest àmbit podria arribar a assolir en punts molt concrets els 0,8 
metres. Aigües avall es poden apreciar afeccions sobre la zona esportiva on s’assoleixen calats 
de fins els 0,7 metres (veure Figura 14).  

Per últim referent al riu Tordera, es destaca la inundació sobre el moli de Can Moix, 
identificant-ne alguns àmbits on l’aigua pot assolir un calat de 0,7 metres (veure Figura 15). 

Tal i com es pot comprovar no existeixen grans diferencies en relació a les afeccions previstes 
en els dos escenaris considerats. La extensió de la inundació per aquest segon escenari abasta 
més territori, tal i com és d’esperar. 

La delimitació de la zona inundable és necessària per tal de considerar les limitacions en els 
usos futurs del sòl que es defineixen en el article 14 bis del Reglament del Domini Públic 
Hidràulic. 
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Figura 13: Inundació provocada pel cabal de 500 anys de període de retorn. Riera de Vallmanya. 
Elaboració pròpia 

 

Figura 14: Inundació provocada pel cabal de 500 anys de període de retorn. Torrent de Reguissol . 
Elaboració pròpia 
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Figura 15: Inundació provocada pel cabal de 500 anys de període de retorn al riu Tordera . Font: 
Elaboració pròpia 

 

6. Proposta de delimitació de la Zona de Flux Preferent (ZFP). 

Per a poder realitzar la delimitació de la Zona de Flux Preferent és necessària l’aplicació de 
diversos models hidràulics, per a questa raó, a continuació s’explica el mètode de delimitació 
de la ZFP i la metodologia seguida per a la construcció dels models numèrics de simulació que 
són utilitzats com a informació de base per a aquesta delimitació. 

6.1. Metodologia de delimitació de la zona de Flux Preferent 

Segons la seva definició, s'entén per Zona de Flux Preferent (ZFP) "aquella zona constituïda per 
la unió de la zona o zones on es concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via 
d'intens desguàs, i de la zona on, per a la avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguin 
produir greus danys sobre les persones i els béns, quedant delimitat el seu límit exterior 
mitjançant l'envoltant de les dues zones". 

 Delimitació de la zona de greus danys  

Per a la configuració de la Zona de Greus Danys (ZGD), tal com s'indica en l'Art. 9 del 
Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH) del 11/1/2008, es combinaran les làmines 
generades de calats i velocitats per al període de retorn de 100 anys amb els criteris previstos 
en el Reial Decret. S’ha comptat amb aplicacions específiques per a la determinació d'aquesta 
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zona en funció dels resultats hidràulics oferts pel programari Guad 2D. A la imatge que es 
mostra, la zona en marró es correspon amb la zona perillosa segons criteris del RDPH, mentre 
que la blava mostra l'envoltant de nivells per als cabals de100 anys de període de retorn. 

 

Figura 16 La zona en marró és la zona perillosa segons criteris del RDPH, mentre que la blava mostra 
l'envoltant de nivells. 

 

 Delimitació de la Via d’Intens Desguàs 

Per delimitació de la zona de “via d'intens desguàs” s'ha de configurar un nou escenari de 
simulació en el qual s'han d'introduir en el terreny dos murs laterals que constrenyen el riu. Es 
realitza la simulació hidràulica corresponent a la hipòtesi d'avinguda de 100 anys de període de 
retorn i es comprova que compleix la condició de no produir sobreelevacions de 0,3 m en zona 
urbana o 0,5 m en zones rurals respecte a la cota de la làmina d'aigua resultant d'aquesta 
mateixa avinguda sense murs limitants. 

A la següent imatge es mostra un detall del terreny utilitzat en la simulació realitzada a l’àmbit 
d’estudi, en el qual es pot observar que s'han introduït dos murs longitudinals (Figura 17). Per a 
la definició d'aquests murs s'ha partit de la zona inundable de 100 anys de període de retorn, 
s'ha realitzat una anàlisi dels valors de calats i velocitats llançats del model per a aquesta 
hipòtesi de càlcul i s'ha tingut en compte la geomorfologia del terreny. 

Per comprovar que el constrenyiment de la llera a través de la mota no produeix 
sobreelevacions superiors a 0,3 m en zona urbana i 0,5 m en zona rural, i que per tant la zona 
inundable resultant compleix amb el Reial Decret 9 / 2008, es calcula la diferència de nivells 
entre la zona inundada per l'avinguda de 100 anys amb la llera original i la zona inundada a la 
Via de Intens Desguàs, és a dir amb la llera constreta. 
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Figura 17 Càlcul de la VID. Límit de la VID, superfície inundada per a 100 anys amb MDT amb mota i 
càlcul de sobreelevacions deguda als límits de la VID. Riera de Vallmanya 

 

Seguint el marcat pel Reial Decret 9/2008, la definició de la zona de flux preferent es realitza a 
partir de les dues delimitacions anteriors: la Zona de Greus Danys per a persones i béns de 
l'avinguda de 100 anys de període de retorn i la via de Intens Desguàs. 

 

6.2. Resultats obtinguts en el procés de delimitació de la ZFP 

Seguint el procés abans descrit, s’ha obtingut la ZFP mitjançant un procés iteratiu fins que s’ha 
comprovat que, en el conjunt de trams estudiats, la sobreelevació provocada pel 
constrenyiment de la llera no supera els 0,3 metres a zones urbanes o 0,5 metres a zones 
rurals.  

Com a punts a destacar en aquesta delimitació, es destaca la delimitació realitzada a la zona 
situada més aigües amunt de la riera de Vallmanya. La delimitació proposada engloba els dos 
braços principals que adopta el curs en aquest àmbit i que queden reflectits en la delimitació 
de la zona de greus danys tal i com es mostra a la Figura 18. 

En la resta d’àmbits la delimitació proposada de la ZFP, s’ajusta a la zona de greus danys, 
suavitzant el límit sorgit de forma automàtica en aquelles zones on la morfologia de la zona 
pot induir a una sobreelevació de la làmina d’aigua, com és el cas de la delimitació realitzada al 
torrent de Reguissol entre el cementeri de Sant Esteve de Palautordera i Can Barceló (veure 
Figura 19). 

La ZFP (zona de flux preferent) porta associada unes limitacions d’usos que queden reflectits 
en els articles 9 bis i 9 ter del Reglament del Domini Públic Hidràulic. La delimitació que en 
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aquest estudi es realitza és una proposta que ha de ser avalada per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que és l’organisme competent en la gestió del Domini Públic Hidràulic. Els resultats de 
ZFP per a tota l’àrea considerada es pot consultar a les figures de l’Annex A. 

 

Figura 18: Proposta de la ZFP a l’àmbit més aigües amunt de la riera de Vallmanya  
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Figura 19: Proposta de la ZFP al torrent de Reguissol, mostra la suavització realitzada en la delimitació 

entre el cementiri i Can Barceló 

 

7. Conclusions de l’estudi. 

En base a la informació recopilada s’ha construït un model hidràulic bidimensional del torrent 
de Reguissol, riera de Vallmanya i riu Tordera, en el trams que discorren pel terme municipal 
de Sant Esteve de Palautordera. 

El model s’ha realitzat amb la base topogràfica LIDAR de 2 metres de pas de malla, que es pot 
obtenir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A la vegada s’ha realitzat un inventari 
d’estructures transversals al flux, per tal d’introduir la seva geometria al model i simular les 
pèrdues de càrrega que aquestes provoquen. 

S’han realitzat tres simulacions corresponents als període de retorn de 10,100 i 500 anys. Els 
cabals utilitzats per cada simulació s’han obtingut directament de la cobertura de cabals 
màxims que posa a disposició del públic en general l’Agència Catalana de l’Aigua a la seva 
pàgina web. 

De l’anàlisi dels resultats obtinguts es pot apreciar com existeixen danys importants a la zona 
del carrer Vallès, a l’àmbit de can Garbeller i al sector de Can Fullaca, relacionats amb el 
desbordament de la riera de Vallmanya. Relacionats amb el desbordament del torrent de 
Reguissol destaquen el danys potencials que es poden arribar a produir al carrer de Reguissol i 
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al carrer dels Plàtans. Per últim es destaquen les possibles afeccions que degut al 
desbordament de la Tordera, poden succeir al moli de Can Moix. 

El resultat de la simulació per a 500 anys de període de retorn, delimita, segons el Reglament 
de Domini Públic Hidràulic, la zona inundable, la qual segons l’article 14bis del citat reglament, 
presenta un conjunt de limitacions que s’han de tenir en consideració en el planejament 
urbanístic. 

A partir de la làmina d’inundació de 100 anys de període de retorn s’ha delimitat la Zona de 
Flux Preferent en base a definició que es realitza a l’article 9 del RDPH, les limitacions dels usos 
en aquesta àrea queden descrits a l’article 9bis i 9ter del citat reglament. 

Tots els resultats obtinguts es presenten en format raster que permet consultar les dades de 
calat, nivell o velocitat en qualsevol punt de la zona estudiada. 
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Annex A –Plànols de Resultats del Model. 
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Annex B –Antecedents. 
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Annex B.1: Resultats de l’estudi d’inundabilitat al municipi de Sant Esteve de 
Palautordera,2009. Codi AP-112/09. IGC (Institut Geològic de Catalunya) 
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Annex B.2: Resultats de la planificació de l’espai fluvial de la conca de la Tordera, 
2015. ACA (Agencia Catalana de l’Aigua) 
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Annex C – Fonaments teòrics i de càlcul. 
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