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1 Introducció 

1.1 Antecedents 

Per la planificació urbanística de Collbató és necessari efectuar un estudi d’inundabilitat en el 

municipi que delimiti la classificació de la inundació segons la directriu del Decret 305/2006 de 

18 de juliol. 

Els problemes d’inundabilitat en el municipi de Collbató es van fer evidents sobretot en els 

forts aiguats del 10 de juny de l’any 2000. En aquest episodi les afeccions per inundabilitat es 

van manifestar en diferents punts de les urbanitzacions del municipi, especialment als voltants 

del torrent de Can Migrat, entre aigües amunt de l’actual autovia A-2 i la riera de Can 

Dalmases. 

Arran dels aiguats del 10 juny del 2000, es van plantejar una sèrie d’actuacions per tal de 

reobrir la llera d’alguns dels torrents del municipi, les quals havien estat reblertes amb 

l’objectiu de ser ocupades urbanísticament. En el 2001 es va redactar l’estudi, per encàrrec de 

l’Ajuntament, “Projecte de canalització de diversos torrents de Collbató per a protecció de sòl 

urbà (2001), referent a la sol·licitud d’autorització d’obres per a l’arranjament dels danys 

causats pels aiguats. 

En l’àmbit d’aquest projecte, l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) i RSE 

Aplicaciones Territoriales SA van realitzar un estudi de zonificació de la perillositat de la 

inundació a la superfície urbanitzada i un estudi hidro-geomorfològic dels barrancs que drenen 

el massís de Montserrat. Per altra banda, paral·lelament, des de l’Ajuntament es va portar a 

terme, el projecte de canalització del torrent Innominat de Can Dalmases (intubació per sota 

C/Tàrrega). 

En la següent llistat es resumeix de la documentació i els informes consultats i facilitada per 

l’Ajuntament i l’Agència: 

• Informe tècnic Inundabilitat i prevenció de riscos als termes municipals de 

Collbató i el Bruc (prov. Barcelona). ACA, Juliol 2000. 

• Resum de l’informe final de les actuacions d’emergència arran dels aiguats del 

10 juny de 2000 (Grups E3, E7, E11). Novembre 2001. 

• Projecte de canalització de diversos torrents de Collbató per a protecció del sòl 

urbà durant l’efecte de pluges torrencials. Baix Llobregat. Ajuntament de 

Collbató, Març 2001. 
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• Estudi d’inundabilitat de la riera de Can Dalmases-Collbató. Ajuntament de 

Collbató. Abril 2007 (zona les Ginesteres). 

• Projecte de canalització del torrent innominat de Can Dalmases: Aportació de 

pluvials des del carrer Tàrrega i canalització del torrent en el seu creuament amb 

el carrer Sabadell. Collbató-Baix Llobregat. Ajuntament de Collbató. Gener 2009. 

• Estudi d’inundabilitat i perillositat als carrers de Collbató (Baix Llobregat). 

Novembre 2003 

• Estudi hidrogeomorfològic dels barrancs que drenen Montserrat a Collbató (Baix 

Llobregat). Novembre 2003. 

• Informe ACA Expedient UDPH2005004470: Desglossat del projecte global de 

canalització de diversos torrents de Collbató per la protecció del sòl urbà: 

canalització del torrent Migrat als sectors Usinver (UA 17) i la Massana. TM 

Collbató. Novembre 2005. 

• Informe ACA Expedient UDPH2005004470: Endegament del torrent de Can 

Migrat al llarg de l’Avinguda del torrent, entre el C/Berga i C/Girona. TM Collbató. 

Informe tècnic autorització d’obres en terrenys DPH. Març 2006. 

• Pla director de clavegueram del municipi de Collbató. 1a i 2a fase. Novembre 

2008. 

• Avanç del POUM DE Collbató. Ajuntament de Collbató. Maig 2012. 

• Estudi per a la identificació de riscos Geològics a Collbató (Baix Llobregat). Març 

2013. 

1.2 Objectius 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar les zones inundables dels principals cursos fluvials al 

seu pas pel municipi de Collbató, en la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de les 

avingudes de període de retorn (T) de 10, 100 i 500 anys, per tal de detectar possibles 

afectacions a determinades àrees del municipi, així com determinar la perillositat associada 

als cabals del període de retorn de 500 anys, tal i com requereix el reglament de la Llei 

d’urbanisme (decret 305/2006, del 28 de juliol, article 6). 
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1.3 Àmbit d’estudi 

Les àrees estudiades, en funció de les delimitacions del Sòl Urbà i Urbanitzable extretes del 

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) del Departament de Territori i Sostenibilitat, de les 

necessitats plantejades per l’Ajuntament, i seguint les indicacions de l’ACA, corresponen als 

següents cursos fluvials dins el terme municipal: 

• Torrent del Migrat: aquest torrent desemboca en la riera de Can Dalmases en el 

barri de Can Dalmases, i es forma a partir dels seus tributaris, torrent del Pont i 

el seu afluent torrent Innonimat 7, torrent de la Maçana i torrent del Migdia.  

• Torrent del Misser i el seu afluent torrent Innominat 6, que desemboca a la riera 

de Can Dalmases en el barri de la Fumada 

• Torrent de Lladerns i el seu afluent torrent del Pujolet, que desemboca a la riera 

de Can Dalmases en el barri de la Fumada 

• Torrent de la Salut, que desemboca al riu Llobregat, en les proximitats de Ca 

n’Astruc Nou. 

• Torrent de la Galetxa 

• Riera de Can Dalmases, amb els seus afluents torrents Innominats 1, 2, 3, 4, 

torrent de Fosalba i torrent de Cadenes. 

Els cursos del present estudi que no presenten toponímia en base a la cartografia 1:5000 de 

l’ICGC, en general de menor entitat i amb una conca aportant relativament menor que els 

cursos amb topònim, es considera adient incorporar-los per tal de representar adequadament 

els àmbits de les confluències, en sòl urbà i/o urbanitzable.  
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Figura 1. Situació dels cursos fluvials estudiats en l’àmbit del terme municipal de Collbató. Base topogràfica ICGC 
1:50.000.  

1.4 Resum metodològic 

Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i 

hidràulics. Els càlculs hidrològics s’efectuen per tal de determinar els cabals de cada 

subconca i període de retorn. Introduint els valors obtinguts al model hidràulic es pot simular 

el règim de funcionament de la xarxa fluvial. Per realitzar els càlculs hidràulics és òptim 

disposar d’un model digital tridimensional del terreny i de la informació de les estructures 

hidràuliques que puguin interferir en les avingudes (guals, ponts, motes, etc.). 

Segons les característiques geomorfològiques de cada curs, i la forma com es distribueixen 

els volums d’aigua en diferents escenaris d’inundació, s’adoptarà una simulació hidràulica 

unidimensional o bidimensional. 

En la simulació unidimensional es dibuixen les geometries que serveixen per efectuar la 

modelització hidràulica i que defineixen el curs fluvial, aquestes són: l’eix fluvial del riu, els 
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límits de la llera, les línies de flux i les seccions transversals, entre d’altres. Aquestes 

geometries, que es delimiten en l’entorn SIG, són importades al programa Hec-Ras juntament 

amb els valors de cabal provinents del càlcul hidrològic i altres variables de curs com la seva 

rugositat (n), el coeficient de contracció i/o expansió, a més de les característiques 

geomètriques de les estructures hidràuliques presents en la zona de l’estudi. El model permet 

calcular les zones inundables en règim permanent i gradualment variat per als diferents 

períodes de retorn. En la simulació bidimensional, es discretitza l’àmbit d’estudi amb una 

malla de triangles i/o quadrilàters i s’assignen a cadascun d’aquests elements les variables de 

rugositat, condicions inicials i de contorn que li corresponguin d’acord amb el model digital del 

terreny. 

En ambdós tipus d’anàlisis els resultats obtinguts són graficats en un entorn SIG, de forma 

que s’obtenen els plànols amb la delimitació del límits inundables pels períodes de retorn de 

10, 100 i 500 anys (Plànol 1) i les zones de classificació de perillositat pel període de retorn de 

500 anys (Plànol 2). La metodologia s’explica amb més detall als apartats 3 i 4 per a la 

Hidrologia i a l’apartat 5 per a la Hidràulica. 
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2 Context històric i actual 

2.1 Marc territorial 

El terme de Collbató és el més septentrional de la comarca del Baix Llobregat, amb una 

superfície de 18,1km2 una població de 4.287, l’any 2012 segons l’IDESCAT.  

La població de Collbató es localitza entre el tram central i l’extrem occidental del terme. 

Tradicionalment, la població es concentrava en dos nuclis, el de Collbató, a peu de la 

muntanya de Montserrat i el de la Font del Còdol, a tocar de la riera de Can Dalmases. 

Recentment, a la segona meitat de la dècada del segle XX va tenir lloc una important 

urbanització en els sectors del Pla del Castell, el Bosc del Misser, Can Dalmases, Can Migrat, 

les Illes, la Fumada i les Ginesteres, i en l’actualitat hi ha un continu urbanístic des del nucli 

històric de Collbató al nucli de la Font del Còdol i fins el límit occidental del terme, amb 

l’autopista A-2, que el divideix en dues parts. A l’extrem sud del terme s’ubiquen diverses 

masies. 

Al terme municipal de Collbató es distingeixen tres zones corresponents a tres tipus de relleu. 

A la meitat nord destaquen els forts relleus de la Muntanya de Montserrat amb un paisatge 

rocós amb matollar. El sector central, és una zona plana altament antropitzada. I un sector 

meridional, al sud de la riera de Can Dalmases amb un relleu moderat, modelat per diverses 

rieres cobert per boscos de pins i zones de camps de conreus. Cal comentar que la meitat 

nord del terme, on es troba la muntanya de Montserrat, és una zona amb diferents nivells de 

protecció: Pla especial d’interès natural, Parc natural de la muntanya de Montserrat, Reserva 

natural parcial de la muntanya de Montserrat i zona perifèrica de protecció del Parc natural de 

Montserrat. 

2.2 Marc geològic 

El terme municipal es troba entre dues grans unitat geològiques, la Serralada Costanera 

Catalana, a la meitat sud-oriental, i la Depressió Central Catalana a la meitat nord-occidental. 

La primera es troba en part sobre la depressió del Penedès i en part a la Serralada Prelitoral, 

en una zona on aquesta serralada es troba afectada per una important falla transversal que 

limita molt la serralada i per efecte d’una formació quaternària redueix els afloraments dels 

materials triàsics i cambroordovicians que la constitueixen. Els materials de la Serralada 

Prelitoral estan força afectats tectònicament per falles i encavalcaments. Corresponen a 

calcàries i dolomies o a lutites i gresos pel que fa als triàsics, i alternances de lutites i gresos 

metamorfitzats pel que fa las cambroordovicians. Al sud, la depressió del Penedès, formada 
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com a conseqüència de la distensió neògena s’hi troben dipòsits proximals neògens de 

gresos i conglomerats, i d’antics ventalls al·luvials, constituïts per graves, bretxes i llims sovint 

ben cimentats.  

A la meitat nord, la Depressió Central Catalana està representada per un important dipòsit de 

conglomerats massius que corresponen a les fàcies proximals d’un ventall al·luvial d’edat 

eocena, els materials del qual procedeixen de l’antiga Serralada Costanera. En la següent 

figura es mostra la distribució dels materials que afloren en l’àmbit del terme municipal: 

 

Figura 2. Mapa geològic del terme municipal de Collbató (Mapa geològic de Catalunya 1:50.000, ICGC). Figura 
extreta de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG), 2013. 

Morfològicament, l’àrea estudiada se situa en un vessant inclinat cap al sud que enllaça 

Montserrat amb la depressió Prelitoral. El substrat pre-quaternari és format per conglomerats 

eocens de la formació Montserrat a la meitat nord-est de la zona d’estudi i pissarres 

paleozoiques a la meitat sud-oest. Les formacions superficials quaternàries recobreixen 

gairebé totalment el Paleozoic i solapen lleugerament els conglomerats eocens. El vessant 

correspon al sostre d’un sistema de ventalls al·luvials amb els àpexs a Montserrat. Aquests 

ventalls s’estenen uns 8 km cap el sud-est fins més al sud d’Esparreguera. L’erosió posterior 

a la sedimentació del ventall el va incidir fortament i va formar torrents com els de can 

Dalmases, de la Galetxa o de l’Alfàbrega. 
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La xarxa hídrica actual es troba força encaixada en el ventall al·luvial. L’encaixament és molt 

fort al sud-est d’Esparreguera i va disminuint aigües amunt, però és manté fins arribar a 

Montserrat on torna a ser molt marcat. Per tant, els ventalls al·luvials de la zona d’estudi ja no 

serien funcionals actualment. La seva morfologia és encara observable ja que l’elevada 

cimentació del tram superior ha permès el manteniment del sostre del ventall entre els 

torrents. L’escolament superficial actual s’efectua seguint fons de vall ben definits sense grans 

zones d’obertura del flux (‘Estudi hidro-geomorfològic dels barrancs que drenen el massís de 

Montserrat a Collbató’, 2003). 

A l’àrea estudiada hi ha diversos torrents de direcció nord-sud que arrenquen de Montserrat i 

són afluents del torrent de Can Dalmases. Tots ells tenen part de la seva conca al massís de 

Montserrat, estan moderadament a fortament encaixats i tenen un règim marcadament 

torrencial. 

En “l’Estudi hidro-geomorfològic dels barrancs que drenen el massís de Montserrat a Collbató 

(Novembre, 2003)” es fa un descripció detallada de cada torrent, característiques de la conca 

aportant, descripció geo-morfològica del canal i la conca, així com dels processos erosius 

manifestats. En base a aquest estudi, així com a partir de la descripció geològica dels 

materials, el reconeixement a camp i l’observació a gabinet de les ortofotografies i models 

digitals del terreny, se’n pot extreure que es tracta de torrents que part de la seva conca 

aportant es troba al massís de Montserrat, amb una part baixa força encaixada en el 

quaternari antic. En general es tracta de cursos força confinats, en els quals no es detecta 

una obertura del flux tipus ventall al·luvial. 

Es detecta, en alguns trams, la formació de xaragalls en el fons de vall que indiquen la 

possible capacitat erosiva del flux. 

Més cap al sud, previ a l’entrada en zona urbana, es detecta en alguns trams dels torrents 

acumulacions de graves, en forma lineal, formant barres al centre dels torrents. 

2.3 Aiguats Juny 2000 

D’acord a la premsa del dia, la pluja va començar a 2:15 hores de la matinada i d’una manera 

suau fins a les 4:00, moment, a partir del qual, va esdevenir més intensa, assolint el seu punt 

màxim entre les 5:45 i les 6:30 (100 litres/m2 en 45 minuts), decaient després de les 7:00 del 

matí. Cal destacar una davallada molt sobtada de les temperatures de 6 graus, durant aquest 

període de temps. 

El total de pluja va ser d’uns 170 l/m2, durant 19 hores, segons mesures preses en l’estació 

meteorològica de l’INM de l’Observatori del Monestir (740 m).  
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Per altra banda, a partir de converses mantingudes amb diferents experts i veïns locals, es 

considera que un dels fets que possiblement va fer augmentar i intensificar l’efecte catastròfic 

o excepcional de la pluja d’aquell dia, va ser també la manca de pluges molt intenses sobre la 

zona del massís durant un període prolongat (anys). Aquesta fet va afavorir l’acumulació de 

dipòsits en les zones d’avencs i gorges més deprimides de les partes altes del massís. 

Materials que davant la intensitat de les pluges d’aquell dia es van veure arrossegats. 

L’estudi geomorfològic dels efectes dels aiguats realitzat pel ICC (actualment ICGC), amb la 

col·laboració d’especialistes, mostra les repercussions dels aiguats en els barrancs i torrents 

del massís dintre dels límits estrictes de la zona de parc natural.  

Destaca la diposició de material sòlid al peu del massís amb morfologia de petits cons de 

dejecció, tal i com es mostra en la següent figura. Aquest material, compost per graves, es va 

situar en gran part al peu de ruptura de pendent entre els relleus de Montserrat i els dipòsits 

quaternaris adjacents. 

 

Figura 3. Mapa geomorfológic realitzat amb motiu dels aiguats de 2000. 

Arran dels aiguats, una dels punts més afectats va ser el Monestir de Montserrat, on fortes 

esllavissades de fang, roques i vegetació, varen enderrocar part de les instal·lacions.  

Per altra banda, en l’àmbit de la zona urbana, alguns dels carrers del nucli urbà, que 

funcionen encara actualment com a prolongació dels torrents que baixen del massís, van ser 
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l’escenari d’efectes de la inundació amb l’arrossegament de vehicles i materials diversos i va 

afectar els baixos de moltes cases. 

Els efectes de l’aiguat de l’any 2000 van ser catastròfics, principalment en l’àmbit del torrent 

del Migrat, degut, per una banda, al rebliment de la llera dels cursos d’aigües amunt, però 

també pel fet que el pas de sota l’autovia, al disminuir de forma brusca el pendent i funcionar 

com una bassa d’acumulació, va quedar reblert de sediments, obturant parcialment el pas del 

flux. 

2.4 Anàlisi geomorfològic i dinàmica actual 

En base a la informació disponible analitzada, es podria definir la dinàmica dels cursos fluvials 

estudiats com de tipus torrencial. Segons bibliografia consultada, es considera un curs 

torrencial per sobre d’un pendent superior al 1.5 %, sent el fenomen d’avingudes torrencials 

més agut i freqüent en torrents de pendents superiors al 6%. Tanmateix, la freqüència de les 

avingudes torrencials sol ser menor al esperat, al no superar certs llindars. 

La capacitat de transport sòlid d’un curs fluvial depèn principalment de dos factors, per una 

banda, presenta una relació directa amb el pendent del curs fluvial, i per una altra, de la 

disponibilitat de material mobilitzable.  

Quan es parla de la font de sediments i de material disponible a transportar, cal pensar en 

càrrega en suspensió i càrrega de fons. Els fluxos amb forta concentració de material sòlid, 

per regla general, succeeixen a trams de barranc de gran pendent (> 20%), i l’erosió afecta 

tota la longitud de la llera. Amb pendents inferiors només es mobilitzen dipòsits a la llera, i les 

erosions tenen caràcter puntual en tot cas i la concentració de sòlids no altera la reologia. 

En l’àrea d’estudi, els torrents que tenen la seva capçalera i part de la conca aportant en el 

massís, i que transcorren fins la zona urbana, presenten pendents que oscil·len entre el 15% i 

30%. 

Torrent Conca (km2) L (m) Pendent (%) 

torrent del Pont (fins entrada urbanització) 1.77 4566 17.1

torrent Innominat 7 0.91 2725 25.3

torrent de la Maçana 1.15 3144 17.6

torrent del Migdia 2.50 5594 15.2

torrent de Lladerns (fins carrer Pg. Ronda) 0.50 1975 27.2

torrent de Can Pujolet (fins carrer Pg. Ronda) 0.19 1494 27.8

torrent del Misser (aigües amunt del carrer Pg. Ronda) 0.20 1828 31.0
torrent Innominat 6 (aigües amunt del carrer Pg. 
Ronda) 0.42

2367 28.8

Taula 1. Pendents dels torrents fins l’entrada en zona urbana. 
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Tal i com s’observa en la taula anterior els torrents objecte d’estudi, donat que tenen la seva 

capçalera en el massís, presenten altes pendents. Tanmateix, si s’observa amb més detall el 

perfil longitudinal d’alguns d’aquests torrents, s’hi pot distingir clarament diferents trams. Per 

exemple, en el torrent de la Maçana (Figura 4) en els primers 350 m presenta un pendent 

>100 %, mentre que en el tram restant el pendent seria d’un 12%. 

En el torrent del Migdia, també s’observa tres trams ben diferenciats, tal i com mostra la 

Figura 5. 

 

Figura 4. Perfil longitudinal del torrent de la Maçana. 

 

Figura 5. Perfil longitudinal del torrent de la Maçana. 

Els trams d’un curs amb més pendent tenen més potencial erosiu que els trams més plans. 

Per altra part, el flux es carrega de sediment a mesura que va aigües avall, i per tant, perd 

i = >100% 

i ≈ 12% 

i ≈ 35% i ≈12% 

i ≈ 100 % 
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potencial erosiu. Els trams alts tenen elevat pendent, però poc cabal acumulat; mentre que en 

el tram baix, té pendents menors, però suficient per permetre el transport de sediments. 

Del que s’observa d’aquests perfils és que en els punts on hi ha una disminució brusca del 

pendent, pot haver fenòmens importants de diposició de material sòlid. Aquests canvis de 

pendent es donen en zones molt allunyades de la zona urbana de Collbató, per tant, tal i com 

es comenta en l’apartat 2.3, un volum important de material es queda als peus del massís, 

formant petits cons. Tanmateix, al llarg del recorregut el flux pot anar mobilitzant material de 

fons, menys cohesionat, que s’ha de tenir en compte. 

La font dels sediments dels torrents del Pont, Misser i Lladerns, així com els seus afluents, és 

la capçalera al massís de Montserrat, per tant, en quant a càrrega en suspensió, caldria 

esperar que sigui baixa durant les avingudes, donada la poca presència de llims i argiles a 

l’àrea font, constituïda per roca calcària. 

Pel que fa al transport de fons de material, les partícules es poden mobilitzar pel fons, 

rodolant, saltant o arrossegant-se. El transport de fons requereix d’una amplada de llera 

determinada, així com d’un pendent determinat, per adquirir l’energia necessària per la 

mobilització de material. En funció d’aquestes i altres variables es podrien catalogar zones 

més susceptibles a erosionar-se, i punts on es dóna l’acumulació dels dipòsits mobilitzats.  

Analitzant les característiques morfològiques del massís, la forta caiguda de cota entre el 

massís i la plana de Collbató fa que bona part del material es dipositi en el punt de ruptura del 

pendent, fent que la concentració de sòlid sigui relativament baixa. Això descarta que 

processos del tipus fluxos hiperconcentrats o corrents d’arrossegalls puguin assolir l’àrea 

d’estudi. Però, per altra banda, segons les ortofotografies i observacions a camp, es detecta 

en alguns trams del fons del torrent algunes acumulacions de graves, poc consolidades, que 

podrien ser susceptibles d’erosionar-se en cas de torrentada. 
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3 Hidrologia segons INUNCAT 

L’Estudi hidrològic, “Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’Inuncat”, va ser 

realitzat l’any 2002 per l’Agència Catalana de l’Aigua amb el motiu de la delimitació de les 

zones inundables per al desenvolupament del pla d’emergències contra inundacions (pla 

Inuncat). La Taula 2 recull les dades de dues estacions, que s’utilitzaran també com a 

referència per fer la comparació de dades amb els torrents analitzats. 

La zona d’estudi d’aquest treball s’ha dividit en sub-conques per l’obtenció de les 

precipitacions i, posteriorment, els cabal. Les noves sub-conques delimitades presenten 

superfícies inferiors respecte les conques comparatives de l’INUNCAT, però que en tot cas, 

aquestes conques INUNCAT es troben molt properes a la zona del present estudi, assumint 

una elevada similitud en quant a característiques orogràfiques. 

La Taula 3 mostra les precipitacions de les conques a les estacions 10063, 10067 (a l’estació, 

no del promig de la conca) i la Taula 4 els cabals resultants extrets de l’estudi hidrològic de 

l’INUNCAT. 

Estació Superfície (XX) Descripció 

10063 42.8 Guardiola en capçalera 

10067 35 Pierola en capçalera 

Taula 2 Estacions de l’estudi hidrològic. 

Pd (mm) T (anys) 

estació 10 100 500 

10063 96 156 206 

10067 102 170 225 

Taula 3 Precipitació màxima en 24 hores de la conca. 

Q (m³/s) T (anys) 

estació 10 100 500 

10063 16.2 78.2 150.8 

10067 26 94.6 166.8 

Taula 4 Cabals de l’estudi hidrològic INUNCAT. 
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4 Hidrologia segons Guia Tècnica 

4.1 Aspectes bàsics 

D’acord amb la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local”, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció dels estudis hidrològics, 

s’han utilitzat les dades recollides als “Mapes de precipitació màxima diària esperada a 

Catalunya per a diferents períodes de retorn”, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Per a la realització de la hidrologia s’ha utilitzat el model digital del terreny LIDAR de l’ICC. Es 

tracta d’una informació en format malla regular (ràster) i, en aquest cas, es compon d’un únic 

model amb un pas de malla d’2x2 metres (precisió de 15-30 cm en altimetria), que abasta tot 

l’àmbit d’estudi del terme municipal. 

4.2 Pluja de projecte 

Per al càlcul dels valors de precipitació diària (P ) es realitza un tractament estadístic de les 

sèries de pluges històriques obtingudes dels registres de les estacions meteorològiques 

properes. El tractament estadístic utilitza dades de mesures a punts concrets, les estacions 

meteorològiques. Si s’utilitzen els resultats del tractament estadístic per assignar un únic valor 

de precipitació diària a una zona amb una certa extensió, i no a un punt, cal reduir els 

resultats del tractament estadístic aplicant un coeficient adimensional. Aquest coeficient és K , coeficient de simultaneïtat, que té l’expressió: si	S	 ≤ 1	km²	K = 1	
si	S	 > 1	 m 	K = 1 − log S15  

On S és la superfície de la conca expressada en km². 

L’aplicació del coeficient de simultaneïtat està motivada perquè, sobre una zona extensa, la 

precipitació mitjana és menor quan més superfície té la zona. En aquest cas, per la definició 

de la pluja de projecte, la zona d’estudi s’ha dividit en sis conques (veure Figura 6), en funció, 

en gran part, de la orografia del terreny, així com la separació de conques aportants aigües 

amunt., donat que es tracta d’una vall amb orientació nord-oest a sud-est, on els valors de 

precipitació van augment en aquest mateix sentit de la vall. 

La Taula 5 mostra els valors dels altres paràmetres hidromorfomètrics i el temps de 

concentració de les sis conques, abans esmentades, pel càlcul de la pluja de projecte. Cal 

tenir en compte que la divisió de la zona d’estudi en diferents conques per tal de determinar la 
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pluja de projecte correspon a una divisió teòrica, per tal de simplificar i unificar zones amb 

característiques similars, amb l’objectiu de ser una aproximació a la realitat, en base a la 

informació de partida. Però que en tot cas, petites variacions en la delimitació de les conques, 

no suposarien canvis significatius, donades les superfícies relativament baixes de les 

subconques. 

 
 

KA 
àrea S 
(km2) 

Longitud L
(Km) 

Cota Màx 
(m) 

Cota Mín
(m) 

Desnivell 
(m) 

Pendent j 
(%) 

Temps Tc 
(hh:mm) 

Conca 1 0.931 10.71 7544 813.16 371.57 442 0.059 2.39

Conca 2 0.973 2.50 5594 1233.99 384.05 850 0.152 1.59

Conca 3 0.953 5.16 5023 1175.9 370.8 805 0.160 1.45

Conca 4 0.967 3.11 3485 1071.6 335.9 736 0.211 1.04

Conca 5 0.951 2.90 4154 783.0 261.1 522 0.126 1.31

Conca 6 0.951 5.46 6036 1123.25 105.55 1018 0.169 1.65

Taula 5. Paràmetres hidromorfomètrics i temps de concentració per les conques definides per la determinació de la 
pluja de projecte. 

A la Taula 6 es poden observar els valors de P  segons les dades recollides en els “Mapes de 

precipitació màxima diària esperada a Catalunya” per a diferents períodes de retorn, del 

Servei Meteorològic de Catalunya, i els valors de P′  una vegada aplicat el coeficient de 

simultaneïtat K  (P′ = 	P ×	K ). 

 

Període de 
retorn 

Guia del Servei Meteorològic de Catalunya 

 Pd Pd’ (=Pd x KA) 

Conca 1  

T10 102 95 

T100 149 139 

T500 181 169 

Conca 2 

T10 104 101 

T100 152 148 

T500 185 180 

Conca 3 

T10 107 102 

T100 157 150 

T500 190 181 

Conca 4 

T10 109 105 

T100 160 155 

T500 196 190 
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Període de 
retorn 

Guia del Servei Meteorològic de Catalunya 

Conca 5 

T10 112 109 

T100 164 159 

T500 202 196 

Conca 6 

T10 112 106 

T100 165 157 

T500 202 192 

Taula 6. Precipitacions associades a cada període de retorn. 

En la següent figura es mostra la delimitació de les subconques designades per l’obtenció de 

la pluja de projecte. 

 

Figura 6. Situació de les conques en l’àmbit d’estudi per a la determinació de la pluja de projecte. Base topogràfica 
ICGC 1:50.000. 
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Els valors aplicats en el present estudi (mapes de precipitació màxima diària esperada a 

Catalunya per a diferents períodes de retorn) són majors pel cabal de T=10 anys, similars pel 

cabal de T=100 anys, i lleugerament inferiors pel cabal de T=500 anys, respecte als valors 

adoptats per l’estudi hidrològic a les subconques que s’han recollit per fer la comparativa 

(10063, 10067), analitzades en l’estudi INUNCAT (Taula 7). En ambdós de la comparativa 

casos els valors de precipitació corresponen a valors a l’estació, no del promig de la conca. 

T (anys) Valors precipitació 
Resultats a l’estudi INUNCAT  

10063 10067 

10 102-112 96 102 

100 149-165 156 170 

500 181-202 206 225 

Taula 7. Precipitacions associades a cada període de retorn comparades amb les conques INUNCAT. 

Una vegada coneguda la precipitació diària P′  (apartat 4.2) es calcula la intensitat de pluja 

corresponent a una durada de l’episodi de pluja igual a 24 hores (quan no es disposa de cap 

dada per a calibrar el model hidrològic, es recomana considerar una duració de la pluja de 24 

hores, per ser més conservador), per a cada període de retorn. S’utilitzen les corbes intensitat 

– durada – freqüència, també anomenades corbes IDF proposades per Témez: 

II = II . .( . )
 

On:  

• I  Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada 

 D = 	24 hores corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h. 

• I I⁄  Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar 

un valor mitjà de 11, d’acord amb MOPU (1990). 

• I  Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el 

volum de precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa 

en mm/h. 

• D Durada efectiva de la pluja igual a 24 hores. 

Els cabals utilitzats per a la determinació de le zones inundables segons la terminologia de 

l’Agència Catalana de l’Aigua són el de T = 10 anys, T = 100 anys i T = 500 anys. La Taula 8 

recull la intensitat de precipitació resultant, per als tres períodes de retorn. 
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Període de retorn Pd' adoptada  
ID (Sintètica) 

(Tc=24 h) 

Conca 1 

T10 95 4.51 

T100 139 6.58 

T500 169 7.99 

Conca 2 

T10 101 4.80 

T100 148 7.02 

T500 180 8.54 

Conca 3 

T10 102 4.83 

T100 150 7.09 

T500 181 8.58 

Conca 4 

T10 105 5.00 

T100 155 7.34 

T500 190 8.90 

Conca 5 

T10 109 5.15 

T100 159 7.54 

T500 196 9.19 

Conca 6 

T10 106 5.05 

T100 157 7.44 

T500 192 9.11 

Taula 8. Intensitat de disseny, associada a cada període de retorn. 

El càlcul del hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es 

realitza amb el mètode conegut com dels blocs alternats. Els hietogrames per a totes les 

conques i els diferents períodes de retorn es mostren entre la Figura 7 i la Figura 12. 

 

Figura 7. Hietogrames de pluja per a la conca 1, T=10, T=100 i T=500 anys. 
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Figura 8. Hietogrames de pluja per a la conca 2, T=10, T=100 i T=500 anys. 

 

Figura 9. Hietogrames de pluja per a la conca 3, T=10, T=100 i T=500 anys. 

 

Figura 10. Hietogrames de pluja per a la conca 4, T=10, T=100 i T=500 anys. 
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Figura 11. Hietogrames de pluja per a la conca 5, T=10, T=100 i T=500 anys. 

 

Figura 12. Hietogrames de pluja per a la conca 6, T=10, T=100 i T=500 anys. 

4.3 Pèrdues de precipitació 

Per a la determinació de les pèrdues de precipitació la Guia Tècnica segueix el mètode 

desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS, depenent del Servei Geològic dels Estats 

Units, USGS). D’aquesta forma per a cada subconca es pondera el nombre de corba (NC). El 

nombre de corba pot variar entre 0 i 100, i s’estableix que l’NC=100 correspon a una 

superfície totalment impermeable. El Soil Conservation Service (SCS), va tabular els NC 

segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl.  

La relació entre el P 	(llindar d’escorrentiu a partir del qual es produeix escorrentiu superficial) i 

l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez: 
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P = 5000NC − 50 

On P  és el llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, condicions d’humitat 

normals. S’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és adimensional. 

Segons el Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:250.000 de l’Institut Geològic de Catalunya 

(Figura 13), la geologia dels materials aflorants a les conques d’estudi està formada per 

materials per materials del Cambrià-Ordovicià, del Triàsic, el Cretaci superior, el Paleocè 

(Eocè i Oligocè) i del Quaternari. 

 

Figura 13. Geologia de les conques. Base Mapa geològic ICGC 1:250.000. 

D’acord amb la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, les litologies del tipus P7D, 

Q2D, i T12 (calcàries, conglomerats i bretxes) s’inclouen en els sòls tipus A, les litologies tipus 

T2 (lutites, gresos, i guixos), corresponen a sòls tipus C, mentre que la resta de litologies que 
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són les COA, K5P1A, N2C, N2E, P16C, P16D, P67A, P67B, P7F, P8J, P8K, Q2F, Q3E, T1, 

T23, s’inclouen en els sòls tipus B (gresos, lutites, conglomerats, margues, lignits, bretxes, 

calcàries i dolomies).  

Els sòls del grup A admeten més infiltració que els del grup C. La Figura 14 mostra la 

zonificació segons el grup de sòl. 

 

Figura 14. Zonificació segons grup de sòl. Base Mapa geològic ICGC 1:250.000. 

Els usos del sòl que predominen en aquesta zona són dotze, segons el mapa de cobertes del 

sòl de Catalunya, que s’han agrupat en set, d’acord amb la Taula 9 entre els quals destaquen 

principalment àmplies zones de boscos densos i matollars, en les zones més feréstecs, que 

ocupen en gran part els voltants del massís de Montserrat, les zones de cultius a la falda de la 

muntanya i en les proximitats del nucli urbà, les zones de roquissars que caracteritzen el 

massís, i l’àmbit urbà. La Figura 15 mostra la zonificació segons els tipus d’usos del sòl. 
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MCSC Càlcul de cabals 

Ús Codi Ús Codi 

Boscos densos (no ribera) 1 Bosc dens 1 

Boscos clars (no ribera) 6 Bosc clar 2 

Matollars 7 Matollars 3 

Prats i herbassars 9 Praderies 4 

Roquissars 11 Poca infiltració 7 

Sòls nus forestals 13 Poca infiltració 7 

Aigües continentals 16 Poca infiltració 7 

Conreus 17 Conreus 5 

Zones urbanitzades 19 Poca infiltració 7 

Vies de comunicació 21 Poca infiltració 7 

Zones esportives i lúdiques 22 Poca infiltració 7 

Zones d'extracció minera 23 Poca vegetació 6 

Taula 9. Equivalència entre els usos del sòl del mapa de cobertes del sòl i els sintetitzats. 

 

Figura 15. Zonificació segons els usos del sòl. Base topogràfica ICGC 1:50.000. 
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La Figura 16 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris; ús de sòl (cobertura), grup 

del sòl (litologia aflorant) i subconca. El color és el del grup del sòl (blau, A; verd, B; vermell, 

C), i la tonalitat segons l’ús del sòl: més fosc és menys escolament (més retenció i/o infiltració) 

i més clar és més escolament. 

 

Figura 16. Zonificació que recull els tres criteris: ús de sòl, grup de sòl i subconca. Base topogràfica ICGC 
1:50.000. 

Per a cada grup de sòl i cada ús del sòl, la Taula 10 recull els valors adoptats del nombre de 

corba NC, en condicions d’humitat de tipus II (condicions normals). 

 

Ús sòl Grup sòl Nombre de Corba NC  

Estimació moderada Estimació conservadora 

Bosc dens 
A 29 36 

B 43 52 

C 54 62 
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Ús sòl Grup sòl Nombre de Corba NC  

Estimació moderada Estimació conservadora 

D 60 68 

Bosc clar 

A 36 40 

B 52 60 

C 62 69 

D 68 76 

Matollar 

A 40 45 

B 60 68 

C 69 78 

D 76 83 

Praderia 

A 42 49 

B 60 68 

C 74 85 

D 79 85 

Conreu 

A 54 66 

B 68 77 

C 78 85 

D 82 89 

Poc vegetat 

A 71 77 

B 78 86 

C 82 89 

D 86 93 

Poc permeable 

A 91 96 

B 91 96 

C 91 96 

D 91 96 

Taula 10. Valors del nombre de corba NC adoptats.1 

La delimitació de subconques feta per a la determinació de les pèrdues de precipitació, i més 

endavant, per a la determinació de cabals, és la que es mostra en la Figura 17, dins l’àmbit 

d’estudi. 

 

 

 

 

                                                 

1 Per cada tipologia d’ús i grup de sòl, el NC pot variar dins un rang de valors, en funció del pendent i 
característiques hidrològiques, variabilitat que es recull a partir de la diferenciació en dues estimacions 
pel càlcul del NC i P0. 
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Figura 17. Situació de les subconques per la determinació dels cabals respecte el terme municipal de Collbató. 
Base topogràfica ICGC 1:50.000. 

Així doncs, atenent a l’ús del sòl, predominantment de bosc dens i matollars en els vessants, i 

conreus en les zones més planeres, i al grup del sòl, la distribució de la superfície de les 

diferents subconques es mostra en l’Annex 3, tant en termes de superfície total, com 

distribució percentual. 

Ponderant en superfície, els valors del nombre de corba per cada conca es mostren en la 

Taula 11. 

 
Estimació moderada Estimació conservadora 

Subconca CN Po CN Po 

W20 54 42.4 62 30.0 

W130 53 43.7 62 31.1 

W170 56 39.2 64 28.1 
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Estimació moderada Estimació conservadora 

Subconca CN Po CN Po 

W1790 56 40.1 64 28.2 

W1820 52 46.7 60 33.2 

W1980 50 50.2 58 35.7 

W2000 57 37.5 66 26.1 

W2240 58 36.1 66 25.5 

W2350 55 40.4 64 28.5 

W2400 63 29.9 71 20.5 

W2430 59 35.3 67 24.8 

W2540 65 26.7 74 17.8 

W2560 67 24.7 75 16.3 

W2660 62 30.4 70 21.8 

W2720 71 20.5 78 14.2 

W2750 78 13.9 85 8.6 

W2810 55 40.5 64 28.1 

W2840 47 55.4 56 39.0 

W2860 60 33.9 68 23.3 

W2870 61 31.9 69 22.7 

W2890 76 15.8 82 10.7 

W2920 53 44.6 61 31.7 

W2970 61 32.1 69 22.0 

W2980 73 18.0 81 11.8 

W3010 79 12.9 85 8.5 

W3020 49 52.4 58 36.7 

W3050 48 53.2 57 37.2 

W3080 61 31.9 70 21.8 

W3120 62 30.5 71 20.3 

W3160 60 33.3 68 23.9 

W3170 57 37.6 65 26.8 

W3180 70 21.8 77 14.8 

W3210 79 12.9 86 8.2 

W3220 72 19.6 80 12.9 

     

W3220a   85 8.6 

W3220   81 11.8 

Taula 11. Valors del nombre de corba resultants. 
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4.4 Transformació pluja escorrentiu i mètode de propagació de avingudes 

La hidrologia es modela amb el programa Hec-Hms, programa desenvolupat pels “US Army 

Corps of Engineers”. El mètode de transformació pluja escorrentiu que s’ha seguit és el 

mètode desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS), mètode que també recull la Guia 

Tècnica de l’ACA. L’SCS es basa en l’estudi del comportament de multitud de conques petites 

dels EEUU, s’obté un hidrograma adimensional, en el qual s’expressa la relació del cabal 

respecte al cabal punta, versus la relació entre el temps i el temps pic. 

Quan es modelitza una conca dividint-la en subconques, és necessari propagar els 

hidrogrames d’avinguda obtinguts de la transformació pluja-escorrentiu, en les subconques 

que no tinguin el seu desguàs justament en el punt de sortida de la conca general. En aquest 

cas la propagació d’avingudes s’ha modelat amb el mètode de propagació agregada de 

Muskingum-Cunge. Aquest mètode està basat en el mètode de Muskingum, i és una tècnica 

de propagació no lineal, que considera la difusió d’un hidrograma basat en les propietats 

físiques de la llera i l’hidrograma d’aigües amunt. 

4.5 Cabals 

La Figura 18 mostra, altra vegada, la delimitació de les conques, feta per a la determinació de 

cabals, sobre el mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:50.000, de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya, així com la posició dels cursos que aporten en cada conca, informació 

obtinguda a partir del programari Hec-GeoHms. 
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Figura 18. Situació de les subconques per la determinació dels cabals respecte el terme municipal de Collbató. 
Base topogràfica ICGC 1:50.000. 

Els paràmetres geomètrics de la conca (paràmetres hidromorfomètrics) són; l’àrea de la conca S, la longitud del curs principal L, la cota màxima a la superfície de la conca, la cota mínima a 

la superfície de la conca, el desnivell i el pendent mitjà del curs principal j. 
El temps de concentració T 	és el temps que transcorre entre la finalització de l’episodi de 

precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. S’agafa com el temps que 

tarda una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal a sortir pel punt de 

sortida. En tractar-se d’una conca, s’utilitza la fórmula proposada per J.R.Témez. El temps de 

concentració T  s’expressa en hores. 

T = 0.3	 ×	 Lj . . 	
Pel temps de retard, tlag, la Guia Tècnica proposa la següent formulació: 
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≈ 0,31	  

La Taula 12 mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics, el temps de concentració i 

el temps de retard de cada conca. Per calcular el recorregut de cada torrent es té en compte 

el trajecte hidràulicament més allunyat dins la conca d’estudi, tot i que pel càlcul hidràulic el 

recorregut posteriorment a estudiar és limita principalment a les proximitats del nucli urbà 

d’estudi. 

Conca 
Àrea S 
(km2) 

Cota màxima 
(m) 

Cota 
mínima (m) 

Longitud 
L (m) 

Pendent j 
(m/m) 

Temps tc 
(h) 

tlag (min) 

W20 0.6848 420.2 270.0 2112 0.071 0.87 16 

W130 2.5823 918.1 105.6 3106 0.262 0.92 17 

W170 2.8737 1123.3 164.7 4088 0.234 1.15 21 

W1790 2.5009 1234.0 384.0 5594 0.152 1.59 30 

W1820 1.5996 1175.9 422.5 3491 0.216 1.04 19 

W1980 0.9055 1111.2 422.5 2725 0.253 0.83 16 

W2000 1.1485 946.8 394.8 3144 0.176 1.00 19 

W2240 0.4217 1071.6 389.1 2367 0.288 0.73 14 

W2350 0.1950 955.9 389.1 1828 0.310 0.59 11 

W2400 0.1703 436.5 394.9 1075 0.039 0.59 11 

W2430 0.5036 904.5 367.6 1975 0.272 0.64 12 

W2540 0.4995 465.5 335.9 2413 0.054 1.02 19 

W2560 0.1364 428.8 384.0 1069 0.042 0.58 11 

W2660 0.3095 426.5 370.8 1581 0.035 0.80 15 

W2720 0.1018 390.7 347.9 922 0.046 0.51 9 

W2750 0.3128 432.2 317.0 1844 0.062 0.81 15 

W2810 0.0961 467.2 371.7 574 0.166 0.28 5 

W2840 0.1578 453.3 359.7 1193 0.079 0.56 10 

W2860 0.2974 371.9 324.3 1362 0.035 0.72 13 

W2870 0.0426 325.5 294.0 473 0.067 0.28 5 

W2890 0.1377 355.3 297.7 2580 0.022 1.27 24 

W2920 0.2214 433.9 340.9 973 0.096 0.46 9 

W2970 0.2502 376.5 277.7 1271 0.078 0.58 11 

W2980 0.4057 431.9 292.9 1532 0.091 0.65 12 

W3010 0.4647 406.4 308.8 2376 0.041 1.06 20 

W3020 0.1588 413.5 308.8 952 0.110 0.44 8 

W3050 0.2520 416.9 324.7 927 0.099 0.44 8 

W3080 0.1369 401.0 292.9 972 0.111 0.45 8 

W3120 0.4379 341.0 261.1 1697 0.047 0.80 15 

W3160 0.6316 399.5 347.9 1855 0.028 0.95 18 

W3170 10.7134 813.2 371.6 7544 0.059 2.39 44 

W3180 0.1913 783.0 367.7 1494 0.278 0.52 10 

W3220 0.1400 378.9 347.5 350 0.090 0.21 4 

3220a 0.1200 347.5 324 600 0.040 0.38 7 

W3210 0.1557 409.6 335.9 1574 0.047 0.76 14 

Taula 12. Paràmetres hidromorfomètrics, temps de concentració i temps de retard. 
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Els hidrogrames resultants dels torrents estudiats en el present estudi es mostren entre la 

Figura 19 a la Figura 22, els quals corresponen a: torrent del Migdia, torrent de la Maçana, 

torrent del Pont i torrent Innominat 7, torrent del Misser i torrent Innominat 6, torrent de 

Lladerns i torrent del Pujolet, riera de Can Dalmases i els seus tributaris pel marge dret 

(torrents Innominat 1, 2, 3 i 4, torrent de les Cadenes, torrent de la Fosalba), el torrent de la 

Galetxa i el torrent de la Salut (el qual desemboca al riu Llobregat). 

 

     

    

Figura 19. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Àmbit d’estudi. 
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Figura 20. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Àmbit d’estudi. 
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Figura 21. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Àmbit d’estudi. 
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Figura 22. Hidrogrames resultants T=10, T=100 i T=500 anys. Àmbit d’estudi. 
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Figura 23. Punts definits per a la determinació de cabals. 
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Curs Punt Descripció Conca aportant 

Aportació 
lateral 

0 
Aportació lateral al torrent del Migrat, aigües 

amunt de la carretera A-2 
W2660 

torrent del 
Migdia 

1 
Punt de desguàs de la conca del torrent del 
Migdia, confluència amb el torrent del Pont, 
aproximadament a l'extrem del carrer Berga 

W1790 

torrent de la 
Maçana 

2 

Punt de desguàs de la conca del torrent de la 
Maçana, confluència amb el torrent del Pont, en 

els voltants de l'encreuament dels carrers Av. de la 
Vinya Nova i carrer d'Olot. 

W2000 

torrent del Pont 3 

Punt de desguàs de la conca del torrent del Pont, 
confluència amb el torrent de la Maçana, en els 
voltants de l'encreuament dels carrers Av. de la 

Vinya Nova i carrer d'Olot. 

W1820+W1980+W2400 

torrent del 
Migrat 

4 
Punt del torrent del Migrat al seu pas per sota 

l'autovia A-2, que recull les aigües dels torrents del 
Migdia, Maçana i Pont, i l'aportació lateral 

W1790+W1820+W1980+W2000+
W2400+W2560+W2660 

riera de Can 
Dalmases 

4_1 
Punt en la riera de Can Dalmases, a l'altura de la 

confluència amb el torrent del Migrat 
W3160+W3170 

torrent 
Innominat 4 

5 Punt de desguàs de la conca W2810 

torrent 
Innominat 3 

6 Punt de desguàs de la conca W2840 

torrent 
Innominat 2 

7 Punt de desguàs de la conca W2920 

torrent de la 
Fosalba 

8 Punt de desguàs de la conca W3050 

torrent de les 
Cadenes 

9 Punt de desguàs de la conca W3020 

torrent 
Innominat 1 

10 Punt de desguàs de la conca W3080 

riera de Can 
Dalmases 

10_1 
Punt en l'àmbit de la confluència de la riera de Can 

Dalmases amb el torrent del Misser 

W1790+W1820+W1980+W2000+
W2400+W2560+W2660+W2720+
W2810+W2840+W2860+W2920+
W2980+W3010+W3160+W3170 

torrent de Can 
Pujolet 

11 Punt de desguàs de la conca W3180 

torrent del 
Misser 

12 
Punt aproximadament al tram final del carrer 

Josep Maria Sagarra 
W2240+w2350+W2540+w3210 

torrent de 
Lladerns 

13 
Punt en el tram final de la Rambla de la 

Generalitat 
W2430+w3180+w3220 

riera de Can 
Dalmases 

14 
Punt de desguàs de la conca en el límit del terme 

municipal 

W1790+W1820+W1980+w2000+W
2240+W2350+W2400+W2430+W2
540+W2560+W26660+W2720+W2
750+W2810+W2840+W2860+W28
70+W2890+W2920+W2970+W298
0+W3010+W3020+W3050+W3080
+W3120+W3160+W3170+W3180+

W3210+W3220+W3220a 

torrent de la 
Galetxa 

15 Punt de desguàs de la conca W20 
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Curs Punt Descripció Conca aportant 

torrent de la 
Salut 

16 Punt de desguàs de la conca W130+W170 

torrent 
Innominat 7 

17 Punt de desguàs de la conca W1980 

torrent 
Innominat 6 

18 Punt de desguàs de la conca W2240 

Taula 13. Punts definits per a la determinació de cabals. 

La Taula 14 recull els cabals màxims dels hidrogrames anteriors resultants de l’aplicació del 

mètode de pèrdua de precipitació i mètode de transformació pluja escorrentiu, descrits en els 

apartats 4.2 i 4.3 respectivament, per a tres períodes de retorn. La Taula 14 a més compara 

aquests cabals màxims amb els cabals d’una de les conques de l’estudi INUNCAT. Com que 

no es disposa de cabals INUNCAT en tots els punts s’ha utilitzat la fórmula que relaciona 

cabals i superfícies de conca entre dos rius de conques hidrològiques similars: Q Q⁄ =(S S⁄ ) . . . Amb l’exponent 0.5 és la mateixa fórmula que s’ha utilitzat a l’INUNCAT. 
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Cabal 
(m3/s) 

Període de retorn 
 

Punt / 
Conca 

T10           T100           T500           

Estimació 
guia 

  

Interp. 
Inuncat 

Estudi 
2003 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2007 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2001 
(mèt. 
rac.) 

Estimació 
guia 

  

Interp. 
Inuncat 

Estudi 
2003 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2007 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2001 
(mèt. 
rac.) 

Estimació 
guia 

  

Interp. 
Inuncat 

Estudi 
2003 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2007 
(mèt. 
rac.) 

Estudi 
2001 
(mèt. 
rac.) 

Mod. Cons. 10067       Mod. Cons. 10067       Mod. Cons. 10067       

Punt 0 1.2 1.8 2.4       2.8 3.6 8.9       3.9 4.8 15.69       

Punt 1 4.8 8.9 6.9 5.1     13.8 20.1 25.3 16.6     21.2 28.6 44.59 25.70     

Punt 2 3.1 5.4 4.7 3.6     8.1 11.5 17.1 12.0     11.9 15.8 30.22 18.60     

Punt 3 4.3 9.0 7.2 9.4     14.3 21.5 26.3 26.5     22.1 30.7 46.33 39.50     

Punt 4 13.3 25.2 11.5 16.6   18.8 39.1 57.3 41.7 50.4   51.6 59.6 80.6 73.52 76.7   83.7 
Punt 
4_1 

16.9 31.1 14.8       48.4 71.1 53.8       74.7 101.9 94.78       

Punt 5 0.3 0.5 1.4       0.8 1.1 5.0       1.1 1.4 8.74       

Punt 6 0.2 0.5 1.7       0.7 1.2 6.4       1.2 1.8 11.20       

Punt 7 0.6 1.0 2.1       1.6 2.2 7.5       2.4 3.1 13.27       

Punt 8 0.4 0.9 2.2       1.4 2.2 8.0       2.2 3.2 14.15       

Punt 9 0.3 0.6 1.8       1.0 1.5 6.4       1.6 2.2 11.23       

Punt 10 0.7 1.0 1.6       1.5 1.9 5.9       2.1 2.5 10.43       

Punt 11 1.4 1.7 1.9       2.6 3.0 7.0       3.5 3.9 12.33       

Punt 12 4.4 6.8 4.6 2.1     10.1 13.5 16.8 6.8     14.4 18.1 29.57 10.50     

Punt 13 4.5 6.0 4.2 3.3     9.2 11.1 15.2 10.2     12.6 14.7 26.75 15.60     

Punt 14 43.2 77.9 21.4   70.6   121.5 174.7 78.0   159.2   184.4 246.5 137.55   244.2   

Punt 15 1.9 3.2 3.6       5.0 7.0 13.2       7.6 9.9 23.33       

Punt 16 12.9 23.4 10.3       37.1 53.0 37.4       56.9 75.4 65.86       

Taula 14. Cabal de disseny, associat a cada període de retorn.(Mod. = Estimació moderada, Cons.= Estimació conservadora, Interp.= Interpolació, Mèt.=Mètode).
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Per altra banda, també s’incorporen en la taula, a mode de referència i comparativa, els 

cabals extrets dels següents estudis: 

• Estudi d’inundabilitat i perillositat als carrers de Collbató. Baix Llobregat. (2003) 

• Projecte de canalització de diversos torrents de Collbató per a protecció del sòl 

urbà durant l’efecte de pluges torrencials. Baix Llobregat. Annex Núm 2. Càlculs 

hidrològics i hidràulics. (2001). 

• Estudi d’inundabilitat de la riera de Can Dalmases – Collbató. 2007. 

Inicialment, cal tenir en compte que entre els diferents estudis entre els quals s’utilitzen per fer 

una comparativa de referència de cabals, els valors de les dades de precipitació màximes 

diàries poden ser lleugerament diferents, ja sigui perquè procedeixen de fonts diferents, i/o 

perquè també cal tenir en compte si es refereixen al punt de l’estació o al promig de la conca. 

Per altra banda, cal fer esment que els cabals d’escolament s’han obtingut a partir de càlculs 

hidrològics a partir de metodologies diferents, consistent en el mètode racional en els estudis 

previs, i el mètode de multiconca en el present estudi, però que en els dos casos segueixen 

les recomanacions de la Guia Tècnica de l’ACA. 

Tenint en compte aquestes premisses, en els punts on hi ha disponibilitat de dades de cabals 

dels diferents estudis es pot comprovar l’elevada similitud amb els valors obtinguts en el 

present estudi. En general la tendència és que per conques de major superfície i amb 

l’augment del període de retorn la similitud és més notòria pels cabals obtinguts amb 

l’estimació més conservadora. 

Pel que fa a les dades INUNCAT, s’ha trobat una major disparitat de dades, no podent establir 

una tendència clara. Cal tenir en compte que, segons dades de l’INUNCAT, els valors de 

cabals són obtinguts sota condicions d’humitat tipus II, és a dir, normals, i amb valors de 

nombre de corba entre 61-66, sent, per tant, similars als valors obtinguts per aquest estudi 

segons la Guia Tècnica, que oscil·len entre 58 ( amb valor mínim de 47 i màxim de 79) i 66 

(amb valor mínim de 56 i màxim de 86). Tanmateix, les estacions Inuncat emprades per dur a 

terme aquesta comparativa de cabals presenten superfícies força superiors (43 i 35 km2) a les 

extensions de les subconques delimitades en aquest estudi, alhora que la seva localització 

dista parcialment de la zona d’estudi del present estudi. 
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5 Hidràulica 

5.1 Model digital del terreny 

Per a la modelització hidràulica s’ha utilitzat el model digital del terreny Lidar de l’ICGC. Com 

ja es comenta en l’apartat d’Hidrologia, es tracta d’una informació en format malla regular 

(ràster) i, en aquest cas, es compon d’un únic model amb un pas de malla de 2x2 m (precisió 

de 15-30 cm en altimetria), que abasta tot l’àmbit dels cursos a estudiar, dins el terme 

municipal.  

Alhora, s’ha tingut en compte també la cartografia topogràfica a escala 1:1000, de la Diputació 

de Barcelona, dins els àmbits urbans, en els trams on és necessari adquirir un major grau de 

detall de la geometria del terreny (Figura 24).  

 

Figura 24. Cartografies utilitzades en la modelització (vectorial i ràster). Base topogràfica ICGC 1:50.000. 
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En el cas d’existència d’alguna canalització, soterrada o a cel obert, s’ha tingut en compte la 

informació disponible corresponent al projecte constructiu i/o informació facilitada per 

l’Ajuntament de Collbató i/o l’ACA, així com de la informació obtinguda amb la visita de camp. 

5.2 Tipus de modelització 

Atenent les característiques geomorfològiques de la llera i especialment de la plana 

d’inundació, s’ha optat per realitzar: 

• Una modelització unidimensional, en règim permanent, en les capçaleres dels 

torrents del Pont i torrent del Misser, així com dels seus afluents torrents 

Innominat 6 i 7. Aquests trams presenten una elevada unidimensionalitat, força 

encaixats, i amb un perfil longitudinal d’altes pendents. També es modelitzen en 

règim permanent els cursos del torrent de la Salut i el torrent de la Galetxa, els 

quals transcorren també força encaixats en el fons de vall, i més allunyats de la 

zona urbana. 

• Una modelització bidimensional, en règim variable, en els cursos restants, donat 

el fet que circulen en part per zona urbana, fent que no presentin una única línia 

de flux ben definida en algun tram. Alhora degut a la presència d’algun tram 

canalitzat de forma subterrània, una modelització bidimensional permet reflectir 

de forma més real l’evolució de la capacitat dels trams canalitzats aigües amunt, 

al llarg de l’hidrograma de cabal. Els torrents laterals que conflueixen a la riera 

de Can Dalmases pel marge dret presenten també una alta unidimensionalitat, 

però s’han modelitzat dins el model bidimensional per tal de tenir un model 

integral. 

5.2.1 Model unidimensional 

L’entorn de simulació escollit és l’aplicació HEC RAS, del USACE, una agència estatal del 

govern dels Estats Units d’Amèrica. El model HEC RAS és un programa àmpliament utilitzat 

per la comunitat hidràulica, amb una gran experiència d’us i ben contrastat.  

El model adopta els següents principis fonamentals:  

• El principi de conservació de la massa estableix que la massa es conserva, és a 

dir, que no es crea ni es destrueix dins del sistema que s’analitza. La 

conservació de la massa en un sentit volumètric significa que el volum que passa 

per una determinada posició també passarà per un altra posició aigües avall, 
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amb els canvis deguts a emmagatzematge, entrades i sortides dels tributaris, 

evaporació, etc. entre les dues posicions degudament avaluades. 

• El principi de conservació de la quantitat de moviment (momentum) es deriva de 

la Segona Llei de Newton i estableix que la suma de forces aplicades en un 

volum de control sigui igual a la suma de la taxa de canvi del momentum 

emmagatzemat dins el volum de control més el flux de momentum a través de la 

seva superfície. 

A més d’aquests dos principis fonamentals, el models fluvials també estan basats en les 

hipòtesis simplificatives següents: 

• Flux gradualment variat. Els calats i les velocitats canvien gradualment en el curs 

del riu. Aquestes condicions permeten considerar una distribució hidrostàtica de 

pressions al ser les línies de corrent aproximadament paral·leles. 

• Flux unidimensional. Les variacions de les característiques del flux en direccions 

diferents a la de l’eix del riu es menyspreen i un únic nivell representa la làmina 

d’aigua en cada secció transversal del riu perpendicular al flux.  

• Pendents petits. El pendent ha de ser petit perquè la hipòtesi de distribució 

hidrostàtica es calcula mesurant el calat d’aigua verticalment.  

• Llera fixa. La secció de flux no canvia de forma o rugositat durant la crescuda. 

Tot i que aquesta hipòtesi s’usa sovint, força corrents al·luvials poden canviar 

considerablement la forma de la llera i de les planes en episodis de crescuda. 

5.2.2 Model bidimensional  

La modelització bidimensional s’ha dut a terme amb el programari IBER v2.0, desenvolupat 

conjuntament pel Centre d’Estudis Hidrogràfics del CEDEX; el grup d’investigació FLUMEN, 

de la E.T.S. d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC); el grup d’Enginyeria de l’Aigua i el Medi Ambient, GEAMA, de la 

Universitat de A Coruña (UDC); i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, 

CIMNE, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

El programari IBER és una eina de càlcul numèric, de simulació de flux d’aigua en làmina 

lliure i règim no permanent, d’aigües poc profundes, que ha estat desenvolupat per dur a 

terme estudis hidrodinàmics en geometries irregulars, que integra les aproximacions en dues 

dimensions amb diferents possibilitats de connexió entre dominis. 
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El model Iber consta de tres mòduls de càlcul: un mòdul hidrodinàmic, un mòdul de 

turbulència i un mòdul de transport de sediments. 

IBER utilitza esquemes numèrics d’alta resolució, que permeten el càlcul de fluxos discontinus 

i que permet treballar en dues dimensions, amb malles de càlcul irregulars no estructurades, 

de volums finits, formades per quadrilàters i/o triangles. 

També implementa mecanismes per a considerar el mullat i assecat del domini en estudi, així 

com la rugositat del terreny variable en l’espai i en funció de les característiques del flux. 

5.3 Cabals 

Els cabals màxims dels hidrogrames utilitzats pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys es 

resumeixen en la Taula 15, d’acord amb el que s’ha exposat al capítol 3 (Hidrologia segons la 

Guia tècnica de recomanacions per a la realització d’estudis d’inundabilitat d’àmbit local de 

l’Agència Catalana de l’Aigua), pels diferents cursos objecte d’estudi. 

S’han utilitzat els cabals segons una estimació conservadora per totes les conques, seguint la 

Guia Tècnica de l’Agència, sent també els valors que més s’assimilen als cabals dels diferents 

estudis comparatius.  

Cabals màxims (m3/s) i períodes de retorn  

Punt  Curs fluvial T10 T100 T500 

Punt 0 
Aportació lateral al torrent del Migrat, aigües amunt 

de la carretera A-2 
1.8 3.6 4.8 

Punt 1 
Punt de desguàs de la conca del torrent del Migdia, 

confluència amb el torrent del Pont, 
aproximadament a l'extrem del carrer Berga 

8.9 20.1 28.6 

Punt 2 

Punt de desguàs de la conca del torrent de la 
Maçana, confluència amb el torrent del Pont, en els 

voltants de l'encreuament dels carrers Av. de la 
Vinya Nova i carrer d'Olot 

5.4 11.5 15.8 

Punt 3 

Punt de desguàs de la conca del torrent del Pont, 
confluència amb el torrent de la Maçana, en els 
voltants de l'encreuament dels carrers Av. de la 

Vinya Nova i carrer d'Olot 

9.0 21.5 30.7 

Punt 4 
Punt del torrent del Migrat al seu pas per sota 

l'autovia A-2, que recull les aigües dels torrents del 
Migdia, Maçana i Pont, i l'aportació lateral 

25.2 57.3 80.6 

Punt 4_1 
Punt en la riera de Can Dalmases, a l'altura de la 

confluència amb el torrent del Migrat 
31.1 71.1 101.9 

Punt 5 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 4 0.5 1.1 1.4 
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Cabals màxims (m3/s) i períodes de retorn  

Punt  Curs fluvial T10 T100 T500 

Punt 6 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 3 0.5 1.2 1.8 

Punt 7 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 2 1.0 2.2 3.1 

Punt 8 
Punt de desguàs de la conca del torrent de la 

Fosalba 
0.9 2.2 3.2 

Punt 9 
Punt de desguàs de la conca del torrent de les 

Cadenes 
0.6 1.5 2.2 

Punt 10 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 1 1.0 1.9 2.5 

Punt 11 
Punt de desguàs de la conca del torrent de Can 

Pujolet 
1.7 3.0 3.9 

Punt 12 
Punt del torrent de Can Misser aproximadament al 

tram final del carrer Josep Maria Sagarra 
6.8 13.5 18.1 

Punt 13 
Punt del torrent de Lladerns en el tram final de la 

Rambla de la Generalitat 
6.0 11.1 14.7 

Punt 14 
Punt de desguàs de la conca de la riera de Can 

Dalmases en el límit del terme municipal 
77.9 174.7 246.5 

Punt 15 
Punt de desguàs de la conca del torrent de la 

Galetxa 
3.2 7.0 9.9 

Punt 16 Punt de desguàs de la conca del torrent de la Salut 23.4 53.0 75.4 

Punt 17 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 7 2.8 7.0 10.1 

Punt 18 Punt de desguàs de la conca del torrent Innominat 6 2.3 4.7 6.5 

Taula 15. Cabals màxims (m³/s) utilitzats a la modelització. 

En les figures següents es mostren els hidrogrames dels cabals d’avinguda incorporants en el 

model hidràulic, per aquells torrents que es modelitzen de forma bidimensional. 
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Torrent del Migdia (Punt 1) 

Torrent de la Maçana (Punt 2) 

Torrent del Pont (Punt 3) 

Taula 16. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional 
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Torrent del Migrat (Punt 4) 

Riera de Can Dalmases    

(Punt 4_1) 

Torrent Innominat 4 (Punt 5) 

Taula 17. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional 
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Torrent Innominat 3      

(Punt 6) 

Torrent Innominat 2      

(Punt 7) 

Torrent de la Fosalba   

(Punt 8) 

Taula 18. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional. 
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Torrent de les Cadenes 

(Punt 9) 

Torrent Innominat 1 (Punt 

10) 

Torrent de Can Pujolet 

(Punt 11) 

Taula 19. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional. 
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Torrent del Misser        

(Punt 12) 

Torrent del Lladerns      

(Punt 13) 

Riera de Can Dalmases 

(Punt 14) 

Taula 20. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional. 
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Torrent de la Galetxa     

(Punt 15) 

Torrent de la Salut        

(Punt 16) 

Torrent Innominat 7       

(Punt 17) 

Taula 21. Hidrogrames (m³/s) utilitzats en la modelització bidimensional. 
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5.4 Coeficient de rugositat 

El nivell d’aigua en un tram de riu no depèn únicament de la secció transversal, el pendent i el 

cabal, doncs també depèn de la vegetació i altres factors que s’engloben en un paràmetre de 

rugositat de la llera (coeficient de Manning). Per assignar aquest coeficient s’ha seguit 

diferents criteris diferenciant la llera del riu, de la plana d’inundació. 

5.4.1 Rugositat a la plana d’inundació 

Els coeficients de Manning de la plana d’inundació s’han obtingut a partir del Mapa de 

Cobertes de Sòl de Catalunya del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals), assignant un valor de rugositat a cada tipus de coberta.  

Aquests valors es poden veure a la Taula 22 i una representació del mapa de cobertes a la 

Figura 25 i, Figura 27 i Figura 28. 

 

Referència Descripció Manning 

1 Boscos densos (no ribera) 0.090 

6 Boscos clars (no ribera) 0.075 

7 Matollars 0.060 

9 Prats i herbassars 0.050 

13 Sòls nus forestals 0.040 

16 Aigües continentals 0.025 

17 Conreus 0.050 

19 Zones urbanitzades 0.150 

21 Vies de comunicació 0.100 

22 Zones esportives i lúdiques 0.080 

100 Escullera 0.035 

Taula 22. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats. *Aquest valor s’ha disminuït a 0.020, degut a que els 
carrers i les infraestructures lineals podrien actuar com a canal en situació d’avinguda. 
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Figura 25. Exemple del mapa de cobertes de sòl en el torrent de la Salut, model 1D. 

Bona part dels cursos estudiats en el present estudi transcorren per zona urbana. El teixit 

urbà del municipi de Collbató presenta una distribució força homogènia que consisteix en 

urbanitzacions formades per illes de cases envoltades en general pels seus propis murs. És a 

dir, el que s’observa són illes o mançanes de cases amb els seus murs al voltant i també 

entre parcel·les, sent els carrers els límits pels quatre costats.  

En la següent imatge s’observa la presència d’aquests murs al voltant de les parcel·les 

edificades. 
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Figura 26. Murs evolvents de les edificacions. Imatges extretes de l’estudi ‘Zonificació de detall de la perillositat 
d’inundació a la superfície urbanitzada del municipi de Collbató’, (Octubre, 2003). 

Aquesta distribució o tipus de construcció urbana s’ha intentat plasmar mitjançant els 

coeficients de rugositat, i en els carrers i grans vies de comunicació s’ha optat per una 

rugositat menor, respecte l’interior de les illes de cases (ocupades per edificacions, jardins i 

zones lúdiques) caracteritzat amb una rugositat pròpia d’una zona urbana. 

Però alhora també s’ha representat la presència d’aquests murs evolvents de les cases, 

normalment construïts de formigó i/o pedra (les cotes d’aquests murs s’han extret de la 

cartografia topogràfica 1:1.000), i la rugositat s’ha caracteritzat mitjançant un coeficient propi 

del formigó o escullera. 
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Figura 27. Exemple del mapa de cobertes del sòl de l’àmbit del torrent del Migrat. En la figura dreta detall de la 
diferenciació entre les mançanes de cases i els murs evolvents (en vermell). 

 

Figura 28. Exemple del mapa de cobertes del sòl de l’àmbit del torrent del Misser i Lladerns. En la figura dreta 
detall de la diferenciació entre les illes de cases i els murs evolvents (en vermell). 

5.4.2 Rugositat a la llera 

A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a 

estudis de detall mig, amb n multiparamètrica, basats en l’estudi “Guide for Selecting 

Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains” del Servei Geològic 

dels Estats Units (USGS). 
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Es tenen en compte diferents paràmetres de la geometria de la llera i dels elements presents 

que puguin influir durant les avingudes. n	 = 	 (n 	+ 	n 	+ 	n 	+	n 	+	n ) 	 · 	m	
on: 

• n : valor de n per una llera recte, de seccions uniformes i materials naturals. 

• n : factor de correcció per incorporar irregularitats de la superfície de la llera. 

• n : factor de correcció per incorporar irregularitats en la forma i tamany de la secció 

transversal. 

• n : factor de correcció per incorporar obstruccions al flux. 

• n : factor de correcció per incorporar l’efecte de vegetació. 

• m: factor de correcció per incorporar l’efecte de la sinuositat en planta (meandres) de 

la llera. 

Les taules per a l’obtenció dels valors es mostren a l’Annex 2. 

Els valors dels paràmetres utilitzats i els seus resultats es mostren en la Taula 23. Bona part 

dels cursos, presenten una gran diversitat en trams de llera al llarg del seu recorregut (per 

exemple, transcorren per trama urbana, zona boscosa, zona de conreus, trams on la llera no 

es troba definida, etc.), segons l’àmbit pel qual transcorren. Per tant, excepte pels cursos 

modelitzats en unidimensional, el coeficient de rugositat es presenta en la següent taula 

segons tipologia de trams, i no per cursos. 

En els trams on els cursos no presenten una llera definida, com per exemple el tram del 

torrent de Lladerns en la parta alta, o el torrent de Can Pujolet, s’han adaptat els valors de 

coeficient de manning de la plana d’inundació. 
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torrent 
Innominat 7 i 

torrent del 
Pont (model 

1D) 

torrent Innominat 
6 i torrent del 
Misser (model 

1D) 

torrent de la 
Salut 

torrent de la 
Galetxa 

riera de Can 
Dalmases 

vials 
canal 
amb 

escullera 

nb 0.028 0.029 0.028 0.029 0.025 0.018 0.025 

n1 0.005 0.008 0.008 0.005 0.001 0.001 0.005 

n2 No cal incorporar n2 ja que s’inclou al model en el coeficient d’expansió i contracció. 

n3 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.004 0.005 

n4 0.023 0.017 0.02 0.012 0.002 0.002 0.01 
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n 0.061 0.059 0.060 0.051 0.030 0.025 0.045 

Taula 23. Paràmetres i coeficients de rugositat de Manning utilitzats. 

De la Figura 29 a la Figura 43 es mostren algunes imatges de la llera d’alguns cursos 

estudiats. 
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Torrent del Migdia 

 

 

 

Figura 29. Vista de la llera del torrent del Migdia (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Torrent de la Maçana 

 

 

 

 

Figura 30. Vista de la llera del torrent de la Maçana (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Torrent del Pont 

 

Figura 31. Vista de la llera del torrent del Pont (la resta del tram, aigüe avall, és per carrers de la zona urbana). 

Torrent del Migrat 

 

  

Figura 32. Vista de la llera del torrent del Migrat (d’aigües amunt, a aigües avall). 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató          ICGC AP 019/14 

 
65 

Torrent del Migrat 

 

 

 

Figura 33. Vista de la llera del torrent del Migrat (d’aigües amunt, a aigües avall). 

 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató          ICGC AP 019/14 

 
66 

Torrent del Misser 

  

 

 

 

Figura 34. Vista de la llera del torrent del Migrat (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Torrent de Lladerns 

 

 

 

Figura 35. Vista de la llera del torrent del Lladerns (d’aigües amunt, a aigües avall) . 
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Torrent de Lladerns 

 

 

Figura 36. Vista de la llera del torrent del Lladerns (d’aigües amunt, a aigües avall) . 

Torrent del Pujolet 

 

Figura 37. Vista de la llera del torrent del Pujolet (aigües amunt del barri de el Pujol). 
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Torrent Innominat 4 

 

Figura 38. Vista de la llera del torrent Innominat 4. 

Torrent Innominat 3 

 

 

Figura 39. Vista de la llera del torrent Innominat 3 (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Torrent de les Cadenes 

 

Figura 40. Vista de la llera del torrent de les Cadenes. 

Torrent Innominat 1 

 

 

Figura 41. Vista de la llera del torrent Innominat 1. 
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Riera de Can Dalmases 

 

 

 

Figura 42. Vista de la llera de la riera de Can Dalmases (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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Torrent de la Salut 

 

 

 

Figura 43. Vista de la llera del torrent de la Salut (d’aigües amunt, a aigües avall). 
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5.5 Estructures 

S’ha localitzat un total de 19 estructures hidràuliques en els trams dels torrents objecte 

d’estudi, les quals s’han tingut en compte en la modelització hidràulica, corresponents a: 

1 torrent de la Maçana 

4 torrent del Migrat 

3 torrent del Misser 

2 torrent de Lladerns 

1 torrent Innominat 3 

1 torrent de les Cadenes 

3 riera de Can Dalmases 

4 torrent de la Salut 

 

D’aquestes 19 estructures, un total de 9 són ponts, i les 10 restants corresponen a culverts, 

guals, o passos inferiors. 

En la Figura 44 es mostra la localització d’aquelles estructures que s’han inventariat durant la 

realització del treball de camp i en la Taula 24 es descriu breument la localització d’aquelles 

estructures valorades de cara a la modelització hidràulica.  

Riu 
Núm. 

Estructura 
Localització 

Dimensions 
(metres)* 

torrent de la 
Maçana 

EH1 

Gual en el punt de confluència del torrent de 
la Maçana amb l'Avinguda de la Vinya Nova, 
i el camí veïnal que uneix les residències del 

Bruc i l'Oller. 

2 tubs D 0.80 

torrent del 
Migrat 

EH2 
Pas inferior del torrent del Migrat per 

l'autovia A-2 
1 tub 11.2 m ample / 

5m alt 

torrent del 
Migrat 

EH3 
Pont aigües avall del creuament del torrent 
amb l'autovia A2, i que enllaça amb l'Av. del 

Torrent  
marc 8x4.10 

torrent del 
Migrat 

EH4 
Pont que enllaça el carrer Can Migrat amb 

l'avinguda de Pierola 
marc 7x3 

torrent del 
Migrat 

EH5 
Pont que enllaça el carrer del Truell amb el 

carrer de Gandesa 
marc 7x2.8 

riera de Can 
Dalmases 

EH6 Pont de l'Avinguda de Pierola marc 10x2 
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Riu 
Núm. 

Estructura 
Localització 

Dimensions 
(metres)* 

torrent 
Innominat 3 

EH7 
Gual del carrer de Tàrrega amb el carrer de 

Sabadell 
1 tub D 2.0 

riera de Can 
Dalmases 

EH8 
Pont que enllaça el carrer del Cavall Bernat i 

el camí de Can Dolcet 
marc 13x2.3 

torrent 
Innominat 2 

EH9 Gual del camí de Can Dolcet 

no considerat en 
l'estudi donat el seu 

alt estat de 
colmatació 

torrent del 
Misser 

EH10 
Pas inferior del torrent del Misser amb 

l'autovia A2, en els voltants de les 
edificacions del barri de les Ginesteres 

1 tub D 0.80 
(dimensionament 
aproximat, donat 

l'elevat recobriment 
de vegetació) 

torrent del 
Misser 

EH11 
Pas inferior per sota autovia A2, sent un 

braç que desemboca al torrent del Misser 
per sota la carretera 

1 tub D 0.60  

torrent de 
Lladerns 

EH12 
Pas inferior del torrent de Lladerns amb 

l'autovia A2, entre el barri de la Fumada i el 
Polígon Industrial Les Ginesteres 

1 tub D 4 

torrent del 
Misser 

EH13 
Pas inferior d'un carrer sense sortida en les 
edificacions enfront el polígon industrial Les 

Ginesteres 
1 tub D 1.5 

riera de Can 
Dalmases 

EH14 Camí de Can Cardús marc 15x2.10 

torrent de 
Lladerns 

EH15 
Gual de la boca d'entrada a la rambla de la 

Generalitat 
1 tub D 0.80 

torrent de la 
Salut 

EH16 
Gual en les proximitats del castell de la 

Salut, en el camí de les Coves del Salnitre 
1 tub D 1.20 

torrent de la 
Salut 

EH17 
Pont en la carretera B-112, en la carretera 
d'accés de Collbató al castell de la Salut 

pont d'arc de 
volta:2.5x4 (2.75 
altura brancal) 

torrent de la 
Salut 

EH18 Pont de Ca n'Astruc, B-113  * 

torrent de la 
Salut 

EH19 
Pont en la carretera C-55, aproximadament 

en els voltants del km 9.5 
 * 

Taula 24. Taula resum de les estructures hidràuliques localitzades en l’àmbit d’estudi. *Estructures on s’ha valorat 
prèviament la seva repercussió sobre el curs fluvial i obstrucció al flux, i no incorporades en el model hidràulic, 

donat que no suposen una obstrucció significativa al flux, per les seves dimensions, i no es veurien afectades per 
cap dels tres períodes de retorn. 
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Figura 44. Localització de les estructures hidràuliques, valorades en l’estudi. Base cartogràfica: ortofotografies 
2.500 de l’ICGC. 

5.5.1 Estructures hidràuliques incorporades en la modelització hidràulica 

De la Figura 45 a la Figura 59 es mostren les fotografies de les estructures hidràuliques 

localitzades en el curs de l’àmbit d’estudi, la secció d’aigües amunt i aigües avall, en els casos 

de les estructures on l’accés ho ha facilitat, o bé on és significatiu les diferències entre 

ambdues seccions, o alguna de les dues seccions, en els casos restants. 

En l’Annex 4 s’incorpora un llistat de les fitxes de les estructures incorporades en els models. 
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Torrent de la Maçana 

    

Figura 45. Culverts del torrent de la Maçana, encreuament amb l’Avinguda de la Vinya Nova, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH1). 

Torrent del Migrat 

     

Figura 46. Pas inferior de l’autovia A2, del torrent del Migrat , secció d’aigües amunt i aigües avall (EH2). 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                                                                                                                                          ICGC AP 019/14 

 
77 

Torrent del Migrat 

  

Figura 47. Pont del torrent del Migrat, amb l’Av. del Torrent, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH3). 

  

Figura 48. Pont del torrent del Migrat, entre carrer del Migrat i Av.de Pierola, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH4). 
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Torrent del Migrat 

  

Figura 49. Pont del torrent del Migrat, just per sobre confluència amb riera de Can Dalmases, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH5). 

Riera de Can Dalmases 

  

Figura 50. Pont de la riera de Can Dalmases, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH6). 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                                                                                                                                          ICGC AP 019/14 

 
79 

Riera de Can Dalmases 

  

Figura 51. Pont que enllaça amb el camí de Can Dolcet, en la riera de Can Dalmases, secció d’aigües avall (EH8). 

Torrent Innominat 3  

  

Figura 52. Culvert del torrent Innominat 3, del carrer Tàrrega, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH7). 
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Torrent de les Cadenes 

 

Torrent del Misser 

 

Figura 53. Gual en el torrent de les Cadenes, en el camí de Can Dolcet, secció 
d’aigües amunt (EH9). Aquesta estructura no s’ha incorporat en l’estudi donat que es 

troba pràcticament colmatada de sediment, en la seva secció d’aigües amunt. 

Figura 54. Pas inferior per sota l’autovia A2, sent un braç que deesemboca al 
torrent del Misser, secció d’aigües avall (EH11).No ha set possible l’accès en 
la secció d’aigües amunt, donada la presència de vegetació molt abundant. 
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Torrent del Misser  

  

Torrent de Lladerns  

  

Figura 56. Pas inferior en el torrent de Lladerns, pas inferior per sota l’autovia A2, secció d’aigües amunt i aigües avall (EH12). 

Figura 55. Gual en el torrent del Misser, edificacions enfront Les 
Ginesteres, secció d’aigües amunt (EH13). 
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Torrent de Lladerns  

 

Torrent de la Salut 

  

Figura 58. Culvert en el torrent de la Salut, en la carretera de les Coves de Salnitre (EH16). 

Figura 57. Culvert en el torrent de Lladerns, en l’embocadura del 
torrent en la tram urbana (EH15). 
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Torrent de la Salut 

 

Figura 59. Pont en el torrent de la Salut, en la carretera al castell de la Salut (EH17). 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 
84 

5.6 Condicions de contorn 

Aigües amunt s’han establert, d’una banda, els cabals que corresponen a l’inici del tram, sent 

pel cas unidimensional el cabal màxim, i pel cas bidimensional l’hidrograma corresponent a 

cada període de retorn (veure Taula 15). 

D’altra banda, pel cas bidimensional es considera la condició de calat crític/subcrític, deixant-

se un tram de longitud suficient per evitar alteracions per condicions de contorn.  

Pel cas unidimensional, en els torrents de la Salut i de la Galetxa, que s’han modelitzat 

íntegrament en 1D, i en les capçaleres dels torrents del Pont i del Misser, donat que es tracta 

de cursos d’elevades pendents i en general baixos cabals, aigües amunt s’ha valorat les dues 

condicions possibles, de calat crític i calat normal, aplicant-se finalment la condició més 

desfavorable en cada cas. Cal comentar, tanmateix, que les diferències en els calats 

resultants entre les dues opcions no influeix més enllà de les primeres seccions de cada tram, 

sent aquestes diferències inferiors als 10 cm a partir de la segona secció, en capçalera. 

Aigües avall, en el cas dels torrents modelitzats unidimensionalment s’imposen les següents 

condicions: 

• Torrent de la Salut: els nivells de cota de la làmina d’aigua del riu Llobregat, 

d’acord amb els valors del PEFCAT Llobregat Baix (2003), pels mateixos 

períodes de retorn, aquests són: h10: 111.03 m, h100: 114.06 m, h500: 116.48 m. 

• Torrent de la Galetxa: nivell crític, considerant un tram final de transició, per 

disminuir els efectes de contorn. 

• Torrents del Pont i del Misser, en capçalera: s’ha establert un tram de 

solapament entre el model 1D i el model 2D, per assegurar una continuïtat del 

flux, i alhora s’imposa els nivells de cota de làmina d’aigua obtinguts dels trams 

inicials d’aquests dos torrents modelats en 2D. 

torrent del Pont: h10: 415.01 m, h100: 415.14 m, h500: 415.21 m 

torrent del Misser: h10: 377.31 m, h100: 377.48 m, h500: 377.50 m 

En els trams intermedis la condició de contorn d’aigües avall es correspon a confluències, les 

quals es resolen pel mètode de quantitat de moviment. 

El càlcul hidràulic mitjançant l’HECRAS permet fer-ho en règim subcrític i supercrític (en 

HecRas, règim mixt), mostrant de manera aproximada els punts on es produeixen els canvis 

de règim. 
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5.7 Geometria de càlcul 

5.7.1 Model unidimensional 

La geometria de les lleres, amb el programari unidimensional, es caracteritza per un conjunt 

de seccions transversals de la llera principal i la plana d’inundació aproximadament 

perpendiculars a la direcció del flux. El nombre de seccions necessàries depèn de 

consideracions físiques i matemàtiques. Les seccions s’han extret a partir dels models digitals 

del terreny disponibles. 

Aquestes seccions han de ser prou properes com per reproduir qualsevol variació significativa 

en la geometria de la llera de manera que la hipòtesi de linealitat dels paràmetres entre 

seccions que estableix l’algoritme de resolució sigui vàlida. D’altra banda, el fet de tractar-se 

d’un model discret imposa limitacions de modelització - el nivell d’aigua és horitzontal al llarg 

de les seccions transversals - que fa redundants les seccions si l’espaiament és molt petit.  

En la següent taula es mostra els quilòmetres aproximats de modelització unidimensional per 

cada curs fluvial considerat per aquesta cas. Les seccions de càlcul s’han dibuixat cada 20 

metres aproximadament. 

Curs Longitud (km) Nº seccions 

Torrent del Pont 1.1 47 

Torrent Innominat 7 0.9 42 

Torrent del Misser 0.7 38 

Torrent Innominat 6 0.6 32 

Torrent de la Salut 3.4 249 

Torrent de la Galetxa 1.3 209 

Taula 25.Longitud i nombre de seccions dels cursos estudiats en 1D. 

La següent figura mostra la distribució en planta de les seccions de càlcul, mostrant com a 

exemple alguns dels cursos estudiats unidimensionalment en aquest estudi. 
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Figura 60. Exemple de la posició en planta de les seccions: torrent de la Salut. Base cartogràfica Ortoimatges 
ICGC 1:2.500. 

 

Figura 61. Exemple de la posició en planta de les seccions: torrent de la Galetxa. Base cartogràfica Ortoimatges 
ICGC 1:2.500. 
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5.7.2 Model bidimensional 

Per una banda, el torrent del Migrat, que rep les aigües dels torrents del Migdia, torrent de la 

Maçana i torrent del Pont, i que desemboca a la riera de Can Dalmases, juntament amb els 

torrents Innominats 2, 3 i 4 s’han integrat en un únic model 2D, fins aproximadament la 

confluència amb el torrent de la Fosalba. 

Per altra banda, els torrents del Misser i de Lladerns, amb els seus afluents, els quals també 

desemboquen a la riera de Can Dalmases, així com els afluents laterals d’aquesta riera pel 

seu vessant est, torrent de la Fosalba, torrent de les Cadenes, i torrent Innominat 1, s’han 

integrat en un únic model 2D, fins aigües avall del límit de la riera de Can Dalmases amb el 

límit municipal. 

Entre els dos models bidimensionals s’ha establert un tram de solapament per minimitzar els 

efectes de les condicions de contorn (per tal d’aconseguir una zona de transició amb 

diferències de calats menors als 10 cm). 

Per als models bidimensionals, de les dues conques d’estudi, això com de la riera de Can 

Dalmases, la zona de dispersió dels cabals es cobreix amb una malla de càlcul, de triangles 

equilàters. Per tal de poder establir la resolució necessària, s’ha realitzat iteracions prèvies al 

model definitiu, per tal d’ajustar el domini de càlcul a l’esmentada zona de dispersió. 

La malla de càlcul es construeix a partir del model digital del terreny, emprant malles no 

estructurades, amb el criteri d’assignació de mida de superfícies en funció de la tolerància 

vertical i longitud mínima del cantó de l’element establerta inicialment.  

En quant a les característiques de la malla, s’imposa una grandària mínima dels elements d’1 

m de cantó i una tolerància de 0.15 (valors adoptats segons característiques del model digital 

original), per tots els períodes de retorn estudiats, T=10 anys, T=100 anys i T=500 anys. 

Posteriorment, la malla es densificada, fent una divisió d’alguns dels elements en els àmbits 

que interessa un major detall, afavorint l’existència d’elements de longitud de cantó de l’ordre 

de 0.5 m (principalment en aquells àmbits on s’han d’incorporar murs verticals, i interessa 

representar la diferència de cota entre el terreny i la coronació del mur, i/o en els voltants de 

les estructures hidràuliques, per representar millor les obertures). 

En les següents taules s’exposa les característiques de la malla per cada àmbit d’estudi, 

corresponent a la quantitat de triangles i nodes per a cadascuna d’elles. Alhora, també es 

mostra una figura d’un tram de cada àmbit d’estudi, observant-se una major densitat al pas 

per la zona edificada, en els trajectes de les infraestructures i en els rases entre camps de 

cultius. 
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Model 2D torrent del Migrat amb riera de Can Dalmases, amb els seus afluents: 

Model Superfície del domini (Ha) Nombre d'elements Nombre de nodes 

Q_10 125   

Q_100 125 1.061.305 547.710 

Q_500 125 1.061.305 547.710 

Taula 26.Característiques de la malla 2D al model torrent del Migrat. 

 

Figura 62. Torrent del Migrat, en el seu tram pel pas inferior de l’autovia A2. Malla de càlcul 2D pels períodes de 
retorn de 10, 100 i 500 anys. 
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Model 2D torrent del Misser i Lladerns amb riera de Can Dalmases, amb els seus afluents: 

Model Superfície del domini (Ha) Nombre d'elements Nombre de nodes 

Q_10 219 1.867.200 952.347 

Q_100 219 1.867.200 952.347 

Q_500 219 1.867.200 952.347 

Taula 27.Característiques de la malla 2D al model torrent del Misser i Lladerns. 

 

 

Figura 63. Torrent de Lladerns, en el seu tram per sobre l’autovia A2, en trama urbana. Malla de càlcul 2D pels 
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, i model d’ombres de la malla en la imatge superior.





Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 
91 

6 Representació dels resultats 

6.1 Aspectes generals 

El torrents de la Salut, torrent de la Galetxa, capçalera del torrent del Misser i el seu afluent 

torrent Innominat 6, i capçalera del torrent del Pont i el seu afluent torrent Innominat 7 s’han 

modelitzat a partir d’un model unidimensional, amb el programari HECRAS. 

La resta de torrents objecte d’aquest estudi, torrent del Pont, torrent de la Maçana, torrent del 

Migdia, els quals aquests tres conflueixen en el torrent del Migrat, el torrent del Misser, el 

torrent de Lladerns, torrent del Pujolet, riera de Can Dalmases, i els afluents d’aquesta riera 

pel vessant dret, torrents Innominats 1, 2, 3, i 4, torrent de la Fosalba i torrent de les Cadenes 

s’han modelitzat a partir d’un model bidimensional, amb el programari IBER v2.0. 

Per als cursos fluvials estudiats s’obtenen, per una banda, cobertures en format vectorial 

corresponents als límits inundables, i, per una altra, malles en format ràster amb els valors de 

calats d’inundació i velocitats de flux, per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Per al 

període de retorn de 500 anys, a partir de la informació de calats i velocitats, s’obtenen les 

perillositats associades. 

Aquests resultats de calats (Y) i velocitats (V), s’han processat per tal d’obtenir els mapes de 

perillositat per al període de retorn de 500 anys i els límits inundables corresponents pels 

períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

Per l’obtenció de les cobertures finals s’ha utilitzat la metodologia definida per l’Agència 

Catalana de l’Aigua, en la qual es defineixen tres categories de perillositat: lleu, moderada i 

greu: 

• Perillositat lleu  Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V < 0.08 m²/s 

• Perillositat moderada  Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ 0.08 m²/s 

• Perillositat greu  Y ≥ 1 m i V ≥ 1 m/s ó Y x V ≥ 0.5 m²/s 

En els àmbits modelats a partir d’una modelització bidimensional, els resultats han estat 

processats filtrant els calats menors als 5 cm, per tal d’evitar zones inundables que semblaven 

excessivament àmplies, i que en molts casos es troben inconnexes. Cal tenir en compte que 

es tracta de zones on s’assoleixen volums d’aigua poc significatius, i que, per tant, haurien de 

ser recollits pels sistemes de drenatge existents, principalment en les zones urbanes. En 

molts d’aquests trams, els calats solen ser menors als 10 cm, i per tant, no superarien les 

voreres, les quals solen presentar gruixos d’entre 13-15 cm. 
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6.2 Observacions 

6.2.1 Model Digital del Terreny 

El Model Digital del Terreny (MDT) disponible de l’Institut cartogràfic de Catalunya, està 

processat amb l’objectiu d’eliminar les edificacions; per tant, en general, on hi ha edificacions 

s’ha considerat amb un coeficient de rugositat elevat, corresponent a zones urbanitzades 

(segons el mapa de cobertes del sòl de Catalunya, del CREAF). Cal, però, fer algunes 

especificacions. 

En el cas d’un model hidràulic 1D, en les zones on la presència d’edificacions podria tenir una 

influència directa sobre la zona inundable, les edificacions s’incorporarien en el model com a 

obstruccions (informació que en general s’obté de la cartografia 1:1.000 disponible). En el 

present estudi, els àmbits que s’han estudiat en 1D no presenten edificacions properes, per 

tant, no ha set necessària la incorporació d’edificacions en el model. 

En el cas d’un model hidràulic 2D, en l’elaboració de la malla del model 2D s’han tingut en 

compte les edificacions presents en l’àmbit d’estudi evolvent dels diferents cursos, sent 

extretes del model digital del terreny original, allí on era necessari, per tal de representar amb 

la màxima exactitud l’efecte dels edificis en la modelització (veure Figura 62 i Figura 63). 

L’extracció dels edificis de la malla de càlcul suposa considerar l’espai ocupat per una 

edificació com un volum/espai impermeable. 

• Els edificis actuen com un obstacle al pas del flux, mentre que els carrers i grans 

avingudes actuen com una via d’escapament del flux. Tanmateix, dins zona 

urbana les edificacions es poden veure igualment afectades, en diferents graus, 

en funció de les variacions de la cota de la làmina d’aigua. En la representació 

final dels resultats, mitjançant els plànols de delimitació dels límits inundables i 

de perillositat, en les cobertures finals s’extreuen les edificacions, donada la seva 

alçada, de l’àmbit afectat per la inundació, per tal de mostrar d’una forma més 

real l’avanç de la inundació sobre el terreny. S’ha de tenir en compte, però, que 

les edificacions es poden veure també afectades en funció dels calats assolits en 

els carrers que les envolten, encara que no arribin a veure’s completament 

sobrepassades per la làmina d’aigua. 

• Com s’ha comentat en l’Apartat 0, a l’hora de fer les delimitacions dels 

coeficients de rugositat, s’ha diferenciat entre zona/trama urbana, vies de 

comunicació i murs laterals evolvents de les illes de cases. Les cotes d’aquests 

murs s’han extret de la topografia 1:1.000, facilitada per la Diputació de 

Barcelona. Cal entendre que aquests murs poden funcionar com a obstrucció al 
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flux, segons els calats, però que igualment les parts interiors de les illes es 

poden veure igualment afectades, en el cas que els calats puguin ser superiors a 

l’alçada màxima del mur, o per efecte de la discontinuïtat dels murs en les portes 

d’accés als interiors de les illes.  

6.2.2 Estructures hidràuliques 

• En la modelització 1D, els ponts i passos inferiors d’entitat suficient que puguin 

suposar una alteració al flux s’incorporen a partir de les eines que incorpora el 

programari HecRas. 

• En la modelització 2D, els ponts o desguassos d’entitat suficient que faci suposar 

que puguin alterar el règim hidràulic de l’entorn, es poden modelitzar de dues 

maneres diferents:  

o De forma indirecta, deixant per al pas d’aigua l’espai lliure entre els 

terraplens d’aproximació a l’estructura. 

o Introduint l’estructura hidràulica a la malla de càlcul, a partir de les dades 

corresponents als amidaments de l’estructura, preses durant el treball de 

camp. 

En el present estudi, totes les estructures hidràuliques que s’ha 

considerat adient incorporar en el model, s’han introduït a la malla de 

càlcul, a partir del mòdul d’eines corresponent del programari, ja sigui 

com a pont, o com a pas inferior (culvert), ja que es considera una forma 

més real de reflectir la presència de l’estructura, i com aquesta pot actuar 

com a obstrucció al flux (obstrucció generada ja sigui pel propi tauler, o 

per la presència de les piles, o per un estretament dels estreps, etc). 

En el cas de passos inferiors, el programari actual Iber v2.0 permet la 

incorporació d’estructures de forma circular o rectangular/quadrada, per 

tant, en el cas d’estructures de formes diferents, s’ha aproximat a la 

superfície útil de pas del flux. 

En aquelles estructures incorporades pel MDT (és a dir, que el ‘forat’ de 

pas no es troba obert), es modifica el model del terreny en tota la longitud 

de l’estructura, segons mesures preses en el treball de camp, i amb una 

grandària de píxel que sigui coherent amb el pas que la malla permet, 
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intentant aproximar-se el màxim possible a la realitat (la modificació 

consisteix en crear una obertura d’amplitud i cota similar a la real). 

• Referent a les estructures hidràuliques incorporades en els models hidràulics, 

s’han tingut en compte totes aquelles estructures que per dimensions podrien 

interferir en les avingudes. Per tal de determinar la seva capacitat es compara la 

cota de la làmina d’aigua respecte el punt més baix del taulell de l’estructura, per 

tal d’analitzar si la secció lliure de l’estructura pot absorbir l’avinguda. Tanmateix, 

pot donar-se la situació que l’estructura entri en carga en alguna de les seccions, 

però no sigui sobrepassada per l’avinguda, és a dir, que el flux no passi per 

sobre el taulell. Cal analitzar, per tant, utilitzant el criteri de l’expert, el 

comportament del flux al voltant de les estructures hidràuliques i interpretant-n’hi 

els resultats. 

6.2.3 Representació dels resultats 

• La continuïtat dels polígons dels límits inundables en l’àmbit de les estructures 

ve definida per les característiques del model digital del terreny, en quant a si 

aquestes estructures es troben reflectides en el MDT, entenent com a reflectides 

que el MDT incorpori les cotes de la base del taulell de l’estructura. 

• En zones on la configuració en planta de les seccions no és l'òptima, ja sigui, per 

no respectar la perpendicularitat del sentit principal del flux, o perquè la seva 

extensió no cobreix tota l'amplada potencialment inundable, situació que es 

presenta habitualment en confluències (per evitar el solapament de seccions de 

diferents cursos), s'han processat adequadament els límits inundables. Aquest 

procés es fa tenint en compte la cartografia disponible i té com a objectiu donar-li 

més coherència i continuïtat a aquestes cobertures. 

• Zones de vessament lateral: en la modelització del torrent del Migrat, la qual 

correspon a una modelització 2D, s’han codificat les cobertures en l’extrem est 

de l’autovia A2 com a vessament lateral. Segons el protocol de cobertures de 

l’Agència, correspon a una zona on es pot produir un vessament sense que 

estigui identificat en planta (en les cobertures s’identifica amb una codificació 

específica).  

• Donat que el model 2D és un model continu i l’àmbit d’estudi presenta una 

pendent descendent de nord-oest a sud-est, es produeix una continuïtat i 

propagació del flux, agafant l’autovia A2 com a via d’escapament. Per tant, 
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s’incorpora el vessament lateral, perquè en funció de l’estat de manteniment i 

neteja de les cunetes, així com de la capacitat d’actuació dels agents 

encarregats del manteniment de les infraestructures lineals en casos 

d’emergència, per tal de dissipar el flux, el volum d’aigua per sobre la via ràpida 

pot ser més o menys significatiu. 

• Un cop analitzats els límits inundables resultants del model, 1D o 2D, aquests 

poden ser modificats, per obtenir una cobertura més contínua i uniforme. De 

forma sistemàtica, s’han exclòs les illes interiors que no s’inunden amb una 

superfície inferior a 10 m2. 

• Els polígons dels límits inundables i per l’àmbit dels torrents del Misser, Lladerns, 

i torrent de Can Pujolet presenten algunes discontinuïtats al llarg de la seva taca 

inundable, provocades en part, pels baixos calats que es donen en alguns trams 

de l’avanç de la inundació. El que representen aquests trams amb taques 

desconnectades són zones susceptibles de ser inundables, i en funció de molts 

paràmetres com el tipus de cultiu o època de l’any, presència de vegetació en les 

principals vies del flux, estat de conservació i neteja del sistema de drenatge 

urbà, que influenciarà en la seva capacitat d’absorció, etc, pot fer variar 

lleugerament els límits d’aquesta taca inundable, però que en qualsevol cas, 

correspondrien a volums molt poc significatius. Aquestes zones amb 

discontinuïtats en la taca inundable s’han d’analitzar, per una banda, a nivell 

d’evolvent, com a zona potencialment inundable. 

6.2.4 Documentació 

• Cal tenir en compte que els resultats obtinguts s’extreuen en base a unes 

hipòtesis de càlcul determinades, que en cas de veure’s modificades, podrien fer 

variar els resultats finals. 

• La documentació completa referent a aquest estudi s‘annexa en format digital 

mitjançant CD o suport digital, que es lliura conjuntament amb el document 

imprès, el qual engloba els següents arxius: memòria, annexes i plànols, la 

informació obtinguda a camp, els models hidrològic i hidràulic, així com els arxius 

de treball generats al llarg de l’estudi. Alhora també es detalla la informació 

cartogràfica utilitzada durant la realització de l’estudi. 
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6.3 Resultats 

6.3.1 Resultats de la modelització 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, de la combinació de la informació de calats i 

velocitats, s’obtenen tant els límits inundables (veure Figura 64 a Figura 66) per a cada 

període de retorn, com els mapes de la classificació de la inundabilitat per al període de retorn 

de T=500 anys (veure Figura 67 a Figura 69). 

Igualment, s’incorporen també els mapes de calats per als diferents períodes de retorn, T=10, 

100 i 500 anys (veure de la Figura 70 a la Figura 75), i el mapa de velocitats per T=500 anys 

(veure Figura 76 i Figura 77), pels trams estudiats en un model bidimensional. 

D’acord al comentat en paràgrafs anteriors, el model 2D és un model continu, amb la 

propagació de l’avinguda, per tant, tal i com queda reflectit en les següents imatges, el model 

s’ha limitat a un àmbit determinat, que s’ha considerat adient d’acord als cursos fluvials 

objectiu de l’estudi.  

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que sobre l’àmbit d’estudi també hi haurà un volum 

provinent de la pròpia pluja, a tenir en compte de cara a la xarxa de drenatge urbà i/o passos 

inferiors. 
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Figura 64.Esquema del mapa de zones inundables dels torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de 
Collbató. Àmbit torrent del Migrat i afluents, riera de Can Dalmases i torrents Innominats 2, 3 i 4, i torrent de la 

Fosalba. Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 65.Esquema del mapa de zones inundables dels torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de 
Collbató. Àmbit torrents del Misser i de Lladerns i afluents, riera de Can Dalmases i torrent Innominat 1, torrent de 

la Fosalba i torrent de les Cadenes. Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 66.Esquema del mapa de zones inundables dels torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de 
Collbató. Àmbit torrents de la Salut i torrent de la Galetxa. Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa 

topogràfic 1:25.000. 
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Figura 67.Esquema del mapa de classificació de la inundabilitat per T500 anys (funció del calat i velocitat) dels 
torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de Collbató. Àmbit torrent del Migrat i afluents, riera de Can 

Dalmases i torrents Innominats 2, 3 i 4, i torrent de la Fosalba. Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa 
topogràfic 1:25.000. 
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Figura 68.Esquema del mapa de classificació de la inundabilitat per T500 anys (funció del calat i velocitat) dels 
torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de Collbató. Àmbit torrents del Misser i de Lladerns i afluents, riera 

de Can Dalmases i torrent Innominat 1, torrent de la Fosalba i torrent de les Cadenes. Base topogràfica ICGC 
Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 69.Esquema del mapa de classificació de la inundabilitat per T500 anys (funció del calat i velocitat) dels 
torrents estudiats en l’àmbit del terme municipal de Collbató. Àmbit torrents de la Salut i torrent de la Galetxa. Base 

topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 70.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=10 anys (torrent del Migrat i afluents, i riera de 
Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 71.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=100 anys (torrent del Migrat i afluents, i riera de 
Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 72.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=500 anys (torrent del Migrat i afluents, i riera de 
Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 73.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=10 anys (torrent de Lladerns i del Misser, i 
afluents, i riera de Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 
107 

 

Figura 74.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=100 anys (torrent de Lladerns i del Misser, i 
afluents, i riera de Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 75.Esquema del mapa de calats pel període de retorn de T=500 anys (torrent de Lladerns i del Misser, i 
afluents, i riera de Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 76.Esquema del mapa de velocitats pel període de retorn de T=500 anys (torrent del Migrat i afluents, i riera 
de Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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Figura 77.Esquema del mapa de velocitats pel període de retorn de T=500 anys (torrent de Lladerns i del Misser, i 
afluents, i riera de Can Dalmases). Base topogràfica ICGC Ortoimatges 1:2.500 i mapa topogràfic 1:25.000. 
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6.3.2 Efecte del model hidràulic unidimensional 

De la Figura 78 a la Figura 85 es mostren els perfils dels cursos fluvials de l’estudi 

unidimensional, diferenciant cursos independents o trams d’un mateix curs fluvial. 

 

Torrent de la Salut  

 

 

 

Figura 78. Perfil longitudinal del torrent de la Salut (dividit en quatre trams, d’aigües amunt a aigües avall). Trams 1 
i 2. 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 
112 

 

 

 

Figura 79. Perfil longitudinal del torrent de la Salut (dividit en quatre trams, d’aigües amunt a aigües avall). Trams 3 
i 4. 
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Torrent de la Galetxa 

 

Figura 80. Perfil longitudinal del torrent de la Galetxa. 

Torrent del Pont i torrent Innominat 7 

 

Figura 81. Perfil longitudinal del torrent del Pont (primer tram, d’aigües amunt). 
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Figura 82. Perfil longitudinal del torrent del Pont (segon tram, d’aigües avall). 

 

 

Figura 83. Perfil longitudinal del torrent Innominat 7. 
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Torrent del Misser i torrent Innominat 6 

 

 

 

Figura 84. Perfil longitudinal del torrent del Misser (dividit en dos trams). 
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Figura 85. Perfil longitudinal del torrent Innominat 6. 

6.3.3 Efecte dels ponts 

Els resultats del càlcul unidimensional amb HecRas són mixtes respecte la capacitat de 

desguàs dels ponts existents. En la Figura 86 i Figura 87 es mostren els nivell d’aigua 

calculats amb el model unidimensional respecte la secció dels ponts sobre els cursos 

estudiats: torrent de la Salut, torrent de la Galetxa, tram de capçalera del torrent del Pont i el 

seu afluent torrent Innominat 7, i tram de capçalera del torrent del Misser i el seu afluent 

torrent Innominat 6.  

En el cas de les estructures de la resta dels cursos estudiats, modelitzades en 2D, per valorar 

la seva capacitat, es compara els calats en els voltants de l’estructura respecte la clau de 

l’estructura. 

Per tal de determinar la capacitat d’una estructura es considera el punt més baix del taulell, en 

quant a si és o no superat per la làmina d’aigua, tot i que pot ser que l’estructura no es trobi 

sobrepassada per l’avinguda. 

La Taula 28 resumeix la situació respecte el període de retorn possible, per totes les 

estructures presents en l’àmbit d’estudi. 
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Riu 
Núm. 

Estructura 
Localització Capacitat 

torrent de la 
Maçana 

EH1 

Gual en el punt de confluència del torrent de 
la Maçana amb l'Avinguda de la Vinya Nova, 
i el camí veïnal que uneix les residències del 

Bruc i l'Oller. 

Insuficient per T=10 
anys 

torrent del 
Migrat 

EH2 
Pas inferior del torrent del Migrat per 

l'autovia A-2 
Suficient per T=10 

anys 

torrent del 
Migrat 

EH3 
Pont aigües avall del creuament del torrent 
amb l'autovia A2, i que enllaça amb l'Av. del 

Torrent  

Suficient per T=500 
anys 

torrent del 
Migrat 

EH4 
Pont que enllaça el carrer Can Migrat amb 

l'avinguda de Pierola 
Insuficient per 
T=500 anys 

torrent del 
Migrat 

EH5 
Pont que enllaça el carrer del Truell amb el 

carrer de Gandesa 
Insuficient per 
T=500 anys (1) 

riera de Can 
Dalmases 

EH6 Pont de l'Avinguda de Pierola 
Insuficient per 
T=100 anys 

torrent 
Innominat 3 

EH7 
Gual del carrer de Tàrrega amb el carrer de 

Sabadell 
Suficient per T=500 

anys 

riera de Can 
Dalmases 

EH8 
Pont que enllaça el carrer del Cavall Bernat i 

el camí de Can Dolcet 
Insuficient per 
T=100 anys (1) 

torrent 
Innominat 2 

EH9 (2) Gual del camí de Can Dolcet  

torrent del 
Misser 

EH10 (3) 
Pas inferior del torrent del Misser amb 

l'autovia A2, en els voltants de les 
edificacions del barri de les Ginesteres 

Insuficient per T=10 
anys 

torrent del 
Misser 

EH11 (3) 
Pas inferior per sota autovia A2, sent un 

braç que desemboca al torrent del Misser 
per sota la carretera 

Insuficient per T=10 
anys 

torrent de 
Lladerns 

EH12 (3) 
Pas inferior del torrent de Lladerns amb 

l'autovia A2, entre el barri de la Fumada i el 
Polígon Industrial Les Ginesteres 

Suficient per T=500 
anys 

torrent del 
Misser 

EH13 
Pas inferior d'un carrer sense sortida en les 
edificacions enfront el polígon industrial Les 

Ginesteres 

Insuficient per T=10 
anys 
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Riu 
Núm. 

Estructura 
Localització Capacitat 

riera de Can 
Dalmases 

EH14 Camí de Can Cardús 
Insuficient per 
T=100 anys 

torrent de 
Lladerns 

EH15 
Gual de la boca d'entrada a la rambla de la 

Generalitat 
Insuficient per T=10 

anys 

torrent de la 
Salut 

EH16 
Gual en les proximitats del castell de la 

Salut, en el camí de les Coves del Salnitre 
Insuficient per T=10 

anys 

torrent de la 
Salut 

EH17 
Pont en la carretera B-112, en la carretera 
d'accés de Collbató al castell de la Salut 

Suficient per T=500 
anys 

torrent de la 
Salut 

EH18 Pont de Ca n'Astruc, B-113 
Suficient per T=500 

anys 

torrent de la 
Salut 

EH19 
Pont en la carretera C-55, aproximadament 

en els voltants del km 9.5 
Suficient per T=500 

anys 

Taula 28. Condicions hidràuliques de les estructures de l’àmbit d’estudi incorporades en el model. (1) Estructura 
sense capacitat per un període de retorn, però no es sobrepassa la cota més alta del taulell. (2) Estructura no 

incorporada en el model, donat el seu grau de colmatació. (3) Estructura amb una presència important de 
vegetació a la boca d’entrada i/o sortida. 

 

 

Figura 86. Gual en el torrent de la Salut (PK 3299). 
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Figura 87. Pont en el torrent de la Salut (PK 3155). 





Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 
121 

7 Conclusions i recomanacions 

El treballs corresponents al present estudi engloben un estudi hidrològic i hidràulic dels 

torrents objecte d’aquest estudi, corresponents a: torrent del Pont i el seu afluent torrent 

Innominat 7, torrent de la Maçana, torrent del Migdia, torrent del Migrat, torrent del Misser i el 

seu afluent torrent Innominat 6, torrent de Lladerns, torrent de Can Pujolet, riera de Can 

Dalmases i el seus afluents torrent de la Fosalba, torrent de les Cadenes, i torrents 

Innominats 1, 2, 3 i 4, i finalment, els torrents de la Galetxa i de la Salut. 

A partir dels resultats obtinguts, s’han delimitat les zones inundables dels torrents objecte 

d’aquest estudi, pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys i els mapes de perillositat pels 

períodes de retorn de 500 anys, a escala 1:5.000. Els resultats obtinguts es representen en 

els mapes que s’adjunten en aquest document. 

Els límits inundables del riu Llobregat, el qual circula per l’extrem est del terme municipal, 

s’han extret de l’estudi PEFCAT Llobregat Mig (2009). 

Cal comentar en primer lloc, que determinats torrents de l’àmbit d’estudi no presenten una 

llera d’aigües baixes ben definida en alguns dels seus trams del recorregut. Alguns dels 

cursos transcorren per zones agrícoles, on la llera ha quedat totalment alterada per l’acció 

antròpica, amb l’ocupació dels conreus, o bé s’ha reduït al marge entre camps de cultius. 

Altres cursos realitzen part del seu recorregut per zona boscosa, i en alguns trams perden la 

seva continuïtat, difuminant-se entre l’arbrat. Per altra banda, altres cursos, o bé comparteixen 

algun tram del seu recorregut amb zones de circulació rodada, o simplement adopten els 

carrers com a vies d’escolament del flux. Per tant, els cursos del present estudi presenten una 

variabilitat de situacions i comportaments, que s’han aproximat a partir dels models executats.  

Durant el reconeixement de camp s’ha observat un cert nombre d’embornals i reixes al llarg 

del nucli urbà, els quals seria convenient mantenir en bon estat, i ser revisats freqüentment, 

per tal de poder funcionar a plena capacitat davant episodis de fortes pluges. 

El torrent de la Salut, el qual desemboca al riu Llobregat, circula molt encaixat en el fons de 

vall, entre el massís de Montserrat i la serra de Can Rubió, per sota la carretera B-112, 

desembocant a l’altura de Ca n’Astruc. En la part alta, en els voltants del castell de la Salut, 

es produeix una afecció pels tres cabals que afectaria, en tot cas, la zona del pàrquing en una 

zona on el marge s’obra. 
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El torrent de la Galetxa, en el tram estudiat dins el terme municipal, transcorre també molt 

encaixat, amb un cabal circulant relativament baix, fent que els límits inundables es trobin 

pràcticament solapats, degut als marges d’elevats pendents. 

La riera de Can Dalmases transcorre d’oest a est del terme, i rep l’aport dels torrents del 

Migrat i els seus afluents, i dels torrents del Misser i de Lladerns, pel marge esquerra, i d’un 

seguit de petits torrents o barrancs pel marge dret. Al llarg de tot el seu recorregut per dins el 

terme no presenta pràcticament desbordaments significatius més enllà del canal principal, ja 

que es tracta d’un curs d’amplituds a la base en alguns trams superiors als deu metres, i amb 

talussos verticals que poden oscil·lar entre els cinc o quinze metres. Per tant, és un curs que 

presenta suficient capacitat, i els desbordaments que es detecten solen anar associats a la 

presència d’estructures hidràuliques, les quals actuen com un obstacle al flux, disminuint 

puntualment la secció de pas del flux. 

Els torrents laterals del marge dret de la riera de Can Dalmases no suposen aportacions 

relativament significatives, ja que les seves conques són de petita superfície, tenen traçats de 

curt recorregut, drenant cabals baixos. Alhora, bona part del recorregut de tots ells transcorre 

per zona rústica, camps o massa boscosa, no produint-se afeccions. 

El torrent del Misser i l’afluent Innominat 6, i el torrent del Lladerns s’han modelitzat des 

dels peus del massís, i a partir d’aquí transcorren per un entorn de camps de cultius fins 

arribar al límit, per la part nord, del nucli urbà, on es creuen amb el carrer Passeig de Ronda. 

A partir d’aquest punt, el torrent de Lladerns es troba canalitzat mitjançant un tub soterrat que 

recorre la trama urbana fins tornar a cel obert, passat el carrer Àngel Guimerà. Aquest tub 

resulta insuficient per absorbir l’aportament tant del torrent del Lladerns, com del torrent de 

Can Pujolet i de les aigües dels laterals del carrer de Ronda. Per tant, l’excedent passar a 

circular pels carrers. 

El torrent de Can Pujolet no presenta una llera definida, les aigües provenen de la part alta 

del barri del Pujol (casc antic del poble), s’escolen per la part urbana circulant pels carrers, i el 

flux va a parar a les cunetes del Passeig de Ronda o aigües avall pels carrers. 

En quant al torrent del Misser presenta una casuística similar, un cop es creua amb zona 

urbana no presenta cap tipus de canalització i les seves aigües transcorren pels carrers. 

Els torrents del Misser i Lladerns es desplacen cap al sud, fins travessar l’autovia A2 

mitjançant passos soterrats, a partir dels quals els cursos queden de nou encaixats en canals 

amb marges d’escullera, i finalment desemboquen a la riera de Can Dalmases. Entre l’autovia 

i la riera travessen el barri de la Fumada, on, ja sigui per manca de capacitat d’alguns dels 
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passos de l’autovia o d’alguns dels trams del canal, s’observa una afecció lleu en els marges 

d’algunes cases i en algun carrer dels voltants. 

Segons veïns de la zona, en dies de fortes pluges en aquests trams canalitzats s’assoleixen 

calats importants, amb possibilitat de desbordament. 

El torrent del Pont i l’Innominat 7 transcorren per zona boscosa en la seva part alta fins 

arribar a zona urbana, a la urbanització de l’Oller, on el flux perd la seva unidimensionalitat i 

avança pels carrers.  

Les aigües del torrent del Pont van a parar al torrent de la Maçana a l’altura del carrer de la 

Vinya nova. El torrent de la Maçana es troba endegat en la seva part final, el qual conflueix 

amb el torrent del Migdia, uns metres amunt de l’encreuament amb l’autovia A2.  

Els endegaments d’aquests dos torrents es van realitzar posteriorment de l’episodi 

d’inundacions del 2000, on aquests canals es trobaven reblerts. Aquests endegaments 

presentarien capacitat per tots els períodes de retorn (tal i com es comenta al ‘Projecte de 

canalització de diversos torrents de Collbató per a protecció del sòl urbà durant l’efecte de 

pluges torrencials. Baix Llobregat, 2001). Les afeccions que es donen en els carrers adjacents 

podrien ser degudes en part a les aigües provinents del torrent del Pont. Tanmateix, és 

necessari que aquests endegaments es trobin nets, de vegetació i sediment acumulat, per tal 

que actuïn a plena capacitat. 

A partir de l’encreuament amb l’A2 i fins la riera de Can Dalmases, el torrent passa a 

anomenar-se torrent del Migrat. Aigües avall de l’autovia el torrent desborda pel marge i 

únicament pel T=500 anys. S’associa aquest desbordament amb el pont del carrer Migrat amb 

Pierola, que no presentaria suficient capacitat per aquest cabal, agafant el carrer com a via 

d’escolament fins la riera de Can Dalmases. 

El torrent del Migrat supera la línia de l’autovia mitjançant un pas inferior, sent aquest tram de 

llera pública utilitzat també pel trànsit rodat, per tal d’unir les urbanitzacions del Bosc del 

Misser i de Can Dalmases. El torrent transcorre bastant pla i rectilini en el tram de la 

confluència amb el torrent de la Maçana, però uns metres abans de l’obra de pas dóna un gir 

d’uns 40º, provocant una corba sobtada, alhora que experimenta un canvi de pendent molt 

brusc en pocs metres, descendint uns 6 m a l’entrada. L’obra de pas, analitzada de forma 

aïllada, presentaria suficient capacitat pels períodes de retorn estudiats.  

A partir del present model es detecten desbordaments pels cabals extraordinaris, 

principalment pel T500 anys, en la secció d’aigües amunt, i pel marge esquerra (en direcció al 

flux). Analitzant el terreny i voltants de l’estructura, s’observa una diferència de cota entre el 
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marge dret i el marge esquerra, afavorint la tendència descendent del vial. S’ha de considerar 

també el canvi brusc de pendent i direcció que experimenta el front d’avanç del flux, juntament 

amb una línea descendent del terreny, que pot alterar el tipus règim del flux en aquest punt, 

produint un reflux aigües amunt. Les característiques particulars d’aquest punt fa pensar en 

una alteració del comportament estàndard del flux, que dóna lloc a sobreelevacions del nivell 

d’aigua per sobre la clau de l’estructura. Donat el traçat descendent de la carretera, els 

desbordaments serien més susceptibles pel marge esquerra, i no per sobre el taulell. 

En tot cas, es tracta d’un punt crític, que pot experimentar comportaments variables, i s’ha de 

tenir en compte davant episodis forts de pluges. Per altra banda, cal també mantenir la llera 

en bones condicions, principalment el tram d’aigües amunt, per evitar l’acumulació de 

sediments a la base i disminuir la capacitat de l’estructura. 

Analitzant de forma general els resultats de calats (profunditats) i velocitats de l’aigua, excepte 

en els trams on els cursos presenten una llera clara i ben definida, en les zones afectades 

pels desbordaments, que solen ser els carrers entre les illes de cases, s’assoleixen calats 

relativament baixos, en general inferiors als 0.4 m, i per tots els períodes de retorn. Aquest fet 

es veu clarament en l’àmbit dels cursos Misser i Lladerns on el flux circula pels carrers, amb 

calats força baixos, que en molts trams no superarien les voreres. 

Segons converses mantingudes amb els tècnics de l’Ajuntament, és força freqüent que en 

episodis de pluges s’observi l’aigua circulant pels carrers, que presenten fortes pendents, però 

que part d’aquests volums hauria de ser captat pel sistema de drenatge urbà. La perillositat en 

aquests àmbits ve donada per la velocitat del flux al llarg dels carrers, que com ja es comenta, 

presenten altes pendents, fent que en els carrers s’assoleixin velocitats superiors al 1 m/s. 

Com ja es comenta prèviament en aquest informe, el teixit urbà es caracteritza per illes de 

cases, en general d’una o dues plantes, en alguns casos amb zona verda als voltants, i 

rodejades per murs de pedra i/o de formigó, de diferents tipologies. En funció de l’altura, 

aquests murs podrien suposar una barrera al flux, tanmateix, les edificacions es podrien veure 

igualment afectades a través de les obertures d’accés a les parcel·les o les cases. 

Cal remarcar que, per tal d’assegurar que les estructures no perdin capacitat, cal un 

manteniment periòdic per eliminar els dipòsits que es puguin anar sedimentat al llarg del 

temps, objectes que puguin anar obstruint-les, així com l’augment de la vegetació, 

especialment, en l’entrada i la sortida. Aquesta recomanació de manteniment és extensible a 

tots els col·lectors del nucli urbà per tal d’assegurar que les capacitats es mantinguin en 

bones condicions i no suposin un problema en futures avingudes, així com en tot el traçat dels 

cursos fluvials.  
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Els antecedents històrics ens posen de manifest la problemàtica d’aquest poble davant el risc 

d’inundacions. Però alhora cal recordar la proximitat del massís, la possibilitat de mobilització 

de material, o altres fenòmens de caràcter erosiu. Per tant, en base als antecedents i a 

l’exposat en l’apartat 2, es recomana, en primer lloc, tenir en compte els estudis esmentats 

prèviament, entre altres, “l’Estudi hidro-geomorfològic dels barrancs de drenen Montserrat a 

Collbató (2003)” i “l’Estudi per a la identificació de riscos geològics a Collbató (2013), 

considerant les seves recomanacions i zonificació. 

Per altra banda, si es creu necessari, es recomana fer un estudi complementari i de detall en 

quant a la potencial capacitat erosiva d’alguns dels torrents estudiats, i als possibles efectes 

de la mobilització de material. 

En relació amb el règim d'usos del sòl que estableix el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el 

Reglament (article 6.4) permet que el planejament urbanístic destini els terrenys situats en 

zona inundable per episodis extraordinaris a usos diferents dels relacionats en la primera part 

de l'article quan el planejament urbanístic, amb l'informe favorable de l'Administració 

hidràulica, prevegi l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives 

resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades 

per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. L'execució de les 

obres esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys externs al sector i es 

considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística en els quals 

estiguin inclosos els terrenys. 

La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents zones en que es 

divideix l’espai fluvial o la zona inundable queden establerts en el “El Reglament de la Llei 

d’Urbanisme tal com es comenta en l’article 6 del Decret 305/2006 del 28 de juliol. 

A l’annex 1 d’aquest treball es poden consultar els criteris de classificació de l’espai fluvial i 

els usos permesos per a cada tipus, segons el que defineix el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

Els mapes de perillositat per inundació per al període de retorn de 500 anys que corresponen 

a una probabilitat mitjana i baixa d’inundació respectivament han estat elaborats tal i com 

requereix el “Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación“ (Decret 

305/2010, de 9 de juliol, capítol III). 
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D’acord amb el Pla INUNCAT, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 d’agost de 2006, els 

municipis que es troben en zones amb perill d’inundació molt alt, alt o mitjà, han d’elaborar un 

Pla d’actuació municipal per inundacions (PAM). Aquest pla és l’encarregat de definir les 

actuacions a dur a terme en el municipi en cas d’una emergència per inundació. 

 

Barcelona, Març del 2014. 

 

 

 

Anna Martí Pérez  

Enginyera de Forests 

Joan Sunyer Closas 

Geòleg 

 Vist i plau: 

Pere Buxó i Pagespetit 

Cap de l’àrea de geotècnia i 

prevenció de riscos geològics 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 

 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 

 



Estudi d’inundabilitat al municipi de Collbató                                                                                                              ICGC AP 019/14 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS

 

 


