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1.  INTRODUCCIÓ 

El present estudi d’inundabilitat es redacta per tal de definir les franges inundables del torrent Vallcorba 
en l’àmbit de la “remodelació del nou Complex Esportiu de Can Casablanques”. 

El torrent de Vallcorba (anomenat torrent del Pont del Berardo) es situa al Vallès Occidental, naixent a 
Terrassa i creuant els termes de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Desemboca al torrent de la Betzuca 
després de ser soterrat al seu pas pel nucli urbà de Sant Quirze, quan creua la carretera C-58. 

A partir de l’estudi de fotografies aèries antigues espot detectar que antigament l’àmbit estava cobert 
per horts, i posteriorment amb la construcció de la C-58 i de la Ronda d’Arraona es va soterrar. 
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Àmbit del complex poliesportiu Casablanques a partir de la seqüència d’orofotos 

2.  ANTECEDENTS 

El complex poliesportiu de Casablanques es situa entre el C/del Priorat i la Ronda d’Arraona. A l’extrem 
NE del sector hi ha el torrent de Vallcorba el qual, en el creuament amb la carretera C-58 es soterra fins 
arribar a desembocar al torrent de la Betzuca. En el tram del cementiri (localitzat enfront del complex 
esportiu) aquest torrent es situa per sota una franja de bosc i posteriorment desemboca en el torrent de 
la Betzuca, per sota la Plaça de l’Estació. 

En el marc del POUM de Sant Quirze del Vallès es realitza el corresponent estudi d’inundabilitat a escala 
municipal per determinar els punts i àrees més senibles del municipi enfront el risc d’inundació. Aquest 
estudi concret del torrent de Vallcorba es realitza a escala concreta, tenint en compte les ODs existents, 
i el cabal que no engoleixen les ODs existents. És per aquest motiu, que les avingudes del torrent en 
aquest tram i la inundabilitat aigües avall, no discorren entre marges o dins la llera del torrent, sinó que 
discorren pels vials i zones pavimentades existents. 
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El riu Sec, el torrent de la Betzuca i el torrent de la Grípia que transcorren pel terme de Sant Quirze 
estan inclosos en la planificació de l’espai fluvial de la conca del Besòs, però concretament el torrent de 
Vallcorba no estan definies les àrees inundables. Per aquest motiu s’ha realitzat el càlcul del cabal, a 
partir del mètode racional. 

 

 
Pla d’espais fluvials del torrent de la Betzuca (Sant Quirze del Vallès) 

 

Es realitza aquest estudi d’inundabilitat (en l’àmbit de la remodelació del Complex  Poliesportiu de sant 
Quirze del Vallès) per delimitar amb precisió la necessitat de portar a terme les obres necessàries per a 
la protecció dels marges del torrent, en el cas que sigui necessari. 

L’existència d’inundacions periòdiques en les darreres dècades, especialment les de l’any 1962, fa 
necessari la realització de models i estudis d’inundabilitat bidimensionals que identifiquin les àrees 
inundables. Durant les inundacions de l’any 1962, Sant Quirze es va veure afectat per la crescuda del Riu 
Sec al seu pas pel barri del “los Rosales”, que va provocar víctimes i danys a béns i immobles. 
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Inundacions 1962. Los Rosales 
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3.  MARC LEGAL PER A LA DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES 

El marc normatiu es concreta en el Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el 
Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril. En el domini 
públic hidràulic no s’hi poden construir noves instal·lacions excepte les permeses en la legislació d'aigües, 
fonamentalment destinades a l'aprofitament de el recurs i que no exclogui la seva utilització per tercers 
(art. 50 i 51 TRLA). En zona de policia s'aplica l'article 6 del TRLA: 

• Aquesta primera modificació del RDPH suposa un avanç important en la gestió del risc d’inundació, 
mitjançant, la definició de la zona de flux preferent, a la qual es pot ampliar la zona de policia 
d’acord amb l’habilitació existent a l’article 6 del TRLA. En aquesta modificació s’estableix que en 
aquestes zones o vies de flux preferent l’organisme de conca només pot autoritzar les activitats no 
vulnerables enfront de les avingudes i que no suposin una reducció significativa de la capacitat de 
desguàs de la via esmentada. 

• La norma introdueix la identificació dels usos i les activitats vulnerables davant d’avingudes que no 
poden ser autoritzats en les zones de flux preferent, incloent-hi determinats supòsits excepcionals, 
com un règim específic previst per als nuclis urbans ja consolidats en els casos en què no sigui 
materialment possible la seva instal·lació fora d’aquesta zona. La norma regula, per tant, certes 
limitacions (la intensitat de les quals s’ha modulat, ponderant les circumstàncies que concorren en 
cada cas) a la zona de més risc d’inundacions de les que preveu la normativa en vigor atesa la seva 
recurrència més elevada, amb la finalitat de protegir adequadament béns jurídics de primera 
magnitud. De la mateixa manera, es fixen certes limitacions bàsiques a l’ús de les zones inundables, 
tal com estableix el TRLA, i d’aquesta manera es completa el desplegament reglamentari en la 
matèria. 

• Quan es doni alguna de les causes assenyalades a l’article 6.2 del text refós de la Llei d’aigües (TRLA), 
la zona de policia es pot ampliar, si és necessari, per incloure la zona o zones on es concentra 
preferentment el flux, amb l’objectiu específic de protegir el règim de corrents en avingudes, i 
reduir el risc de producció de danys en persones i béns. En aquestes zones o vies de flux preferent 
només poden ser autoritzades les activitats no vulnerables enfront de les avingudes i que no suposin 
una reducció significativa de la capacitat de desguàs de les zones esmentades, en els termes que 
preveuen els articles 9 bis, 9 ter i 9 quàter.» 

• Article 9 ter. Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls en situació bàsica de sòl 
urbanitza. 

1. En el sòl que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, estigui 
en la situació bàsica de sòl urbanitzat d’acord amb l’article 21.3 i 4 del text refós de la Llei del 
sòl i rehabilitació urbana, es poden fer noves edificacions, obres de reparació o rehabilitació 
que suposin un increment de l’ocupació en planta o del volum d’edificacions existents, canvis 
d’ús, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i instal·lacions 
permanents d’aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es compleixin els requisits 
següents i sense perjudici de les normes addicionals que estableixin les comunitats autònomes: 

a) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront 
de les avingudes, ja que s’han dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos. 

b) Que no s’incrementi de manera significativa la inundabilitat de l’entorn immediat ni aigua 
avall, ni es condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana. 
Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir de la 
informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari es requereixin 
per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l’actuació prevista i després 
d’aquesta, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. 
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c) Que no es tractin de noves instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, generin 
o aboquin productes que puguin ser perjudicials per a la salut humana i l’entorn (sòl, aigua, 
vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, en particular 
estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems de residus, 
instal·lacions elèctriques de mitjana i alta tensió. 

d) Que no es tracti de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones grans, o de 
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es puguin produir 
grans aglomeracions de població. 

e) Que no es tracti de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instal·lacions dels serveis 
de protecció civil. 

f) Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus 
d’inundació existent i els nous usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin 
afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Poden disposar de garatges 
subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l’estanquitat del recinte per a l’avinguda de 
500 anys de període de retorn, i que es facin estudis específics per evitar el col·lapse de les 
edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més disposin de 
respiradors i vies d’evacuació per damunt de la cota de l’avinguda. S’ha de tenir en compte, en 
la mesura que es pugui, la seva accessibilitat en situació d’emergència per inundacions. 

2. A més del que exigeix l’article 9 bis.3, amb caràcter previ a l’inici de les obres, el promotor 
ha de disposar del certificat del Registre de la propietat en el qual s’acrediti que existeix una 
anotació registral que indica que la construcció està en zona de flux preferent. 

3. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions existents, les administracions 
competents han de fomentar l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i 
l’autoprotecció, tot això d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema 
Nacional de Protecció Civil, i la normativa de les comunitats autònomes.» 

La taula següent intenta resumir les competències que en aquests termes tenen els organismes de 
conca (OOCC): 

COMPETÈNCIES DELS ORGANISMES CONCA (OOCC) 

Zona Competència dels organismes de 
conca (administracions hidràuliques) 

Observacions 

Domini Públic Hidràulic (Superfície 
inundada en màximes crescudes 
ordinàries) 

Delimitació i autorització de qualsevol 
activitat que en els termes del TRLA 
vulgui executar-se. 

Només es poden autoritzar actuacions 
per a aprofitament d'aigua o que no 
afectin a tercers. (Art. 50 i 51 TRLA) 

Zona de policia (ZP) (100 metres a 
cada costat del DPH) 

Autorització de les activitats que fixa 
l'article 9 del RDPH que, en general, 
són les que puguin suposar obstacles 
per al corrent en règim d'avingudes o 
que puguin ser causa de deteriorament 
de l'estat del DPH. 

Els OOCC emetran informe en els 
termes de l'article 25 del TRLA, tenint 
en compte, juntament amb la 
disponibilitat d'aigua i afeccions a la 
qualitat de l'aigua, les limitacions 
d'usos de terra establertes per a la ZFP 
i per a la zona inundable. 

Normativa ja inclosa en la redacció 
inicial de la Llei d'Aigües de 1985 i 
completada en el text refós de la Llei 
d'Aigües de 2001 (modificat per la Llei 
11/2005). 

Zona de flux preferent (ZFP) (Ample 
variable en funció de la zona inundable 
de 100 anys) 

Només podran ser autoritzades pels 
OOCC en ZP aquelles activitats no 
vulnerables enfront de les avingudes i 
que no suposin una reducció 
significativa de la capacitat de desguàs 

Introduïda per modificació al RDPH en 
l'any 2008 i completada el 2016. 
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COMPETÈNCIES DELS ORGANISMES CONCA (OOCC) 

Zona Competència dels organismes de 
conca (administracions hidràuliques) 

Observacions 

d'aquestes zones, en els termes que 
preveuen els article 9 bis, 9 ter i 9 
quart del RDPH  . 

Si la ZFP és de major extensió que la 
ZP els OOCC emetran igualment 
informe en els termes de l'article 25.4 
del TRLA. 

Els OOCC poden ampliar la ZP per 
incloure la ZFP, tramitant un expedient 
amb informació pública (art 9.3 del 
RDPH). Només en aquest cas, hauran 
d'autoritzar els usos a la ZFP més enllà 
dels 100 metres de la ZP. 

 

 

 

 

 

 

La modificació dels límits de la zona de 
policia només podrà ser promoguda per 
l'Administració General de l'Estat, 
autonòmica o local. 

Zona inundable (500 anys) Els OOCC fora de la ZP i ZFP no tenen 
competències per autoritzar cap 
actuació. 

Únicament emeten informe al 
planejament segons el 25.4 del TRLA 
que vetlli pel compliment de la 
normativa d'aigües. 

Aquest informe no serà necessari per 
als actes o plans derivats si el 
corresponent planejament ha estat 
informat ja per l'organisme de conca i 
ha recollit les oportunes previsions 
formulades a l'efecte. 

 

La taula següent mostra per a cadascuna de les quatre zones anteriors, els criteris a seguir pels 
organismes de conca pel que fa a les autoritzacions en zona de policia o l'emissió de l'informe de 
l'article 25.4 de l'TRLA: 
 

CRITERIS A SEGUIR PELS ORGANISMES DE CONCA PEL QUE FA A LES AUTORITZACIONS EN ZONA DE POLICIA 

Zona Autorització per part de l'OC en zona 
de policia (Article 6 de l'TRLA) 

Informe de l'OC sobre planejament 
urbanístic (article 25.4 de l'TRLA) 

1: Zona de flux preferent dins zona de 
policia. 

Sí que és necessària. 

S'informa d'acord amb els articles 9 bis, 
9 ter o 9 quart. 

S'informa d'acord amb els articles 9 bis, 
9 ter o 9 quart. 

Règim de corrents: si s'augmenta la 
mida de la ZFP serà desfavorable. 

2: Zona inundable dins de zona de 
policia. 

Sí que és necessària. 

S'informa d'acord amb l'article 14 bis. 

S'informa d'acord amb l'article 14 bis. 

3: Zona de flux preferent fora de zona 
de policia. 

No és necessària. 

Si se sol·licita autorització a l'OC es 
comunicarà que no és necessària i 
s'analitzarà el cas advertint de la 
viabilitat o no de l'actuació. 

Si es preveu un ús incorrecte de terra 
d'acord amb els articles 9 bis, 9 ter o 9 
quart s'advertirà a l'informe. 

Règim de corrents: si s'augmenta la 
mida de la ZFP serà informe 
desfavorable. 

4: Zona inundable fora de zona de 
policia. 

No és necessària. 

Si se sol·licita autorització a l'OC es 
comunicarà que no és necessària i 
s'analitzarà el cas advertint de la 
viabilitat o no de l'actuació. 

Si es preveu un ús incorrecte de terra 
d'acord amb l'article 14 bis s'advertirà 
a l'informe. 
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• Article 14 bis. Limitacions als usos del sòl en la zona inundable. 

Amb l’objecte de garantir la seguretat de les persones i béns, de conformitat amb el que preveu 
l’article 11.3 del text refós de la Llei d’aigües, i sense perjudici de les normes complementàries 
que puguin establir les comunitats autònomes, s’estableixen les següents limitacions en els usos 
del sòl en la zona inundable 1. Les noves edificacions i usos associats en els sòls que estiguin en 
situació bàsica de sòl rural a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de 
desembre, s’han de realitzar, en la mesura que es pugui, fora de les zones inundables. 

En els casos en què no sigui possible, cal atenir-se al que sobre això estableixin, si s’escau, les 
normatives de les comunitats autònomes, tenint en compte el següent: 

a) Les edificacions s’han de dissenyar tenint en compte el risc d’inundació existent i els nous 
usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin afectats per l’avinguda amb 
període de retorn de 500 anys, i s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus d’inundació 
existent. Poden disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi 
l’estanquitat del recinte per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, es facin estudis 
específics per evitar el col·lapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida 
transportada, i a més es disposi de respiradors i vies d’evacuació per damunt de la cota de 
l’avinguda. S’ha de tenir en compte la seva accessibilitat en situació d’emergència per 
inundacions. 

b) S’ha d’evitar l’establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures públiques 
essencials, com ara hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de persones grans o de 
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es puguin donar 
grans aglomeracions de població, acampades, zones destinades a l’allotjament en els càmpings 
i edificis d’usos vinculats, parcs de bombers, centres penitenciaris, depuradores, instal·lacions 
dels serveis de protecció civil, o similars. Excepcionalment, quan es demostri que no hi ha cap 
altra alternativa d’ubicació, se’n pot permetre l’establiment, sempre que es compleixi el que 
estableix l’apartat anterior i s’asseguri la seva accessibilitat en situació d’emergència per 
inundacions. 

2. En els sòls que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, 
estiguin en la situació bàsica de sòl urbanitzat, es pot permetre la construcció de noves 
edificacions, tenint en compte, en la mesura que es pugui, el que estableixen les lletres a) i b) 
de l’apartat 1. 

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions existents, les administracions competents 
han de fomentar l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, tot 
això d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de 
Protecció Civil, i la normativa de les comunitats autònomes. Així mateix, el promotor ha de 
subscriure una declaració responsable en la qual expressi clarament que coneix i assumeix el 
risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, i es compromet a traslladar 
aquesta informació als possibles afectats, independentment de les mesures complementàries 
que consideri oportú adoptar per a la seva protecció. Aquesta declaració responsable ha d’estar 
integrada, si s’escau, a la documentació de l’expedient d’autorització. En els casos en què no 
hagi estat inclosa en un expedient d’autorització de l’administració hidràulica, s’ha de 
presentar davant aquesta amb una antelació mínima d’un mes abans de l’inici de l’activitat. 

4. A més del que estableix l’apartat anterior, amb caràcter previ a l’inici de les obres, el 
promotor ha de disposar del certificat del Registre de la propietat en el qual s’acrediti que 
existeix una anotació registral que indica que la construcció està en zona inundable. 

5. En relació amb les zones inundables, s’ha de distingir entre les que estan incloses dins de la 
zona de policia que defineix l’article 6.1.b) del TRLA, en què l’execució de qualsevol obra o 
treball requereix 
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DEFINICIONS DE LA DELIMITACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS I LES ZONES INUNDABLE 

Delimitació dels espais fluvials 

La delimitació dels espais fluvials ve definida per les següents franges: 

D’acord amb les definicions incloses a la normativa hidràulica i a partir de les delimitacions tècniques de 
zones inundables, s’efectuen les delimitacions dels següents espais fluvials: 

• Domini públic hidràulic (DPH): lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Es delimita a 
partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), tot tenint en compte informacions històriques, 
geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques. Són terrenys de titularitat pública. 

• Zona de servitud (ZS): franja lateral de 5m d’ample a partir del DPH a cada costat de la llera. Són 
terrenys, que poden ser de titularitat privada, però d’ús públic. 

• Zona de policia (ZP): franja lateral de 100m d’ample a partir del DPH a cada costat de la llera. Es 
pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent. 

Delimitació de zones inundables 
Màxima crescuda ordinària (MCO): la mitjana dels màxims cabals instantanis anuals, en règim natural, a 
partir d’un període mínim de 10 anys consecutius o calculat a partir de simulació hidrològica i hidràulica. 

• Via d’intens desguàs (VID): zona per la que passaria l’aviguda de 100 anys de període de retorn sense 
produir una sobreelevació superior a 0,3m, respecte a la cota de la làmina d’aigua que es produiria 
amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. La sobreelevació 
anterior podrà, a criteri de l’organisme de conca, reduir-se fins a 0,1m quan l’increment de la 
inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5m en zones rurals o quan 
l’increment de la inundació produeixi danys reduïts. 

• Zona d’inundació greu (ZIG): zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1m 
d’altura d’aigua, més d’1m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5m2/s. 

• Zona de flux preferent (ZFP): unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la 
que es poden produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu. 

• Zona inundable (ZI): zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys 
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4.  METODOLOGIA 

El model que s'utilitzarà per a la realització de l'estudi d'inundabilitat és el programari Iber, eina de 
modelització bidimensional de flux en làmina lliure en aigües poc profundes. El programa és capaç de 
calcular nivells d'aigua i velocitats en rius, estuaris, canals, planes d'inundació i obres hidràuliques. 

Iber és un programari bidimensional o 2D, atès que els resultats (cota d'aigua i velocitat) segueixen la 
dues direccions de l'espai (x, y). Els programes bidimensionls possibiliten superar les limitacions del que 
models unidimensionals o 1D, on la llera dels rius es representava a partir d'un eix principal interceptat 
per diferents seccions transversals que definien el llit, els marges del riu i les planes d'inundació. 

En el present estudi s'ha seleccionat el programari Iber donat que és una eina que possibilita la resolució 
de problemes dirigits a l'avaluació i la gestió del risc d'inundació. 

El programa s'estructura en els següents mòduls: 

• Pre-procés 

• Procés 

• Post-procés 

PRE-PROCÉS 
Es defineix la geometria, els condicionants i el mallat de l'àmbit d'estudi. 

GEOMETRIA 

És la base del model, atès que és una representació simplificada de la zona on es realitza la modelització, 
a partir de punts, línies i superfícies. En la geometria definida, i concretament en les línies i superfícies 
creades li seran assignats propietats per al desenvolupament del model. 

MALLA 

En la geometria creada (on es representen els límits que defineixen la zona d'estudi, com el llit del riu, 
marges, zones urbanes, zones de conreu, ...), es realitza una discretització del model, dividint els 
elements que defineixen la geometria en elements triangulars o quadrilàters. 

Les condicions que assignem a la geometria (coeficients de fricció, condicions de contorn, condicions 
iniciares, de rugositat, ...) s'implantessin en la malla únicament en la creació de la malla. 

PROCÉS 
Fa referència al càlcul del model. En iniciar el procés de càlcul, el programa llegeix les connectivitats 
entre elements i determina si hi ha problemes en la malla definida. El temps necessari per a aquest 
procés depèn del nombre i tipus d'elements de la malla. 

POST-PROCÉS 
On es visualitzen els resultats. El programa Iber permet representar mapes d'inundació de calats, de 
velocitat, ... 
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5.  SIMULACIÓ HIDRÀULICA 

5.1 DETERMINACIÓ DE LA GEOMETRIA BASE DE L’ÀMBIT 

S’ha determinat la geometria de l’àmbit en base a les superfícies que tenen la mateixa coberta, i en 
conseqüència la mateixa rugositat. S’han identificat en base a les cobertes de la matriu SIOSE (Sistema 
d’Informació sobre l’Ocupació del Sòl): 

• Boscos coníferes 

• Boscos d’escleròfil·les 

• Cultius herbacis 

• Matollar 

• Plantacions de ribera 

• Pastures i herbassars 

• Vegetació de ribera 

• Vials i aparcaments 

• Zones en obres 

• Zones industrials 

• Zones nues 

• Zones urbanes 

• Zones verdes 

 
Geometria de l’àmbit del torrent del Frare Blanc 
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5.2 HIDRODINÀMICA. CONDICIONS DE CONTORN 

Per determinar els cabals màxims per a cada període de retorn i els corresponents cabals de conca s’ha 
utilitza el mètode racional, que defineix la capacitat d’escolament que té la conca a partir de les 
cobertes del sòl, pendent, grups de sòl i condicions hidrològiques. 

5.2.1 Determinació de la geometria de la conca 

El torrent de Vallcorba es situa a l’extrem nord del municipi. Neix en el TM de Terrassa, concretament 
en els boscos d’en Berardo. Té una superfície de 404 ha i s’inicia a la cota 284 ms.n.m i davalla fins la 
cota 150 ms.s.m. al creuament amb el torrent de la Betzuca. 

La característica principal d’aquest torrent es que es troba soterrat des de la seva intercepció amb la C-
58 a l’inici del TM de Sant Quirze, fins als marges del torrent de la Betzuca. 

GRUPS DE SÒL 
Mitjançant el mapa de geologia de l’àmbit (Font IGME de les bases del DMAH), s’ha establert una 
correspondència entre la geologia i els grups de sòls presents a l’àmbit, per tal de definir la classificació 
proposada per l’SCS. El model classifica els grups de sòl en quatre tipologies diferents, en funció de la 
naturalesa del material del substrat: 

• Sòls que infiltren ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per sòls granulars de 
poca potència (espessor de la capa de sòl), bàsicament sorres i sorres llimoses. 

• Sòls que quan estan humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan formats per estrats de 
sòls de potències moderades a grans, amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-
sorrenques o franco-llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 

• Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de poca o 
mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-llimoses, llimoses o argilo-
sorrenques, Són sòls imperfectament drenats. 

• Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos superficials o 
propers a la superfície. Estan pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells 
freàtics permanent propers a la superfície i els sòls de molt poca potència (litosòls). 

Els grups de sòl existents a la conca es correspondrien als grups A i B, donat que són graves, sorres i 
gresos d’origen quaternari. 

CREUAMENT MAPA D’USOS, GRUPS DE SÒL I PENDENTS 
Es realitza finalment el creuament amb metodologia SIG dels mapes d’usos, grups de sòl i pendents 
caracteritzats per l’SCS, per tal de determinar la superfície que ocupen en la conca. Aquest es presenta 
en una taula resum. 

 

CREUAMENT DE LES PENDENTS, GRUPS DE SÒL I COBERTES DEL TORRENT DE LA VALLCORBA 

Ús del sòl Sup (%) Pendent A B C D 

Conreus en filera. CH N 0,000 > 3 - - - - 

 0,000 < 3 - - - - 

Cereals d'hivern. CH N 1,786 > 3 7,3 - 92,7 - 
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CREUAMENT DE LES PENDENTS, GRUPS DE SÒL I COBERTES DEL TORRENT DE LA VALLCORBA 

Ús del sòl Sup (%) Pendent A B C D 

 14,665 < 3 11,8 - 88,2 - 

Praderies 4,3376 > 3 0,8 - 99,2 - 

 0,610 < 3 0,5 - 99,5 - 

Plantacions regulars 1,639 > 3 14,1 - 85,9 - 

 0,138 < 3 8,5 - 91,5 - 

Masses forestals 2,125 > 3 - - 100,0 - 

 12,919 < 3 1,2 - 98,8 - 

Roques permeables 7,069 > 3 - - 100,0 - 

 1,802 < 3 - - 100,0 - 

Roques impermeables 0,062 > 3 - - 100,0 - 

 0,028 < 3 - - 100,0 - 

Paviments bitum. 7,524 - - - - - 

Sòl urbà 36,311 > 3 - - - - 

 8,986 < 3 - - - - 

 

Càlcul del llindar d’escorrentiu P0 

El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada 
precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites 
depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 

Nombre de corba NC 

Per estandarditzar l’aplicació d’aquest model, l’SCS va definir un nombre adimensional NC anomenat 
nombre de corba, de manera que cada NC li correspongués un llindar d’escorrentiu P0. Aquest nombre 
pot variar entre 0 i 100 i s’estableix que NC=100 correspon a una superfície totalment impermeable, és 
a dir, amb P0 nul. 

La relació entre Po i l’NC utilitzada habitualment a la península és la proposada per Témez. 

 

505000
−=

NC
Po  

On: 

P0: llindar d’escorrentiu en condicions d’humitat de tipus II, expressat en mm. 

NC: nombre de corba; és adimensional. 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. 
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Factor regional 

Inicialment el llindar de vessament Po es corregia en base a les “Recomanacions sobre mètodes 
d’estimació d’avingudes màximes” Junta d’Aigües. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
per un coeficient corrector, que en l’àmbit de treball corresponia a 2,2. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques va 
concloure que era convenient fer més gran el llindar d’escorrentiu P0, amb un coeficient “r”, anomenat 
factor regional, que reflecteix la variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les 
pluges significatives. Actualment les recomanacions de la guia de l’Agència Catalana, “Recomanacions 
tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local”, redactades per l’Agència Catalana de l’Aigua al 
Març de 2.003, proposen que el coeficient corrector sigui 1,3. 

Precipitacions màximes en 24 hores 

A partir de la cartografia de precipitació màxima en 24 hores s’han determinat les precipitacions per 
període de retorn 10, 100 i 500 anys, ponderat per la superfície de la conca que sosté la precipitació. 

Conca del torrent de Vallcorba 

Les precipitacions de la conca del torrent de Vallcorba es caracteritzen per: 
 

PRECIPITACIÓ PER T=10 ANYS 

Precipitació Superfície (ha) (%) Superfície 

100 - - 

110 295,4 73,1 

120 108,5 26,9 
   

Ponderació  112,7 

 

PRECIPITACIÓ PER T=100 ANYS   

Precipitació Superfície (ha) (%) Superfície 

170 344,6 85,3 

160 59,2 14,7 

180 0,12 0,0 
   

Ponderació  168,5 

 

PRECIPITACIÓ PER T=500 ANYS 

Precipitació Superfície (ha) (%) Superfície 

200 141,0 68,3 

190 0,0 0,0 

210 262,8 127,3 

220 0,1 0,1 
   

Ponderació  206,5 
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H I D R O L O G I A  : D E T E R M I N A C I Ó   C A B A L S   D E   L E S  C O N Q U E S

    D E T E R M I N A C I Ó   D E L   L L I N D A R   D ' E S C O R R E N T I U   Po (mm) C A R A C T E R Í S T I Q U E S   H I D R O L Ò G I Q U E S   D E  L A   C O N C A

Coef correct = 1,30 Po (inicial) = 10,2 mm Po = 13,3 mm àrea = 404,0 Ha COEFICIENT DE MAJORACIÓ CEDEX : K = 
cota superior = 284 m

Ús del sòl superf pend caract Po (mm) Grup de sòl (%) Po cota inferior = 150 m 5.2-IC : K = 1,20
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) long llera = 4,500 km ADOPTAT : K = 1,20

> 3 R 15 8 6 4 0,0 I1/Id = 11
 Guaret > 3 N 17 11 8 6 0,0 pend. mig llera J = 0,0298 m/m

< 3 R/N 20 14 11 8 0,0 temps conc.  tc = 0,97 hores COEFICIENT SIMULTÀNIETAT Ka= 0,96
> 3 R 23 13 8 6 0,0 

 Conreus en filera 0,00 > 3 N 25 16 11 8 0,0 
0,00 < 3 R/N 28 19 14 11 0,0 

> 3 R 29 17 10 8 0,0 
 Cereals d'hivern 1,79 > 3 N 32 19 12 10 7,3 0,0 92,7 0,0 0,2           A S S I G N A C I Ó   D E  L A   P R E C I P I T A C I Ó   A   L A  C O N C A  Pd (mm)

14,66 < 3 R/N 34 21 14 12 11,8 0,0 88,2 0,0 2,4 
> 3 R 26 15 9 6 0,0 CD Estació Àrea Coef de Gumbel periode de retorn T (anys)

 Rotació conreus pobres > 3 N 28 17 11 8 0,0 (ha) 1/a yo 2,33 10 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 0,0 1  METEOCAT 113  169  207  
> 3 R 37 20 12 9 0,0 

 Rotació conreus densos > 3 N 42 23 14 11 0,0 
< 3 R/N 47 25 16 13 0,0 

pobre 24 14 8 6 0,0 
> 3 mitja 53 23 14 9 0,0 C A B A L S   D E   L A   C O N C A   Q (m³ / s)  E N  F U N C I Ó  D E L  P E R I O D E  D E  R E T O R N   T

4,34 bona 69 33 18 13 0,8 0,0 99,2 0,0 0,8 
 Praderies m. bona 81,6 41 22 15 0,0 

pobre 58 25 12 7 0,0 T Pd' Po C I A K Q Q esp.
< 3 mitja 81,5 35 17 10 0,0 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s) m³/s km2

0,61 bona 122 54 22 14 0,5 0,0 99,5 0,0 0,1 
m. bona 244 101 25 16 0,0 2,33    0  13    0,00   0  404 1,20 0,0 0,0 
pobre 62 28 15 10 0,0 10    108  13    0,61   50  404 1,20 41,2 10,2 

> 3 mitja 80 34 19 14 0,0 50    0  13    0,00   0  404 1,20 0,0 0,0 
 Plantacions regulars 1,64 bona 101 42 22 15 14,1 0,0 85,9 0,0 0,5 100    162  13    0,73   75  404 1,20 74,2 18,4 
 d'aprofitament forestal pobre 75 34 19 14 0,0 500    198  13    0,79   92  404 1,20 97,6 24,2 

< 3 mitja 97 42 22 15 0,0 
0,14 bona 150 80 25 16 8,5 0,0 91,5 0,0 0,0 

m. clara 40 17 8 5 0,0 
 Masses forestals clara 60 24 14 10 0,0 
 (boscos, matolls, etc.) 2,12 mitja 75 34 22 16 0,0 0,0 100,0 0,0 0,5 

12,92 espessa 89 47 31 23 1,2 0,0 98,8 0,0 4,1 
m. esp. 122 65 43 33 0,0 

Tipus de sòl superf pend Po          C A B A L S     Q (m³ / s)  C O N S I D E R A N T  T R A N S P O R T   D E   S E D I M E N T S 
(%) (%) (mm) (Es condidera transport de sediments quant el pendent de la llera, entre la capçalera del riu i el punt de càlcul és superior a 5 %)

 roques permeables 7,07 > 3 3 0,2 
1,80 < 3 5 0,1 T Coef Q

 roques impermeables 0,06 > 3 2 0,0 (anys) (CHE) (m³/s)
0,03 < 3 4 0,0 

 ferms granulars (no pavim) 2 0,0 2,33    1,00  0,0 
 empedrats 0,0 10    1,05  0,0 
Sol urba 36,31 > 3 2 0,7 50    1,15  0,0 
Sol urba 8,99 < 3 4 0,4 100    1,21  0,0 
 paviments (bitum o formig) 7,52 1 0,1 500    1,30  0,0 

100,0 10,2 

( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent )

TORRENT DE VALLCORBA
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5.2.2 Condicions de contorn 

CABALS D’ENTRADA EN EL MODEL 
S’ha realitzat un estudi hidrològic de la conca. Mitjançant el mètode racional s’han definit els cabals de 
càlcul per períodes de retorn 10, 100 i 500 anys. 

 

CABALS D’ENTRADA EN EL MODEL (M3/S) 

Curs fluvial Períodes de retorn 

 T=10 anys T=100 anys T=500 anys 

Torrent de Vallcorba 41,2 74,2 97,6 

 

CONDICIONS DE SORTIDA 
Iber considera les línies de contorn com parets verticals d'altura indefinida, per on no entra ni surt aigua. 
En el límit superior s'han definit les línies del llit del riu per on entra el cabal d'aigua pels diferents 
períodes de retorn. Per contra, a la part inferior de la zona d'estudi (al creuament de la C-58) de la llera 
del torrent de la Betzuca s'ha establert una àmplia franja de sortida de l'aigua que coincideix amb la 
zona inundable. 

 

 
Mapes de cobertes pendent i usos del sòl 
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5.3 GEOMETRIA DEL MODEL IBER 

En la geometria creada (on es representen els límits que defineixen la zona d'estudi, com el llit del riu, 
marges, zones urbanes, zones de conreu, ...), es realitza una discretització del model, dividint els 
elements que defineixen la geometria en elements triangulars o quadrilàters.  

Les condicions hidràuliques que s’assignen a la geometria (coeficients de fricció, condicions de contorn, 
condicions inicials, de rugositat, ...) s'implanten a la malla. 

5.4 RUGOSITAT (COEFICIENTS DE MANNING) 

S’ha determinat els usos existents a les conques del municipi de Sant Quirze del Vallès. En el programa 
Iber s’ha definit una taula de rugositats en funció dels aprofitaments, caracteritzant els coeficients de 
rugositat. 

S’ha agafat de base la taula de coeficients de rugositats que té el programa Iber per defecte, però, donat 
que s’han definit nous materials i elements (estructures i paviments) en les conques objecte d’estudi, 
s’ha hagut de caracteritzar un major nombre de tipologies de rugositat que ofereix el programa. Per 
aquest motiu s’han tingut en compte els usos assignats, a partir de la matriu SIOSE del mapa de cobertes 
(MCSC). 

Aquesta taula d'usos del sòl s'ha modificat tenint en compte els valors de rugositats de l'Annex V. Valors 
dels coeficients de rugositat de Manning assignats als usos del sòl de la "Guia Metodològica per al 
Desenvolupament del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables".  

 

USOS DEL SÒL, RUGOSITATS I NÚMERO DE MANNING 

Usos Coeficient de Manning Descripció font 

Boscos coníferes 0.07 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Boscos d’escleròfil·les 0.07 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Cultius herbacis 0.04 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Matollar 0.07 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Plantacions de ribera 0.07 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Pastures i herbassars 0.035 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Vegetació de ribera 0.07 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Vials i aparcaments 0.1 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Zones en obres 0.03 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Zones industrials 0.1 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Zones nues 0.03 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 
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USOS DEL SÒL, RUGOSITATS I NÚMERO DE MANNING 

Usos Coeficient de Manning Descripció font 

Zones urbanes 0.1 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

Zones verdes 0.09 Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografia de Zonas Inundables 

5.5 CARTOGRAFIA DE DETALL I MALLAT 

La malla del model s’ha realitzat a partir de la cartografia 1:1000 de l’ICC (Institut Cartogràfic de 
Catalunya). S’ha realitzat una anàlisi altimètrica per capes, definint els següents aspectes: 

• Marges de la llera 

• Murs de protecció dels torrents 

• Talussos laterals dels marges de la llera 

• Estreps dels ponts que creuen la llera 

• Alçades de les edificacions 

 
Geometria de la conca de Vallcorba 
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Cartografia 1:1000 i MDT 

5.6 ESTRUCTURES I OBRES DE DRENATGE 

En el model iber s’han introduït les estructures existents en les lleres. S’ha consultat el Pla d’espais 
Fluvials de la conca del Besòs (PEF) i s’ha introduït en el model la geometria de les estructures, 
concretament les del torrent de la Betzuca (riu Sec). Les estructures no definides en el PEF i que 
existeixen en els torrents tributaris a la Betzuca, s’han caracteritzat a través d’un inventari de camp. 

En el torrent de Vallcorba, únicament hi ha una obra de drenatge: 

5.6.1 Obra de drenatge amb la carretera C-58 

Es situa per sota del pas inferior de la C-58. A la part inicial té una geometria de calaix, però a l’interior 
és circular. 
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Obra de drenatge de sortida en el soterrament del torrent de Vallcorba 
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6.  RESULTATS 

Seguint les directrius marcades del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas 
y vertidos de aguas residuales, s’han identificat els límits inundables (per T=10, 100 i 500 anys) i la Zona 
de Flux Preferent (ZFP). 

 

 
Zones inundables del torrent de Vallcorba 

6.1.1 Delimitació de les zones inundables 

Les àrees inundables definides en el model iber del torrent de Vallcorba, indiquen que: 

• Per període de retorn 10 anys les àrees inundables queden dins els marges de la llera. 

• L’avinguda de 100 anys desborda l’obra de drenatge situada sota la C-58. 

 La diferència de cota entre l’obra de drenatge del torrent i el pas inferior de la C-58, possibilita 
que l’avinguda no absorbida per l’OD circuli a través del pas inferior fins a connectar amb el 
C/de l’Empordà. 
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 L’avinguda recorre el C/de l’Empordà fins arribar al sot on hi ha el cementiri de Sant Quirze, el 
qual actua de laminació fins arribar a la rasant del C/del Priorat i Ronda d’Arraona, i en aquest 
punt l’avinguda davalla per l’Av. del camí del Mas fins arribar al Parc de les Morisques, el qual 
també actua de bassa de laminació. 

 La inundació per període de retorn 100 anys, recorre a través del punt baix fins la Plaça de 
l’estació, on finalment inunda l’antic torrent entre la carretera de Molins (C-1413a) i el Passeig 
del Colomer. 

A l’àmbit concret del complex poliesportiu Casablanques a Sant Quirze del Vallès, el torrent es situa en 
el marge oposat, confinant l’avinguda de 10 anys i desbordant sensiblement l’avinguda de 100 anys, amb 
calats inferiors al metre de profunditat. L’avinguda de 500 anys supera l’avinguda de la de 100, sense 
sobrepassar el vial existent del carrer del Priorat. 

6.1.2 Via d’intens desguàs (VID) 

La via d’intens desguàs queda limitada pels marges de la llera del torrent en el tram situat enfront del 
poliesportiu de Casesblanques, sobrepassant sensiblement els límits de l’avinguda de 100 anys, i 
recorrent la rasa existent situada a la zona verda situada entre el carrer del Priorat i l’Avinguda 
d’Arraona. 

 

 

  



ESTUDI D'INUNDABILITAT DEL TORRENT DE VALLCORBA EN L'ÀMBIT DEL COMPLEX POLIESPORTIU CASABLANQUES (SANT QUIRZE DEL VALLÈS) 

 

 

PAG. 31 DE 32 

 

6.1.3 Zona de flux preferent (ZFP) 

La zona de flux preferent engloba la via d’intens desguàs i les àrees d’inundabilitat perillosa (>1m, >1 
m/s i >0,5 m2/s) per l’avinguda de 100 anys. 

6.1.4 Calats de la làmina d’aigua per l’avinguda de 500 anys 

Els calats superiors a 0,5 m., queden restringits a la llera del torrent, i a mesura que s’allunya de l’eix 
riera disminueixen, arribant a franges inferiors als 10 cm., a l’extrem sud al marge del carrer del Priorat. 

 

 
Rasa existent a la zona verda situada entre al C/del Penedès i Avinguda d’Arraona 
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7.  CONCLUSIONS 

L’estudi d’inundabilitat del Torrent de Vallcorba conclou que: 

• El torrent de Vallcorba queda soterrat a l’entrada en el municipi de Sant Quirze, per sota la carretera 
C-58. L’obra de drenatge és insuficient per l’avinguda de 100 anys i la inundació es propaga aigües 
avall a través del pas inferior de la C-58, fins l’àrea boscosa situada al marge del cementiri (antiga 
llera), Parc de les Morisques i per sota de la Plaça de l’Estació. 

La zona de flux preferent es concentra a la llera del torrent en el tram que es situa aigües amunt del 
creuament amb la C-58. A partir d’aquest punt el torrent es soterra fins a la sortida en el tram final 
abans d’abocar les aigües al torrent de la Betzuca. 

• En el tram que es situa a les proximitats del complex esportiu de Casablanques el sector s’inunda 
amb calats inferiors al metre de profunditat i velocitat menors al metre/segon, definint que la VID i 
la ZFP quedin fora del límits de l’àmbit, únicament ocupant sensiblement la coronació del marge del 
torrent. 

Els àmbits on la inundació per T=100 anys del torrent de Vallcorba desborda per sobre de les estructures 
i inunda àrees urbanes existents, es proposa que el POUM defineixi unes àrees de reserva vinculades a la 
inundabilitat, amb l’objectiu de què el planejament prevegi una zonificació on es pugui projectar 
drenatges per conduir el cabal que sobreïx en les ODs.  
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