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1 Introducció 

A petició de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori (SHUT) i en el marc dels treballs de redacció 

del POUM del municipi s’ha dut a terme l’estudi d’inundabilitat del municipi de Folgueroles.  

L’estudi de inundabilitat s’ha realitzat d’acord als requeriments del Reglament del Domini Públic 

Hidràulic (RDPH), aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril i modificat pel Reial Decret 

638/2016 de 9 de desembre i al text refós de la Llei d’aigües (TRLA).  

Aquesta normativa defineix les zones associades a les lleres de cursos fluvials naturals i les 

limitacions d’ús que si poden desenvolupar. El present estudi inclou la delimitació de la 

inundació pels períodes de retorn de màxima crescuda ordinària (mco, 2,33 anys), de 100 i de 

500 anys. Aquestes delimitacions permeten definir el domini públic hidràulic (DPH), la zona de 

servitud (ZS), la zona de policia (ZP), la zona de flux preferent (ZFP) i la zona inundable (ZI), 

tal i com estableix la TRLA i el RDPH 

A l’article 2 del RDPH defineix com a cursos sotmesos a domini públic hidràulic (DPH) aquells 

que conformen lleres de corrents naturals, continus o discontinus. En el cas del POUM de 

Folgueroles s’ha estudiat el torrent de Sant Martí i el torrent de Folgueroles ja que  creuen zones 

urbanes, urbanitzables  a efectes de conèixer els condicionants que el RDPH pot imposar sobre 

les mateixes (Figura 1). 
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Figura 1. Cursos fluvials inclosos en l’estudi d’inundabilitat.Torrent de Folgueroles i torrent de Sant Martí. 

1.1 Antecedents 

Com a antecedent recent d’una avinguda destaca l’episodi del temporal Glòria, dels dies 21 a 

23 de gener de 2020. Segons la informació proporcionada per l’Ajuntament, el torrent de 

Folgueroles va transportar un cabal important, provocant afectacions en diferents punts del 

municipi, amb desbordaments i erosions laterals a la llera del torrent. 

A les imatges proporcionades per l’Ajuntament de Folgueroles, es pot observar, en diferents 

zones del municipi, les conseqüències de l’augment de cabal durant el temporal. A la Figura 4 

es mostra la publicació de la revista La Falguera, respecte aquest temporal. 
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Figura 2. El torrent de Folgueroles, a l’esquerra la rotonda de la font del Rector i a la dreta erosió lateral al marge 

esquerra del torrent aigües avall de la sortida del soterrament. 

 
Figura 3. El torrent de Folgueroles a la zona dels horts (vista des d’aigües avall, al carrer de l’esbart de Vic). 
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Figura 4. Resum dels efectes del temporal Glòria, publicat a la La Falguera (revista editada per l’Ajuntament de 

Folgueroles). 
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2 Càlcul de cabals - Hidrologia 

2.1 Introducció 

Els períodes de retorn necessaris per la delimitació són el de màxima crescuda ordinària (mco), 

100 i 500 anys (Figura 5). Els cabals del torrent de Folgueroles s’han obtingut mitjançant un 

model hidrològic emprant el programari Hec-Hms del qual se’n descriu els detalls en els propers 

apartats mentre que els cabals del torrent de Sant Martí s’han obtingut de les dades associades 

al Pla d’Espais Fluvials del Ter (ACA). 

 
Figura 5. Conca del torrent de Folgueroles. Representació sobre mapa topogràfic 1:50000 (ICGC). 
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2.2 Hidrologia segons la Guia Tècnica de l’ACA. 

2.2.1 Aspectes bàsics 

L’estudi hidrològic s’ha realitzat d’acord a la metodologia descrita a la Guia Tècnica 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editada per l’ACA 

(2003). 

L’hidrograma de cabal per als períodes de retorn de MCO (màxima crescuda ordinària), 100 i 

500 anys, ha estat calculat segons el mètode de l’hidrograma unitari del SCS dels EEUU 

(actualment NRCS), considerant una durada efectiva de la pluja de 24 hores. 

S’han utilitzat les següent fonts de dades:  

· Dades de precipitació del PEFCAT Baix Ter (portal web de l’ACA) 

· model d’elevacions del terreny en format malla de regular amb cel·les de 2 m 

(MET/ICGC),  

· mapa geològic de Catalunya a escala 1:25.000 (MGC25m/ICGC),  

· mapa de sols de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250m/ICGC)  

· el mapa de cobertes del sòl de Catalunya (mcsc) (CREAF). 

2.2.2 Pluja de projecte 

Pel càlcul de la pluja de projecte s’ha considerat un factor de correcció adimensional; KA, 

coeficient de simultaneïtat per cada subconca considerada:  

si!S! " 1!km²!K# = 1!

si!S! > 1!$m%!K# = 1 &
log S

15
 

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

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

realitzat amb el mètode de blocs alternats.  

2.2.3 Pèrdues de precipitació 

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

desenvolupat pel SCS, en el qual es relaciona els grups hidrològics del sòl, l’ús del sòl i les 
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característiques hidrològiques amb el nombre de corba, NC (valor invers a l’escolament). Per a 

cada subconca es calcula el nombre de corba (NC). 

 

Figura 6. Geologia de les conques d’estudi. GTI - Mapa Geològic de Catalunya 1:25000 (ICGC). 

 

Respecte els grups hidrològics del sòl (GHS), la Guia Tècnica de l’ACA inclou aquesta 

classificació segons la cartografia del Mapa Geològic (1:250000), establint una equivalència 

entre la descripció litològica i el tipus de sòl. En el present estudi s‘ha optat per utilitzar la 

informació del Mapa Geològic de Catalunya 1:25000 (ICGC) i la informació del Mapa de Sòls 

de Catalunya 1:250000 (ICGC), doncs s’ha considerat que és informació de més detall. 

Els materials que afloren a les conques d’estudi són fluvials i col·luvials del Quaternari (Holocè 

i Plistocè) i materials al·luvials i deltaics del Paleogen (Eocè). A partir d’aquesta informació s’ha 

obtingut la capa de grups hidrològics del sòl (GHS Figura 7). 

Els principals usos del sòl que trobem a la zona d’estudi, segons el mapa de cobertes del sòl 

de Catalunya del CREAF (versió 4) són conreus i bosc dens. La Figura 8 mostra la zonificació  

segons els tipus del sòl. 
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Figura 7. Zonificació segons grup de sòl. Representació sobre MGC 1:25000 (GT-I, ICGC). 

 
Figura 8. Zonificació segons els usos del sòl (font MCSC del CREAF). Representació sobre MTC Catalunya 

1:50000 (ICGC). 
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La Figura 9 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris, ús del sòl (cobertura), el grup 

de sòl i subconca. El color és el del grup del sòl (blau, A, verd B, vermell C i marró D), 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 9. Zonificació que recull els tres criteris: ús de sòl, grup de sòl i subconca. Representació sobre MTC 

1:50000 (ICGC). 

A l’annex II Hidrologia es poden consultar les taules de distribució de la superfície de les 

diferents subconques, atenent a l’ús del sòl i el grup de sòl. 

Els valors de NC i Po utilitzats en el càlcul hidrològic, són una estimació moderada, aquests 

valors es poden consultar a l’annex II Hidrologia. 

2.2.4 Transformació pluja escorrentiu i mètode de propagació d’avingudes. 

La hidrologia es modela amb el programa Hec-Hms, desenvolupat pel USACE. El mètode de 

transformació pluja escorrentiu que s’ha seguit és el mètode desenvolupat pel SCS, mètode 

que també recull la Guia Tècnica de l’ACA. 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 
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temps pic. La propagació d’avingudes s’ha modelat amb el mètode de propagació agregada de 

Muskingum-Cunge. 

Per a una millor aproximació, la conca d’estudi s’ha dividit en tres subconques: 

 
Figura 10. Divisió en subconques per al model hidrològic. Representació sobre MTC 1:50000 (ICGC). 

 

La informació dels paràmetres hidromorfomètrics, el temps de concentració i les dades de 

precipitació, intensitat de precipitació emprats en el model hidrològic per a cada subconca es 

poden consultar a l’annex II Hidrologia. 
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2.3 Cabals de càlcul 

Els cabals obtinguts del model hidrològic Hec-Hms es mostren a la taula següent, 

corresponents als períodes de retorn de Tmco, 100 i 500 anys, per al torrent de Folgueroles. 

Les dades de cabal del torrent de Sant Martí s’han obtingut de la informació disponible del 

PEFCAT del riu Ter (ACA). 

Cabals màxims (m3/s) i períodes de retorn 

Curs fluvial 
Àrea 

drenatge 
(km²) 

MCO T100 T500 

Torrent de Folgueroles*, al seu pas 

pel nucli urbà de Folgueroles. 
6.5 4.6 40.6 67.8 

Torrent de Sant Martí**, al seu pas 

per el Raurell. 
10.3 3.8 51.1 92.3 

Taula 1. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic Hec-Hms* i de l’ACA**. 

Per al torrent de Folgueroles, el cabal correspon al valor agregat calculat per les tres 

subconques al punt de sortida corresponent aigües avall del nucli urbà de Folgueroles. 

  



Estudi d’inundabilitat del municipi de Folgueroles           ICGC.AI-0005/20 

17 

3 Càlcul hidràulic 

Per la delimitació de la inundabilitat s’ha optat per realitzar dos models hidràulics bidimensionals 

(realitzats amb el programari IBER) en règim variable, per obtenir les zones inundables del 

torrent de Folgueroles i torrent de Sant Martí. (Figura 11). 

  
Figura 11. Àmbit dels models hidràulics bidimensionals. Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 (ICGC). 

Model hidràulic 
Cursos fluvials 

inclosos 
Tipus de Model Períodes de retorn Àrea (km²) 

MH1 
Torrent de 
Folgueroles 

Bidimensional mco/100/500 0.44 

MH2 Torrent de Sant Martí Bidimensional mco/100/500 0.44 

Taula 2. Taula resum del models hidràulics construits. 

3.1 Model d’elevacions del terreny – Geometria de càlcul 

Per a la modelització hidràulica, s’ha generat un model digital de superfície a partir de la següent 

informació geomètrica: 

· LIDARCAT 2. Ràster cel·les de 2 metres, vol de l’any 2016. 

· Topografia municipal 1 mil: àmbit urbà del nucli de Folgueroles. 

· Obres de fàbrica; informació recopilada en treball de camp. 

· Els volums de les edificacions més significatives s’han extret de la malla de càlcul, per 

tal de representar-ne la seva possible obstrucció al flux. 
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Figura 12. Model d’ombres del mdt utilitzat per a la modelització hidràulica. 

3.2 Coeficients de rugositat 

Per a l’assignació dels coeficients de rugositat de manning, s’ha emprat com a base la 

cartografia del mapa de cobertes del sol de Catalunya, modificada en base a les ortofotografies 

més recents. Els valors dels coeficients s’han obtingut de les equivalències establertes amb el 

SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España) de la Guia 

Metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografia de Zonas Inundables 

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Els valors emprats i la seva 

representació es poden consultar a la Taula 3 i a la Figura 13. 

Nom Manning Nom Manning 

Arbrat urbà 0.09 Sols nus 0.03 

Bosc clar 0.07 Carreteres 0.035 

Bosc dens 0.075 Grans vials i zones aparcament 0.04 

Plantació pollancres 0.07 Granges 0.04 

Conreus 0.04 Urbanitzat lax 0.04 

Prats i herbassars 0.035 Urbanitzat compacte 0.045 

Roquissars 0.025 Zona industrial i comercial 0.045 

Matollars 0.06 Zona verda artificial 0.04 

Abocadors 0.03 Soterrament 0.025 

Torrent de Folgueroles 0.047 Torrent de Sant Martí 0.05 

Taula 3. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats en la modelització hidràulica. 
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Figura 13. Detall de la distribució dels diferents usos del sòl a l’àmbit del model bidimensional del rec de Saus i el 

torrent de Bou. Representació sobre MTC 1:25000 de l’ICGC. 

A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’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 Floodplains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS) (veure Annex 

IV). 

Els valors dels paràmetres utilitzats a les lleres del torrent de Folgueroles i el torrent de Sant 

Martí es mostren a la Taula 4. 

 Torrent de 
Folgueroles 

Torrent de Sant Martí 

nb 0.03 0.03 

n1 0.005 0.005 

n2 -- -- 

n3 0.01 0.01 

n4 0.012 0.015 

m 1 1 

Pendent Mig   

n 0.047 0.05 

Taula 4. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats a la zona de la llera del torrent de Folgueroles i el torrent de 

Sant Martí. n2 ja es té en compte en el model hidràulic en els coeficients d’expansió i contracció. 
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A continuació es mostren algunes imatges de la llera dels cursos fluvials estudiats. 

 
Figura 14. Vista de la llera del torrent de Folgueroles al seu pas pel nucli de Folgueroles. 

 
Figura 15. Vista de la llera del torrent de Sant Martí, a prop del Raurell. 
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3.3 Estructures hidràuliques transversals 

S’han considerat un total de 8 estructures hidràuliques a la zona d’estudi (Taula 5). 

 
Figura 16. Localització de les estructures transversals valorades a l’estudi. Representació sobre mapa topogràfic 

de Catalunya 1:5000 (ICGC). 

 

Riu Estructura Infraestructura Tipus Estructura 

Torrent de 
Folgueroles 

EH02 Gual pista forestal Gual 

EH03 Carretera N-141d Pont 

EH04 Carrer de l’esbart de Vic Pont 

EH05 Passarel·la Passarel·la 

EH06 Soterrament Font del Rector Soterrament 

EH07 Gual Gual 

EH08 Carrer de Sant Jordi Pont 

EH09 Pont del Molí Pont 

Torrent de 
Sant Martí 

EH10 Pista forestal Pont 

EH11 Pista accés el Raurell Pont 

Taula 5. Taula resum de les estructures hidràuliques considerades en el càlcul hidràulic. (PI-OD: pas inferior – obra 

de drenatge). Les coordenades són en el sistema ETRS 89 Fus 31 
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Les fitxes de les estructures hidràuliques es poden consultar a l’Annex III Estructures 

Hidràuliques transversals. 

3.4 Hidrogrames de cabal 

Els cabals màxims dels hidrogrames utilitzats en els diferents models hidràulics, per als 

períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys es resumeixen a la següent taula. 

CABAL m³/s T MCO T 100 ANYS T 500 ANYS 

Torrent de Folgueroles al seu pas pel 
nucli urbà de Folgueroles 

4.6 40.6 67.8 

Torrent de Sant Martí al seu pas pel 
Raurell 

3.8 51.1 92.3 

Taula 6. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic. 

Els hidrogrames es poden consultar a l’Annex II. Hidrologia. 

3.5 Condicions de contorn 

Les condicions de contorn del model hidràulic es divideixen en les condicions de contorn 

d’entrada i sortida del model.  

Les condicions d’entrada del model es refereixen als hidrogrames de cabal i les condicions de 

sortida s’ha optat per calat crític. 
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4 Resultats 

4.1 Aspectes generals 

Els resultats obtinguts es poden consultar en els següents plànols: la delimitació de les zones 

inundables per als períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys (plànol 1), la zona de flux preferent 

i la zona inundable (plànol 2), els calats d’inundació per als 3 períodes de retorn estudiats 

(plànols 3, 4, 5) i la zonificació segons el RDPH (plànol 6). 

Segons la proposta de planejament actual no s’observen afectacions a les noves zones de 

creixement urbà (veure Figura 17). 

No obstant en l’àmbit del nucli de Folgueroles hi ha zones urbanes consolidades que es troben 

afectades per els períodes de retorn de 100 i/o 500 anys, aquestes afectacions es descriuen a 

l’apartat de punts singulars. 

 
Figura 17. Límits Inundables del torrent de Folgueroles en relació al sol urbà i figures de planejament proposades. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC. 
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4.2 Límits inundables, ZFP i ZI 

A continuació es mostren les figures dels límits inundables per als períodes de retorn de mco, 

100 i 500 anys (Figura 18), la zona de flux preferent (ZFP) i la zona inundable (ZI) (Figura 19). 

A l’annex I plànols es pot consultar la mateixa informació a escala 1:5.000. 

 

 
Figura 18. Esquema del mapa de zones inundables. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 
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Figura 19. Esquema del mapa de la zona de flux preferent i zona inundable. Representació sobre mapa topogràfic 

1:5000 de l’ICGC. 
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4.4 Punts singulars 

Els punts singulars que presenten afectacions en les modelitzacions hidràuliques estan 

associats al torrent de Folgueroles. Respecte el torrent de Sant Martí no es detecten afectacions 

a edificacions o zones urbanes o urbanitzables. 

Les principals afectacions, respecte el torrent de Folgueroles, es localitzen a tres zones (Figura 

20); 

· Zona de les hortes de Folgueroles i carrer de l’esbart de Vic. 

· Zona de la font del rector, soterrament del torrent. 

· Zona de pont del carrer de sant Jordi. 

 
Figura 20. Localització dels punts singulars amb afectacions a l’entorn del torrent de Folgueroles. Representació 

sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 
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4.4.1 Hortes de Folgueroles i carrer de l’esbart de Vic 

El primer punt singular es situa a l’entorn del pont del carrer de l’esbart de Vic. Aigües amunt 

d’aquest punt, al marge dret del torrent, es localitza la zona coneguda com a hortes de 

Folgueroles. Les afectacions en aquesta zona són per als períodes de retorn de 100 i 500 anys, 

gran part de les hortes queden dins la zona de flux preferent i la zona inundable (Figura 21). 

  
Figura 21. Límits inundables i zona de flux preferent del torrent de Folgueroles a l’entorn de les hortes de 

folgueroles i el carrer de l’esbart de Vic. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 

Els calats d’inundació per al període de retorn de 100 anys són decimètrics, arribant a l’ordre 

d’1 metre just aigües amunt del pont del carrer de l’esbart de Vic. Respecte el període de retorn 

de 500 anys, els calats van de l’ordre de 0.5 metres a 1.5 metres a les proximitats del pont del 

carrer (Figura 22). 

  
Figura 22. Calats d’inundació per al període de retorn de 100 anys i 500 anys pel torrent de Folgueroles. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 
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La dinàmica que s’observa en les modelitzacions és un creixement de la làmina d’aigua, per als 

períodes de retorn de 100 i 500 anys, aigües amunt del pont del carrer de l’esbart de Vic, degut 

segurament a la falta de capacitat de l’estructura per absorbir el cabal d’aigua d’aquests 

períodes de retorn. 

Al marge dret del pont es veu afectat el pavelló esportiu i uns metres del carrer. Al marge 

esquerra i uns metres aigües avall es detecten dues edificacions que es veuen afectades per 

als períodes de retorn de 100 i 500 anys. Queden al límit de la zona de flux preferent i dins la 

zona inundable. Els calats són d’ordre decimètric per al  període de100 anys i d’ordre decimètric 

a mètric per al període de 500 anys. 

4.4.2 Font del rector 

El segon punt singular es localitza a l’entorn del soterrament del torrent al seu pas per el nus 

viari de la font del rector. 

Les modelitzacions mostren que l’estructura hidràulica no té capacitat per al període de retorn 

de 500 anys i per tant part del flux del torrent per aquest període circula en superfície, afectant 

la zona de la rotonda, amb calats d’ordre decimètric i afectant parcial o totalment algun dels 

edificis situats a les proximitats d’aquest punt. 

  
Figura 23. Límits inundables i zona de flux preferent del torrent de Folgueroles a l’entorn de la font del rector. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 

Per al període de retorn de 100 anys, l’estructura tampoc té capacitat per absorbir tot el cabal 

circulant, però el grau d’afectació és molt menor al poder absorbir la major part del cabal, els 

calats d’inundació en superfície són inferior als 0.4 metres (Figura 24). 
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La zona afectada en aquest àmbit queden fora de la zona de flux preferent però dins la zona 

inundable (Figura 23). 

  
Figura 24. Calats d’inundació per al període de retorn de 100 anys i 500 anys pel torrent de Folgueroles. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 

4.4.3 Pont del carrer de sant Jordi 

Aquesta zona amb afectacions, inclou uns metres aigües amunt del pont del carrer de Sant 

Jordi fins uns metres aigües avall. 

Aigües amunt, s’observen afectacions per als períodes de retorn de 100 i 500 anys al marge 

dret del torrent, al llarg del carrer del Campet, entre 70 i 90 metres des del creuament amb el 

carrer de Sant Jordi. Algunes edificacions del carrer presenten afectacions parcials per al 

període de retorn de 500 anys. 



Estudi d’inundabilitat del municipi de Folgueroles           ICGC.AI-0005/20 

30 

  
Figura 25. Límits inundables i zona de flux preferent del torrent de Folgueroles a l’entorn de la font del rector. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 

La afectació del carrer queda inclosa en zona inundable i parcialment en zona de flux preferent, 

però les edificacions existents al carrer queden només afectades lleugerament per la zona 

inundable. Els calats per als dos períodes de retorn són d’ordre decimètric, arribant en algun 

punt a 1 metre (només per al període de retorn de 500 anys). 

  
Figura 26. Calats d’inundació per al període de retorn de 100 anys i 500 anys pel torrent de Folgueroles. 

Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 de l’ICGC. 

El flux desbordat a l’entorn d’aquest punt singular circula pel marge dret, inundant gran part del 

descampat que es situa per sota del carrer de Sant Jordi, afectant el carrer des del torrent fins 

al creuament amb el carrer de Bellmunt. 
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Aquesta zona queda inclosa en zona de flux preferent i zona inundable. Els calats d’inundació 

són, per als períodes de retorn de 100 i 500 anys, d’ordre decimètric. 
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5 Consideracions finals 

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 Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, amb última modificació pel Reial 

decret 638/2016, de 9 de desembre. 

A l’Annex V s’inclou un document resum dels usos a les zones inundables, redactat per el 

Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

Les modelitzacions hidràuliques no inclouen l’efecte de transport sòlid, és a dir processos i/o 

efectes d’erosió i deposició de sediments. 

Els resultats obtinguts en aquest estudi responen 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. 

Barcelona, juny de 2020 
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