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

hidràulics. A partir del càlcul hidrològic es determinen els cabals d’avinguda per a cada conca 

o subconca, per als diferents períodes de retorn (màxima crescuda ordinària, 100 i 500 anys). 

El model hidràulic permet simular el funcionament de cadascun dels cursos fluvials per a cada 

cabal, obtenint d’aquesta manera els límits inundables associats a un determinat període de 

retorn. 

La metodologia que s’ha emprat per la delimitació de les zones inundables és la que es recull 

a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de 

l’ACA (2003), incloent algunes variacions validades per l’ACA en estudis previs. 

La modelització hidràuliques s’han realitzat considerant en flux d’aigua clara, sense incloure 

l’efecte de la mobilització i/o deposició de sediments. 

1.1 Hidrologia 

L’objectiu principal de la modelització hidrològica és obtenir les dades de cabal per poder dur 

a terme la simulació hidràulica. En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de 

cabals d’avinguda, validats per l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització 

hidràulica i en alguns casos poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis. 

La modelització hidrològica es realitza amb el programari Hec-HMS, desenvolupat pel US 

Army Corps of Engineers (USACE), utilitzant el mètode de transformació pluja escorrentiu 

desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS) dels EEUU (actualment Natural Resources 

Conservation Services, NRCS). 

A partir de la combinació d’una pluja de projecte, les característiques hidromorfomètriques de 

les conques dels cursos fluvials en estudi, les característiques litològiques, tipus i usos del sòl 

de l’àmbit d’estudi, s’obté la informació d’escorrentiu superficial, que permet determinar els 

hidrogrames de cabal per als diferents períodes de retorn en estudi. 

La pluja de projecte s’obté de dades disponibles del Ministerio de Fomento, del Servei 

Meteorològic de Catalunya (SMC) o de l’ACA. 

La informació hidromorfomètrica de les conques d’estudi, s’obté d’un model d’elevacions del 

terreny (MET) de pas de malla de 5 metres o de pas de malla de 2 metres, de l’ICGC. 

Aquesta informació inclou l’àrea, la longitud del fons de vall, la cota màxima i mínima, el 

pendent i el temps de concentració de les conques i subconques en estudi. 

La caracterització del terreny és fa en base a la cartografia Geològica disponible de l’ICGC 

(Mapa Geològic de Catalunya 1:250000, Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 o Mapa 

Geològic de Catalunya 1:25000), del Mapa de Sòls de Catalunya 1:250000 (ICGC) i del Mapa 

de Cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
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Forestals de Catalunya (CREAF) de la Universitat Autònoma de Catalunya. Aquesta 

caracterització permet determinar el Nombre de Corba (NC), que defineix el grau de 

permeabilitat i el llindar d’escorrentiu de les conques o subconques en estudi. 

Segons el United States Department of Agriculture (USDA) dels EEUU aquests són els 

diferents grups hidrològics de sòl: 

· Grup A: sòls amb potencial baix d’escorrentiu en condicions d’humitat alta. Presenten 

percentatges d’argila inferiors al 10% i percentatges superiors al 90% de sorra o grava, 

amb textures de grava o sorra. També s’hi poden incloure alguns sòls amb textures 

arenofranques, francoarenoses, franques o francollimoses, si estan ben agregats, amb 

densitat aparent baixa o presenten percentatges superiors al 35% de fragments de 

roca. 

· Grup B: sòls amb potencial d’escorrentiu moderadament baix en condicions d’humitat 

alta. Presenten percentatges d’argila d’entre el 10% i el 20% i d’entre el 50% i el 90% 

de sora, amb textures francoarenoses o arenofranques. També s’hi poden incloure 

sòls amb textures franques, francollimoses llimoses i francoargil·loarenoses si estan 

ben agregades, amb baixa densitat aparent o un percentatge superior al 35% de 

fragments de roques. 

· Grup C: sòls amb un potencial d’escorrentiu moderadament alt en condicions d’humitat 

alta. La circulació de l’aigua a través del sòl es troba una mica restringida. Presenten 

percentatges d’argila d’entre el 20% i el 40%, amb percentatges de sorra inferiors al 

50% i textures franques, francollimoses, francoargil·loarenoses, francoargiloses i 

francolargil·lollimoses. Sòls amb textures argiloses, argil·lollimoses o argil·loarenoses 

poden ser-hi inclosos si presenten una densitat aparent baixa o un percentatge 

superior al 35% de fragments de roques. 

· Grup D: sòls amb potencial d’escorrentiu alt en condicions d’humitat alta. La circulació 

de l’aigua a través del sòl està restringida o molt restringida. Els percentatges d’argila 

són superiors al 40%, els de sorra inferiors al 50% i presenten textures argiloses. En 

algunes zones poden presentar potencials d’expansió-contracció alts. També queden 

inclosos en aquest grup els sòls amb potències inferiors als 50 cm i un basament 

impermeable. 
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Figura 1. Textures bàsiques associades a la descricpió dels tipus de sòl (adaptat de la USDA). 

Per a la propagació dels hidrogrames d’avinguda entre les diferents subconques del sistema, 

obtinguts de la transformació pluja escorrentiu, s’utilitza el mètode de propagació agregada de 

Muskingum-Cunge. 

En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de cabals d’avinguda, validats per 

l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització hidràulica i en alguns casos 

poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis. 

 

1.2 Hidràulica 

Per a la modelització hidràulica, en primera instància i en funció de les característiques 

geomorfològiques i la forma com es distribueixen els volums d’aigua en diferents escenaris 

d’inundació, es determinarà el tipus de modelització: unidimensional o bidimensional. 

En la simulació unidimensional, s’utilitza el programari Hec-Ras, desenvolupat per l’US Army 

Corps of Engineers (USACE), que permet recollir i discretitzar la informació del terreny en un 

seguit de seccions transversals a l’eix dels cursos fluvials en estudi. El càlcul hidràulic que 

permet determinar les zones inundables es fa en règim permanent. 

En la simulació bidimensional, s’utilitza el programari IBER, desenvolupat per l’Institut Flumen 

de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en col·laboració amb altres grups 

d’investigació d’àmbit universitari, que permet discretitzar l’àmbit d’estudi amb una malla de 

triangles i/o quadrilàters als que s’assignen diferents variables pel càlcul. El càlcul hidràulic es 

realitza en règim gradualment variat sempre que és possible. 
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En ambdós casos, un cop delimitats els límits del model, es necessita informació geomètrica i 

característica del terreny (coeficients de rugositat del terreny) i els cabals d’avinguda per a 

cada període de retorn en estudi. 

La informació geomètrica del terreny s’obté o d’un model d’elevacions del terreny (MET) 

LIIDARCAT de l’ICGC, de pas de malla de 2 metres o d’un model digital de superfície obtingut 

a partir de la cartografia topogràfica municipal a escala 1:1000. 

La informació dels coeficients de rugositat de Manning, s’obtenen, per a les zones de la plana 

d’inundació, del MCSC del CREAF, mentre que les dades de rugositat de la llera s’obtenen 

emprant la metodologia basada en l’estudi “Guide of selecting Manning’s roughness 

coeficients for natural channel and floodplains” del United States Geological Survey (USGS). 

Cal definir unes condicions de contorn, d’entrada i sortida, del model hidràulic. Les condicions 

de contorn d’entrada venen condicionades pels cabals de càlcul, obtinguts del model 

hidrològic. Per els càlculs unidimensionals es tracta de cabals màxims (al ser simulacions en 

règim permanent) i per als càlculs bidimensionals s’utilitzen hidrogrames de cabal (al ser 

simulacions en règim gradualment variat). 

Respecte les condicions de contorn del model, aquestes venen determinades pel tipus de 

règim (ràpid o lent), la informació a l’entorn del model (per exemple l’existència d’un 

embassament) i la distància al límit del model de la zona d’interès. 

En les simulacions hidràuliques també cal considerar l’efecte en la inundabilitat de les 

estructures hidràuliques i dels edificis en zones urbanes. 

La informació de les estructures hidràuliques, s’obté d’informació bibliogràfica o de dades de 

camp. Tant en els models 1D com 2D, s’introdueix aquesta informació per tal que el càlcul 

reflecteixi el seu efecte en l’evolució de la inundabilitat al seu entorn 

Respecte les zones urbanes i en els models bidimensionals, l’efecte d’obstrucció al pas del 

flux que produeixen els edificis es representa extraient-ne el volum corresponent de la malla 

de càlcul del model. 
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1.3 Tractament de resultats 

Per als cursos fluvials estudiats, del model hidràulic s’obtenen malles en format ràster amb els 

valors de calats d’inundació per als períodes de retorn estudiats (màxima crescuda ordinària, 

100 i 500 anys), a partir dels quals s’obtenen els límits de les zones inundables en format 

vectorial. 

Per al període de retorn de 100 anyys, cal afegir la informació de velocitats del flux per tal 

d’obtenir la zona de flux preferent. 

Aquests resultats de calats (Y) i velocitats (V), es processen per tal d’obtenir els mapes de 

perillositat per al període de retorn de 100 anys i els límits inundables corresponents pels 

períodes de retorn de MCO, 100 i 500 anys. 

Per l’obtenció de les cobertures finals s’utilitza la metodologia definida per l’ACA, en la qual es 

defineixen tres categories de perillositat: lleu, moderada i greu: 

· Perillositat lleu è Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V < -8 m²/s 

· Perillositat moderada è Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ -8 m²/s 

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

Segons el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre de 2016, cal definir la zona de flux 

preferent, la qual és el resultat de la combinació de la Via d’intens Desguàs (VID) i la zona de 

perillositat greu per al període de retorn de 100 anys. 

El format d’entrega de la informació dels límits inundables i la perillositat és el vectorial 

(shapefile o cad). La informació de calats d’inundació, per als models unidimensionals, es pot 

consultar amb els gràfics de les seccions transversals i les taules de dades associades, 

mentre que per als models bidimensionals es poden consultar als plànols de calats 

d’inundació per a cada període de retorn. 

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. 
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Figura 2. Diagrama resum del flux de treball. 
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Annex II. Hidrologia 
Delimitació de subconques 

Paràmetres hidromorfomètrics 

Mapa Geològic de Catalunya 1:25000 

Grups Hidrològics del Sòl 

Mapa de Cobertes del Sòl 

Intersecció GHS-MCSC 

Taules de distribució. Usos del sòl – Grup de sòl 

Taules de dades de precipitacions 

Valors de CN i Po 

Taules resum resultats Hec-Hms 

Taula resum dels cabals de càlcul 

Hidrogrames de cabals de càlcul 
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Subconques model hidrològic 

 

Paràmetres hidromorfomètrics 

Curs Fluvial ID Conca A (km2) KA 
Cota Màx  
(msnm) 

Cota Mín  
(msnm) 

Longitud  
(m) 

Pendent  
(m/m) 

Temps  
Tc (h) ] 

Temps 
Tlag (min) 

T. Folgueroles 1 2.51 0.97 664 512 3750 0.041 1.51 28 

T. d’Ausió 2 2.11 0.98 756 572 4050 0.045 1.56 29 

T.Folgueroles 3 1.86 0.98 779 572 2920 0.071 1.12 21 
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Mapa Geològic de Catalunya 1:25000 (ICGC) 
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Grups Hdirològics de Sòl 
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Úsos del Sòl-MCSC (CREAF) 
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Intersecció GHS–MCSC 
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Per a cada grup de sòl i cada ús de sòl, la Taula 1 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 

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 1. Valors del nombre de corba NC adoptats 

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: 

P! =
5000

NC
" 50 

On P! és el llindar d’escorrentiu que s’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és 

adimensional. 
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Taules de distribució. GHS-MCSC 

Distribució en hectàrees de superfície 

 

Ús sòl Grup sòl 
Subconques 

1 2 3 

Bosc dens 

A 3.34 3.23 8.27 

B 37.70 112.29 105.27 

C 0.08 - - 

D 8.33 13.60 38.13 

Bosc clar 

A 2.27 - 0.50 

B 3.20 3.58 1.52 

C 1.51 - - 

D 0.96 - 1.84 

Matollar 

A 0.10 1.18 0.01 

B 4.97 4.07 5.12 

C - - - 

D 1.55 0.09 1.46 

Praderia 

A 0.91 0.75 - 

B 9.35 4.27 1.16 

C 0.03 - - 

D 2.95 0.31 0.59 

Conreu 

A 10.48 6.31 1.32 

B 20.85 54.47 8.95 

C 1.39 - - 

D 83.50 0.87 8.31 

Poc vegetat 

A 0.87 - - 

B 1.33 0.57 - 

C 0.28 - - 

D 1.68 - - 

Poc permeable 

A 1.66 1.15 - 

B 26.13 3.85 3.12 

C 0.71 - - 

D 25.13 0.73 0.86 
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Distribució percentual de superfície 

 

Ús sòl Grup sòl 
Subconques 

1 2 3 

Bosc dens 

A 0.01 0.02 0.04 

B 0.15 0.53 0.56 

C - - - 

D 0.03 0.06 0.20 

Bosc clar 

A 0.01 - - 

B 0.01 0.02 0.01 

C 0.01 - - 

D - - 0.01 

Matollar 

A - 0.01 - 

B 0.02 0.02 0.03 

C - - - 

D 0.01 - 0.01 

Praderia 

A - - - 

B 0.04 0.02 0.01 

C - - - 

D 0.01 - - 

Conreu 

A 0.04 0.03 0.01 

B 0.08 0.26 0.05 

C 0.01 - - 

D 0.33 - 0.04 

Poc vegetat 

A - - - 

B 0.01 - - 

C - - - 

D 0.01 - - 

Poc permeable 

A 0.01 0.01 - 

B 0.10 0.02 0.02 

C - - - 

D 0.10 - - 
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Taules de dades de precipitació  

Intensitat de disseny i precipitacions màximes considerades 

 

ID CONCA KA 
Pd P’d  Id 

MCO T100 T500 MCO T100158 T500 Tc MCO T100 T500 

1 0.97 64 159 208 62.3 154.8 202.5 1.51 22.2 55 72 

2 0.98 64 162 213 63.6 158.5 208.4 1.56 22.1 55.1 72.4 

3 0.98 65 161 211 63.8 158.1 207.2 1.12 27.3 67.6 88.6 

 

 

 

 Valors de CN i Po 

   Estimació moderada Estimació conservadora Estimació mitja 
Tlag (min) 

Codi HMS ID Conca CN Po CN Po CN Po 

W40 1 71.8 19.7 77.6 14.4 74.7 17.0 28 

W50 2 53.1 44.2 56.6 38.4 54.8 41.3 29 

W60 3 51.1 47.8 54.0 42.7 52.6 45.2 21 
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Taual Resum Resultats Hec-HMS pel Torrent de Folgueroles 

RESULTATS T mco ANYS 

ID Conca Àrea drenatge (km²) Cabal punta (m³/s) Volum (mm) 

1 1.9 0.3 20.8 

2 2.1 0.4 4.0 

3 2.5 4.5 2.9 

OUTLET 6.5 4.6 10.2 

 

RESULTATS T 100 ANYS 

ID Conca Àrea drenatge (km²) Cabal punta (m³/s) Volum (mm) 

1 1.9 27.1 103.3 

2 2.1 10.3 55.2 

3 2.5 9.6 50.2 

OUTLET 6.5 40.6 72.59 

 

RESULTATS T 500 ANYS 

ID Conca Àrea drenatge (km²) Cabal punta (m³/s) Volum (mm) 

1 1.9 40.4 152.2 

2 2.1 18.6 93.7 

3 2.5 18.1 87.6 

OUTLET 6.5 67.8 114.6 
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Taula resum dels cabals de càlcul 

abals màxims (m3/s) i períodes de retorn 

Curs fluvial 
Àrea 

drenatge 
(km²) 

MCO T100 T500 

Torrent de Folgueroles 6.5 4.6 40.6 67.8 

Torrent de Sant Martí* 11.3 3.8 51.1 92.3 

* Informació obtinguda de l’ACA 

 

Hidrogrames de cabal del torrent de Folgueroles i el torrent de Sant Martí 
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Annex IV. Estructures 

Hidràuliques transversals 
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CODI ESTRUCTURA EH 02 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 444121 

Y 4642954 

INFRAESTRUCTURA Pista forestal 
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CODI ESTRUCTURA EH03 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 443870 

Y 4642946 

INFRAESTRUCTURA Carretera N-141d 
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CODI ESTRUCTURA EH04 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 443512 

Y 4642990 

INFRAESTRUCTURA Carrer de l’esbart de Vic 
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CODI ESTRUCTURA EH05 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

4643033 
X 443374 

Y 4643033 

INFRAESTRUCTURA Passarel·la  
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CODI ESTRUCTURA EH 06 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 443272 

Y 4643089 

INFRAESTRUCTURA Soterrament Font del Rector 
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CODI ESTRUCTURA EH07 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 443061 

Y 4643305 

INFRAESTRUCTURA Gual 
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CODI ESTRUCTURA EH08 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 443021 

Y 4643312 

INFRAESTRUCTURA Carrer de Sant Jordi 
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CODI ESTRUCTURA EH09 

CURS FLUVIAL Torrent de Folgueroles 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 442909 

Y 4643476 

INFRAESTRUCTURA Pont del Molí 
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CODI ESTRUCTURA EH10 

CURS FLUVIAL Torrent de Sant Martí 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 441129 

Y 4642591 

INFRAESTRUCTURA  
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CODI ESTRUCTURA EH11 

CURS FLUVIAL Torrent de Sant Martí 

COORDENADES UTM (etrs89) 
X 440967 

Y 4642950 

INFRAESTRUCTURA Pista accés el Raurell 
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Annex IV. Taules de n composta per lleres 
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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). 

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 mida 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. 

Els valors dels paràmetres utilitzats i els seus resultats es mostren en la Taula 1. 

 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 1. 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. 

Les taules per a l’obtenció dels valors es mostren a continuació. 
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Extretes de “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and 

Flood Plains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS). 

· Valors del coeficient de manning de base ('*) per una llera recte, uniforme i materials 

naturals: 

 

· Valors del coeficient manning per factors que afecten la rugositat de les lleres 

(',- '.- '/- '0): 
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Annex V. Resum usos en zones 

inundables: Directiva d’Inundacions, Llei 

d’Aigües i Reglament del Domini Públic 

Hidràulic. 
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Los usos en las zonas inundables: Directiva de Inundaciones, 

Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables: sig.mapama.es/snczi



La Directiva de Inundaciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y la ordenación 

del territorio

 Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) son el principal instrumento para la disminución de los 
riesgos de inundación siguiendo las directrices establecidas por el RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos 
de inundación que transpone la Directiva 2007/60/CE (Directiva de Inundaciones).

 Entre los objetivos de los PGRIs se encuentra la mejora de la ordenación del territorio en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, a través del establecimiento de limitaciones a los usos del suelo, con el objetivo de que 
en las zonas inundables se establezcan actividades compatibles, en la medida de lo posible, con las inundaciones. 

 
distintas zonas asociadas al cauce de los ríos y las limitaciones a los usos que en ellas se desarrollen.

Es DPH, entre otros elementos, los cauces de corrientes 

.

 

peatonal, salvo que por razones ambientales o de seguridad se 

considere conveniente su limitación.

Unión de la zona constituida por la vía de intenso desagüe, y la 

zona en la cual se pueden producir graves daños sobre los bienes 

. 

Zona inundada por la avenida de periodo de retorno de 

.

. 

Cualquier actuación debe ser autorizada por los Organismos de 

cuenca.

Vía de intenso desagüe:

de retorno de 100 años (1% de probabilidad anual). 

Cualquier obstáculo en ella genera incrementos 

.

Zona de graves daños: 

Zona inundable para un periodo de retorno de 100 

años (1% de probabilidad anual) con más de 1 metro 

de altura de agua, más de 1m/s de velocidad o en la 

que el producto de las dos es mayor de 0,5m2/s.  

+

CAUCE DEL RIOMARGEN DEL RIO

ZONA DE

SERVIDUMBRE 5 m.

ZONA DE POLICIA 100 m.

ZONA DE

RIBERA

ZONA DE

RIBERA

ZONA INUNDABLE

NIVEL DE MAXIMA CRECIDA ORDINARIA

DOMINIO PUBLICO HIDRAULICODOMINIO PRIVADO DOMINIO PRIVADO

MARGEN DEL RIO

ZONA DE POLICIA 100 m.

ZONA DE

SERVIDUMBRE 5 m.

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

NIVEL DE AGUAS BAJAS

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/



 
de dominio público hidráulico en los tramos estudiados hasta la fecha. Dicha información se encuentra también 
disponible en los visores de los Organismos de cuenca.

sig.mapama.es/snczi

-
nidas (arts. 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis del RDPH) distinguiendo:

Por la zona en la que se encuentre:

 limitaciones a los usos vulnerables 
frente a avenidas o que supongan una reducción de la capacidad de 
desagüe.

Zona inundable (ZI): -
tinadas a viviendas y recomendaciones de seguridad para otros usos.

Régimen especial municipios alta inundabilidad: para municipios con 

de su territorio tengan una imposibilidad material para orientar sus 
futuros desarrollos hacia zonas no inundables.

 (según RDL 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Reha-
bilitación Urbana):

 Suelo urbanizado: el legalmente integrado en una malla urbana 
-

cios propios de los núcleos de población.

 Suelo rural: el resto de suelos.

Imagen del SNCZI con la

zonificación del río

Guadalentín a su paso por

Lorca (Murcia).

Zona de flujo preferente

Z.I. con probabilidad baja o excepcional 

(T=500 años)

Cauces con DPH cartográfico

DPH cartográfico

Zona de Servidumbre

Zona de Policía

Imagen del SNCZI con la

zonificación del río Duero a

su paso por Zamora.

Zona de flujo preferente

Z.I. con probabilidad baja o excepcional 

(T=500 años)

Cauces con DPH cartográfico

DPH cartográfico

Zona de Servidumbre

Zona de Policía

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/



Usos
Suelo rural
(art. 9 bis)

Suelo urbanizado
(art. 9 ter)

Régimen especial 
municipios alta 
inundabilidad
(art. 9 quater)

Suelo rural 
(art. 14 bis 1)

Suelo urbanizado
(art. 14 bis 2)

Centros escolares o sanitarios, residencias de mayores o personas con discapacidad, 
centros deportivos, centros penitenciarios, parques de bomberos, instalaciones 
Protección Civil

No No

Solo si no existe una 
ubicación alternativa 

y diseñados con 
condicionantes de 

seguridad

Se evitará, excepto 
si no existe ubicación 

alternativa y diseñados 
con condicionantes de 

seguridad

Podrá permitirse 
teniendo en cuenta, en 
la medida de lo posible, 

condicionantes de 
seguridad

población
No No No

rehabilitación o cambios de uso, garajes 
subterráneos, sótanos y aparcamientos en 

residenciales
No 

Sí, con condicionantes 
de seguridad y la parte 
destinada a vivienda del 

que no se vea afectada 
por la avenida de T=500 

años

Si, fuera de la zona 
de policía. Con 

condicionantes de 
seguridad y la parte 

destinada a vivienda del 

que no se vea afectada 
por la avenida de T=500 

años

Sí, con condicionantes 
de seguridad y la parte 

destinada a vivienda del 

que no se vea afectada 
por la avenida de T=500 

años

Sí, teniendo en 
cuenta, en la medida 

de lo posible, los 
condicionantes de 

seguridad del art. 14 bis 
1 (suelo rural)

Resto No
Si, con condicionantes 

de seguridad
Si, con condicionantes 

de seguridad
Si, con condicionantes 

de seguridad

Si, teniendo en cuenta, 
en la medida de lo 

posible, condicionantes 
de seguridad 

Instalaciones que manejen productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud 
humana y el entorno como gasolineras, depuradoras industriales, almacenes de 
residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión

No No No
Si, con condicionantes 

de seguridad

Podrá permitirse 
teniendo en cuenta, en 
la medida de lo posible, 

condicionantes de 
seguridad

No

Estas actividades 
no se suelen dar en 
suelos urbanizados, 
de existir deberán 

garantizarse, al menos, 
los condicionantes de 
seguridad pertinentes

Si, con condicionantes 
de seguridad y fuera de 

la zona de policía Se evitará excepto si 
no existe ubicación 

alternativa y diseñados 
con condicionantes de 

seguridadDepuradoras aguas residuales urbanas

Solo si no existe una 
ubicación alternativa 
o son sistemas de 

depuración compatibles 
con la inundación

Solo si no existe una 
ubicación alternativa 
o son sistemas de 

depuración compatibles 
con la inundación

Invernaderos, cerramientos y vallados no permeables, acopios de materiales, 
almacenamiento de residuos y otros según arts. 9 bis y ss. RDPH

No No Si Si

contempladas en el art. 126 ter del RDPH
No Si Si Si

Granjas y criaderos de animales incluidos en el Registro de explotaciones ganaderas No
Si, con condicionantes 
de seguridad y fuera de 

la zona de policía

Si, con condicionantes 
de seguridad

Si, con condicionantes 
de seguridad

Infraestructuras lineales paralelas al cauce  

Solo si no existe otra 
alternativa viable de 

trazado y diseñado para 
minimizar riesgo

Solo si no existe otra 
alternativa viable de 

trazado y diseñado para 
minimizar riesgo

Si Si

Infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas; 
obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras ya existentes

Si Si Si Si Si

Edificaciones uso agrícola con un máximo de 40 m2 y obras asociadas al 
aprovechamiento del agua según arts. 9 y ss. RDPH

Si, con condicionantes 
de seguridad

Si, con condicionantes 
de seguridad

Si, con condicionantes 
de seguridad

Si, con condicionantes 
de seguridad

Si, con condicionantes 
de seguridad

Como requisito adicional, en las actuaciones en ZFP o ZI el promotor deberá, en determinados casos, suscribir una , que presentará ante la Administración 

hidráulica, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información 

a los posibles afectados. Igualmente, en determinados casos, se deberá inscribir en el  una anotación registral indicando que la construcción se encuentra 

la  según lo establecido en la normativa vigente de Protección Civil.
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