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1 INTRODUCCIÓ. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la recollida, canalització i abocament de 
les aigües pluvials interceptades pel traçat de les actuacions previstes a la C-17.  

Es respecten al màxim possible les lleres actuals, per tal de no afectar 
significativament al règim de corrents i minimitzar les afeccions mediambientals.  

S’estudien amb detall les conques interceptades pels nous traçats, al igual que les 
petites àrees d’aportació als elements de drenatge longitudinal. 

Les obres de drenatge transversal s’han projectat per a un cabal de període de 
retorn de 500 anys ajustant-se a les recomanacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (A.C.A.). 

La zona d’actuació es troba dins els termes municipals de Parets del Vallès, Lliçà de 
vall, Granollers, Mollet del Vallès i Lliçà d’Amunt. L’àmbit d’actuació es troba 
emmarcat dins una zona amb forta pressió urbanística molt consolidada, d’ús 
majoritàriament industrial. El drenatge de les parcel·les i polígons adjacents a la 
carretera es troben ja canalitzats, trobant-se zones molt puntuals amb petites 
aportacions exteriors de drenatge longitudinal. Per altra banda, i donat que les 
actuacions no impliquen un canvi de traçat en la C-17 sinó que s’actua en els seus 
marges eixamplant la plataforma, es preveu connectar aquestes aportacions 
exteriors al drenatge existent de la carretera quan sigui possible, o 
alternativament, desguassar-les a través de la nova xarxa de drenatge longitudinal 
a projectar. 

Cal destacar, a la zona final de projecte, de la presència de la única conca que seria 
considerada de drenatge transversal, que incideix en la rotonda i el ramal de 
sortida de la C-17 de l’últim semi enllaç a projectar. En aquest cas es seguiran les 
prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua, com ja s’ha esmentat anteriorment. 
Altres lleres que travessen la traça de la C-17 es troben actualment canalitzades i 
no seran afectades per les obres a projectar, com seria el cas del Torrent del 
Ràdium o el Torrent de Can Ninou. 

2 HIDROLOGIA 

2.1 MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC 

2.1.1 Introducció 

El mètode utilitzat per a calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. Témez, 
al treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales 1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., 
(amb les modificacions proposades pel mateix autor de l’article “Generación y 
mejora del método racional” publicat en la revista Ingeniería Civil núm. 82), el qual 
es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de Catalunya 
"Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes".  

Amb les modificacions proposades per J.R. Témez (any 1991) s’amplia el camp 
d’aplicació del mètode racional a conques de fins a 1.000 km² i temps de 
concentració compresos entre 0,25 h i 24 h. També es presenten interessants 
aportacions referents a la consideració de l’efecte de la no uniformitat de les 
pluges i a l’adequada estimació del coeficient d’escolament. 

El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional amb el 
qual s'obté el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat 
determinada en una conca d'àrea i coeficient d’escolament coneguts. Amb la 
utilització de la fórmula racional es suposa que hi ha gran regularitat espacial i 
temporal de les pluges, hipòtesi acceptable per temps de concentració petits i per 
a les avingudes a conques petites. 

La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de 
la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i 
utilitzant lleis de distribució estadística.  

Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per a poder 
obtenir les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el 
mètode utilitza la corba adimensional; 
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El coeficient d’escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del SOIL 
CONSERVATION SERVICE (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 
hidrològiques del complex sòl-vegetació i de les condicions hidrològiques 
precedents. 

2.1.2 Període de retorn 

S’entén per període de retorn el temps que com a mitjana, transcorre entre dos 
successos d’iguals característiques en magnitud. És a dir, el període de retorn T 
d’un cabal és quan, com a mitjana, és superat una vegada cada T anys.  

A major valor d’aquest període de retorn major serà el cabal de càlcul, i com a 
conseqüència major serà el cost de les obres a projectar per a poder desguassar 
aquests cabals. 

Seguint les directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua, i les prescripcions de la 
normativa 5.2-IC del Ministeri de Foment, es consideren els següents períodes de 
retorn: 

Drenatge 
Període de 

Retorn (Tr) (anys) 

Obres de drenatge transversal 500 
Elements de drenatge longitudinal 25 

 

2.1.3 Fórmula Racional 

La fórmula racional és un model que té en compte, a més de l'àrea de la conca, la 
intensitat de la precipitació. 

Si s'accepta que durant la pluja, o al menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, 
no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, es pot escriure la fórmula racional; 

 

 

on: 

Q (m3/s) Cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 

C Coeficient d’escolament, adimensional, representa la fracció de 
pluja que vessa de forma directa. 

I (mm/h) Màxima intensitat mitjana de la pluja en l'interval de duració tc 
(temps de concentració), pel període de retorn donat. 

A (Km²) Superfície de la conca. 

k (Km²) Coeficient d'uniformitat, on es té en compte la irregularitat 
temporal de la pluja. Valor estimat pel CEDEX amb 
l'expressió, en funció del temps de concentració: 
 

  

en conques petites, amb tc petits i on s'ha pogut comprovar 
que les fluctuacions són petites, s'admet com a valor de 
k=1,20 (segons Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. “Drenaje 
Superficial”) per a tenir en compte les puntes de precipitació. 

Seguint la metodologia proposada per l’ACA en la guia tècnica 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, s’opta per aplicar la primera d’elles (CEDEX). 

2.1.4 Temps de Concentració (Tc) 

El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l'inici de la 
pluja i l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que triga en arribar 
a la secció de sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més 
allunyat de la conca, depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a 
la sortida de la conca i de la velocitat mitja que adquireix dins de la mateixa.  

Existeixen diverses fórmules empíriques per a estimar el temps de concentració
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Ventura-Heras 
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J.R. Témez       

 

 
 
Califòrnia (deduïda per Kirpich) 

 

 

on: 

 

tc(h)  Temps de concentració. 
S(km2)  Àrea de la conca. 
L(Km)  Longitud del curs principal o més llarg. 
i(adimensional) Pendent mitja del curs principal (H/L). 
H(m)  Desnivell entre la capçalera i el punt estudiat. 

 

La fórmula de J.R. Témez dóna temps de concentració de l’ordre de dues vegades 
els tradicionals de Kirpich o Giandotti i això repercuteix sensiblement en els 
càlculs, sobre tot en conques petites. 

Segons les recomanacions de la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per als 
Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local” (any 2.003) de l’Agència Catalana de l’Aigua 
de la Generalitat de Catalunya, la fórmula de J.R. Témez és la que millor s’adapta a 
les conques de Catalunya. 

Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les 
conques urbanes de les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre 
les rurals i les urbanitzades. 

1.- Conques rurals: amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca. 

      76,025,03,0 iLtC   

2.- Conques urbanitzades: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 
pluvials no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable 
i de petita rugositat com el formigó. 

    
 

  76,025,03,0
21

1
iLtC  

  

3.- Conques urbanes: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat. 

    
 

  76,025,03,0
231

1
iLtC  

  

on: 

 μ (adimensional) Grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, 
km²/km² 

2.1.5 Màxima Intensitat Mitjana de la Precipitació (I) 

La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un 
període de retorn determinat, es pot obtenir en funció de cada estació 
meteorològica utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. 

La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de 
la precipitació màxima diària, que es dedueix fixant un període de retorn i 
utilitzant lleis de distribució estadística.  

Pel cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per a poder 
obtenir les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el 
mètode utilitza la corba adimensional; 

 

La llei anterior és característica de cada estació i funció de la distribució temporal 
dels seus xàfecs tipus, variant per tant d'unes regions a unes altres en la mesura 
que més diferències existeixin entre els seus règims pluviomètrics.  
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Aquesta llei pot caracteritzar-se mitjançant el paràmetre (I1/Id), quocient entre la 
intensitat horària i la intensitat mitjana diària, que ha sigut regionalitzat a nivell 
nacional segons es mostra en el mapa d’isolínies (Figura 1) elaborat per J.R. Témez. 
El valor d’aquest paràmetre està comprés entre 8, per a Galícia, i 11, per a la zona 
llevantina, mostrant així la diferent torrencialitat de les pluges. En concret, en el 
cas de Catalunya, l’ACA prescriu l’ús del valor 11, segons la seva publicació 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 

L’expressió analítica proposada en l’esmentada normativa, per tal de tenir en 
compte la variació d’uns punts a uns altres i les diferències climàtiques existents 
entre ells, respon a la família de corbes que s'obté amb la següent formulació: 

 

 

on: 

I (mm/h) Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l'interval de 
duració tc (temps de concentració), pel mateix període de 
retorn. 

Id (mm/h) Màxima intensitat mitjana diària (Id=Pd/24, on Pd és la 
precipitació total diària en mm/dia). 

I1 (mm/h) Màxima intensitat en una hora de la precipitació. 
t (h)  Duració considerada. 

 

2.1.6 Precipitació màxima diària 

L’obtenció de la precipitació màxima diària s’ha realitzat seguint tot allò exposat 
en l’estudi informatiu precedent, on d’entre els diferents mètodes d’obtenció de la 
pluja de projecte (diversos tractaments estadístics de les dades de pluges 
d’estacions properes i els mapes d’isomàximes de l’ACA), s’ha utilitzat aquell 
mètode on els resultats són més alts, quedant així l’estudi del costat de la 
seguretat. 

L’obtenció de la pluja de projecte per mitjà dels mapes d’isomàximes de l’ACA 
resulta donar el valor més conservador, i és per tant el procediment seguit. 

Amb aquesta formulació, i per a les conques analitzades, es determina el valor de 
Pd corresponent a la isomàxima més propera amb el valor més alt. Amb aquestes 

premisses, s’obtenen els següents valors per als diferents períodes de retorn 
considerats: 

Període 
retorn (anys) 

Pd(mm/dia) 

5 90,0 

10 110,0 

25 140,0 

50 160,0 

100 185,0 

500 245,0 

 

Aquest mapa d’Isomàximes de l’ACA apareix detallat en l’Apèndix núm. 1 
Hidrologia. 

2.1.7 Coeficient d’Escolament (C) 

Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que 
les capes superiors del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les 
depressions del terreny i, al mateix temps, l'aigua comença a circular per la 
superfície. 

Si acceptem que durant la precipitació, o al menys una vegada assolit el cabal 
d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient 
d’escolament, que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb 
l'expressió següent, utilitzada pel mètode de l'Us Soil Conservation Service (S.C.S.) 
adaptat a Espanya per J.R. Témez: 

 

 

on: 

Pd (mm/dia)  Precipitació total diària 
P0 (mm)  Llindar d’escolament  

El coeficient d’escolament pren valors entre 0 i 1 i varia apreciablement d'una 
conca a altra i d'una pluja a una altra, en funció de les condicions d'humitat inicials. 
És un coeficient que pot variar molt a les conques petites en funció del tipus de sòl 
més o menys permeable, el pendent i els cultius. 
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El llindar d’escolament és la quantitat de pluja necessària per què comenci a 
produir-se escolament. El valor del llindar d’escolament (P0) en una determinada 
conca, i per a condicions donades d’humitat, és funció de:  

 Capacitat d’infiltració del sòl 
 Ús del sòl i activitats agràries 
 Pendent del terreny 

 

El valor del llindar d’escolament es pot obtenir de la taula següent, que es recull en 
la publicació de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya 
"Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local".  

 

 

Ús del sòl Pendent Característiques Grup de sol (%) 

 (%) hidrològiques A B C D 
  R 15 8 6 4 

Guaret  N 17 11 8 6 
  R/N 20 14 11 8 
  R 23 13 8 6 

Conreus en filera  N 25 16 11 8 
  R/N 28 19 14 11 
  R 29 17 10 8 

Cereals d’hivern  N 32 19 12 10 
  R/N 34 21 14 12 
  R 26 15 9 6 

Rotació conreus pobres  N 28 17 11 8 
  R/N 30 19 13 10 
  R 37 20 12 9 

Rotació conreus densos  N 42 23 14 11 
  R/N 47 25 16 13 
  Pobre 24 14 8 6 
  Mitja 53 23 14 9 
  Bona 69 33 18 13 

Praderies  Molt bona 81.6 41 22 15 
  Pobre 58 25 12 7 
  Mitja 81.5 35 17 10 
  Bona 122 54 22 14 
  Molt bona 244 101 25 16 
  Pobre 62 28 15 10 
  Mitja 80 34 19 14 

Plantacions regulars  Bona 101 42 22 15 
d’aprofitament forestal  Pobre 75 34 19 14 

  Mitja 97 42 22 15 
  Bona 150 80 25 16 
  Molt Clara 40 17 8 5 

Masses forestals  Clara 60 24 14 10 
(boscos, matolls, etc.)  Mitja 75 34 22 16 

  Espessa 89 47 31 23 
  Molt espessa 122 65 43 33 

Notes:  N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent 

Tipus de sòl 
 

Pendent (%) Llindar d’escolament 

Roques permeables 





   Roques impermeables  

  

Ferms granulars sense paviment  2 
Empedrats  1,5 

Paviments bituminosos o de 
formigó 

 1 
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La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d’escolament es 
resumeix a la publicació de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya "Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local". 
Dins l’annex 1 es descriuen com es classifiquen els diferents sòls de Catalunya en 
funció de la classificació en unitats geotècniques segons la cartografia geològica a 
escala 1:250.000 elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Segons 
aquesta cartografia, la unitat geològica que correspon a la zona de projecte són, 
com es pot observar a la imatge inclosa a continuació, les següents: 

 N2B: Arcoses i lutites 
 Q3D: Graves, sorres i llims (plana al·luvial, deltaica) 
 Q2D: Graves (terrasses i glacis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Unitats geològiques a l’àmbit de projecte 

Segons les taules A1.3 i A1.4 de la citada publicació, aquestes unitats corresponen 
a les següents classificacions de sòl: 

Unitat geològica Grup de sòl 
N2B: Arcoses i lutites B 
Q3D: Graves, sorres i llims (plana al·luvial, deltaica) A 
Q2D: Graves (terrasses i glacis) A 

 

Donada la poca influència de les unitats Q3D i Q2D a la zona de projecte, s’adopta 
el valor de grup de sòl B, fet que deixa del costat de la seguretat. 

Aquests valors del llindar d’escolament han de ser modificats per a tenir en compte 
l’estat d’humitat en el sòl. Segons les “Recomanacions Tècniques per als Estudis 
d’Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30 (anomenat multiplicador 
regional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector reflexa la variació regional 
de la humitat habitual en el sòl al començament de pluges significatives i alhora 
inclou un sobredimensionat (de l’ordre del 100%) per a evitar sobrevaloracions del 
cabal de referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic de 
mètode hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en diversos ambients de la 
geografia espanyola. 

En el cas que es consideri una conca heterogènia, en quant a l'ús i el tipus de sòl, 
l'obtenció del llindar d’escolament es fa amb la mitja ponderada de les àrees 
parcials  

Po= (Poi Ai)/ Ai 

Es procediment complet per a l’obtenció de P0 es detalla, per a cadascuna d eles 
conques analitzades, en l’Apèndix núm. 1 Hidrologia. 

2.2 DETERMINACIÓ DELS CABALS (Q) 

A continuació s'adjunten els càlculs realitzats per a la determinació del cabal 
d'avinguda per a diferents conques (per a diferents períodes de retorn) segons el 
mètode proposat per J.R. Témez, al treball "Cálculo Hidrometeorológico de 
Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 1978" realitzat per la "Dirección 
General de Carreteras" del M.O.P.U. (amb les modificacions proposades pel mateix 
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autor en l’article “Generación y mejora del método racional” publicat a la revista 
Ingeniería Civil núm. 82), el qual es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la 
Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes 
màximes". 

2.2.1 Metodologia d’estudi 

S’han delimitat les conques vessants a la traça sobre la topografia i cartografia 
1/1.000 i 1/5.000. 

En l’Apèndix núm. 1 Hidrologia del present annex s’adjunten els plànols de 
representació de les conques. S’han representat les divisòries que delimiten les 
conques afluents a les obres considerades, així com les superfícies de cadascuna 
d’elles i la numeració corresponent.  

Com es pot observar en els plànols adjunts a l’Apèndix 1, a l’àmbit d’estudi 
predominen les zones d’aportació a drenatge longitudinal, sense llera definida. 
S’han definit una sèrie de conques amb una certa entitat, tot i que donat el seu curt 
recorregut i la seva àrea, així com l’absència d’una llera definida, es poden 
considerar com a conques que seran drenades pels dispositius de drenatge 
longitudinal (al igual que la resta d’àrees adjacents a la via). Només tindrà la 
consideració de conca de drenatge transversal la conca número 5, la qual serà 
drenada mitjançant una obra de drenatge transversal d’acord amb els criteris de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

S’han obtingut les característiques particulars de cada conca: la longitud, el 
pendent del curs principal d’aigua i la superfície. Totes les conques vessants a la 
traça s’inclouen dins del que es considera petites conques, amb temps de 
concentració inferior a 6 hores. 

2.2.2 Característiques morfològiques de les conques 

En l’Apèndix núm. 1 Hidrologia es recullen detalladament les dades d’aquestes 
conques així com les seves característiques morfològiques generals.  

Les principals dades queden resumides a la taula inclosa a continuació: 

 

 

Num. L (km) A (km2) Hs (m) Hi (m) j (m/m) 
m (tant 
per u) 

1 0,48 0,055 125 96 0,062 0,000 

2 0,50 0,053 135 101 0,070 0,075 

3 0,33 0,038 135 107 0,085 0,264 

4 0,34 0,045 174 125 0,143 0,115 

5 0,91 0,178 235 164 0,079 0,060 

 

2.2.3 Cabals d’avinguda 

A continuació es resumeixen els cabals de les conques interceptades, per als 
períodes de retorn considerats de 25, 100 i 500 anys, calculats pel Mètode 
Hidrometeorològic. El càlculs detallats per a la seva obtenció queden detallats en 
l’Apèndix núm. 1 Hidrologia. 

 

Num. Po Ct25 Ct100 Ct500 
Q25 

(m3/s)  
Q100 

(m3/s)  
Q500 

(m3/s)  
DENOMINACIÓ DE 

L'OBRA 

1 19,00 0,48 0,58 0,67 0,965 1,532 2,352  OD 15.9  

2 17,65 0,51 0,60 0,69 1,168 1,836 2,793  A drenatge longitudinal  

3 14,45 0,58 0,67 0,75 1,244 1,905 2,833  A drenatge longitudinal  

4 18,14 0,50 0,59 0,69 1,236 1,949 2,975  A drenatge longitudinal  

5 19,37 0,47 0,57 0,66 2,876 4,578 7,046  OD 19.8 + OD 19.7  
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3 DRENATGE 

L’objectiu del present apartat és definir, calcular i justificar les diferents obres de 
drenatge transversals i dispositius de drenatge longitudinal que seran necessaris 
en la present obra. 

Aquest apartat s’estructura en diferents parts: 

Drenatge Transversal: Es descriuen els càlculs hidràulics utilitzats per al 
dimensionament de les diferents obres de drenatge transversal (segons les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i la 
Instrucción de Carreteras 5.2-IC, “Drenaje superficial”). També s’inclouen els 
càlculs mecànics dels tubs de formigó armat de drenatge. 

Drenatge Longitudinal: Es descriuen els càlculs realitzats per al dimensionament 
dels elements que recullen les aigües procedents tant del terreny natural com de la 
plataforma i les seves marges i la condueixen als punts d’evacuació. Per al disseny 
de la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia 
d’elements i característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

3.1 DRENATGE TRANSVERSAL 

L’objectiu és el d’avaluar les obres bàsiques necessàries per a un correcte drenatge 
transversal de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat 
dimensionades per a un període de retorn de 500 anys, segons els criteris de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Com s’ha esmentat s’han adoptat els criteris de càlcul i dimensionament de les 
obres de drenatge transversal de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenaje 
Superficial”, i de l’Agència Catalana de l’Aigua. De forma resumida, les bases de 
càlcul per al càlcul i dimensionament de les obres de drenatge adoptades són les 
següents: 

Les O.D. seran de formigó armat, i per tant adoptem com a coeficient de rugositat 
de Manning n = 0,020. La màxima velocitat de circulació de l’aigua dins els 
conductes ha estat limitada a 6.0 m/s. La relació entre la sobreelevació a l’entrada 
de l’obra (calculada segons el procediment de la Instrucció 5.2-IC) i l’alçada de 
l’obra (Hw/H) no serà superior a 1,0. 

El diàmetre mínim, i únic, considerat per als tubs és de 2 metres. Quan el cabal fa 
necessari unes dimensions majors de l’obra de drenatge es passa a marcs de 
secció  2x2 metres com a mínim o seccions superiors.  

Com ja s’ha comentat, les conques sense llera definida i amb cabals petits 
(conques 2 a 4) es desaigüen mitjançant cunetes a través del drenatge longitudinal 
cap al terreny natural, vers una altra obra de drenatge o a la xarxa de drenatge 
existent. En aquests casos s’aplicarà el cabal per al període de retorn de 25 anys, 
corresponent als elements de drenatge longitudinal. 

Les entrades a les obres de drenatge mitjançant pou visitable es protegiran 
mitjançant una reixa de fosa. En el cas on les lleres siguin difuses, es disposaran 
gabions a la sortida des les OD amb la fi de repartir els cabals i evitar la seva 
concentració. 

A l’apèndix 2: Hidràulica s’ajunta la comprovació del funcionament hidràulic de les 
O.D., amb un càlcul de la sobreelevació a l’entrada i de la seva corba de rabeig 
interior segons indica Instrucció. A continuació s’inclou un apartat amb el càlcul 
mecànic dels tubs de formigó armat de les obres. 

3.1.1 Obres de drenatge 

Es presenta a continuació un quadre de relació de les obres de drenatge transversal 
on es detalla quina conca desguassa, el seu comportament i les seves 
característiques. 

 

 

OBRA Conca Q500 (m3/s)  
Base 
(m) 

D o 
H 

(m) 
L (m) 

Pendent 
(%) 

Yn 
(m) 

V 
(m/s) 

Tipus 
Control 

Hw/D 
(tant 
per 
1) 

Hw 
(m) 

 O.D. 15.9  1 2,352   2,0 24,25 3,0 0,5 3,824  entrada  0,456 0,912 

 O.D. 19.7  5 7,046   2,0 13,70 4,0 0,824 5,768  entrada  0,837 1,674 

 O.D. 19.8  5 7,046   2,0 24,25 2,0 1,004 4,462  entrada  0,837 1,674 



Millora general. Condicionament. Millora del nivell de servei a la carretera C-17, 
Entre l’autopista AP-7 i la carretera BV-1432, PK 14+500 al PK 21+000. 
Tram: Parets del Vallès – Lliçà d’Amunt. Clau: TA-AB-15032 

Annex núm. 09: Hidrologia i Drenatge  Pàg. 11 

3.2 DRENATGE LONGITUDINAL 

En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que 
permetin evacuar l’escorrentiu superficial de la plataforma dels diferents vials i dels 
marges que vessin cap a ells, mitjançant un sistema de cunetes amb desguàs en 
règim lliure. A les zones on, per manca d’espai disponible, no ha estat possible 
disposar una cuneta trepitjable al marge d ela calçada, s’ha optat per disposar una 
bunera longitudinal per tal de recollir l’aportació de la plataforma. Per al disseny de 
la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i 
característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

A tal fi, s’han definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge longitudinal 
comprovant-se posteriorment les capacitats hidràuliques de desguàs de cadascun 
dels elements projectats tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els 
pendents locals associats a cadascun dels elements i trams, els possibles punts 
d’abocament, i per últim, el període de retorn de disseny.  

Per al càlcul longitudinal s’han tingut en compte les següents hipòtesis:  

 Període de retorn:   25 anys 

 I1/Id:     11 (Fig 2.2 Instrucció 5.2-I.C.) 

Quant a velocitats, s’estableixen les següents limitacions per a elements de 
desguàs de formigó:  

 Velocitat mínima:  0,5 m/s 

 Velocitat màxima:  6 m/s 

Quant al temps de concentració, cal apuntar que si el temps de recorregut en flux 
difús sobre el terreny fos relativament apreciable, com és el cas de la plataforma de 
la carretera i dels marges que a aquella vessen, la fórmula de Témez no resulta 
aplicable. En aquest cas s’aplicaria la fórmula per a flux difús sobre el terreny 
corresponent a l’apartat 2.2.2.5 de la Instrucció 5.2-IC, amb la formulació següent: 

𝑡 = 2 · 𝐿 . · 𝑛 . · 𝐽 .  

On: 
tdif: temps de recorregut en flux difús sobre el terreny (minuts) 
ndif: coeficient de flux difús (adimensional) 

Ldif: longitud de recorregut en flux difús sobre el terreny (m) 
Jdif: pendent mitjà (adimensional) 

 
 
I on el temps de concentració tc es calcula com: 

 5 minuts, si tdif<5 
 40 minuts, si tdif>40 
 tdif a la resta de casos 

Els valors de ndif, d’acord amb la Instrucció, serien de 0.015 per a la plataforma i de 
0.050 per als marges (terreny natural sense vegetació). 

Es poden prendre com a valors típics, que deixin del costat de la seguretat, els 
següents: 

- Aportacions de plataforma: 
o Longitud de recorregut típica: 12.5 m 
o Pendent mitjà: 2% 

- Aportacions exteriors: 
o Longitud de recorregut típica: 120 m 
o Pendent mitjà: 4% 

Amb aquests valors, s’obtindrien els següents valors de tc: 
tc = 3,4 minuts (aportacions únicament de plataforma). Es considerarà un temps de 
concentració de 5 minuts 
tc = 11 minuts (aportacions de terreny i/o plataforma) 

El coeficient d’escorrentiu aplicat en el càlcul dels cabals ha estat el següent: 

Cplataforma=0.99 
Centorn=0.70 

Correspon en el primer cas a un ferm bituminós (100% de la superfície), mentre 
que en el segon cas a un 50% de conreu i un 50% de terreny urbanitzat. Aquests 
valors deixen del costat de la seguretat. 

Tots els elements de drenatge han estat dimensionats mitjançant la fórmula de 
Manning que s’expressa de la següent manera:  

 
3

2

3
5

P

A

n

i
Q 
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On:  

 Q: cabal (m3/s) 
 i: pendent mitja de l’element en tant per u 
 n: coeficient de rugositat de l’element (a formigó en elements longitudinals 
es pot adoptar n = 0,015, segons la taula 3.1 de la Instrucció) 
 A: àrea mullada de l’element (m2) 
 P: perímetre mullat de l’element (m) 

Es considera, a efectes del dimensionament d’aquests elements, un resguard lliure 
del 20% de la seva dimensió vertical. 

La justificació hidràulica de les cunetes, col·lectors i buneres es troba dins 
l’apèndix 2: Hidràulica. 

Es projecten dos tipus de cunetes i  un tipus de bunera, un dels quals com a cuneta 
de desmunt associada al traçat i dues exteriors de guarda. La denominació 
d’aquests elements és: 

STR-15 : Situada al marge de la calçada, de secció triangular superficial trepitjable i 
revestida amb formigó HM-20, un ample de 1,50 m i un calat màxim de 0,15 m. 
Porta associada sempre un dispositiu dren D=110 mm. que recull les filtracions del 
paquet de ferms, així com les de l’entorn més pròxim. Aquesta cuneta es posa al 
peu de tots els desmunts. 

CTR-1 : De secció trapezoïdal revestida de 1,80x0,60 revestida amb formigó HM-
20 (e=0.10), situada a les coronacions dels desmunts i als peus de terraplè on 
sigui necessari. 

Bunera contínua (caz): amb un diàmetre interior de 0,30 m, format per peces 
prefabricades de formigó. 

Allà on la cuneta superficial o la bunera no tinguin capacitat hidràulica suficient 
segons el cabal d’avinguda, es disposarà un col·lector de drenatge longitudinal 
que anirà recollint aquestes aportacions i les desviarà cap a la xarxa de drenatge 
existent. 

 

 

 

 



APÈNDIX 1 : HIDROLOGIA 





1.1 – MAPES D’ISOLÍNIES 

























1.2 – PLÀNOL DE CONQUES 









1.3 – DETERMINACIÓ DELS COEFICIENTS D’ESCORRENTIU 













1.4 – CÀLCUL DE CABALS 





Num. Nom Conca L (km) A (km2) Hs (m) Hi (m) j (m/m)
m (tant 

per u)
Ka [-] K [-] Tc* (h) Po Ct25 Ct100 Ct500

It25 

(mm/h)

Q25 

(m3/s) 

It100 

(mm/h) G

Q100 

(m3/s) 

It500 

(mm/h)
Q500 (m

3/s) 
DENOMINACIÓ DE 

L'OBRA

1 1 0,48 0,055 125 96 0,062 0,000 1,000 1,015 0,290 19,00 0,48 0,58 0,67 129,99 0,965 171,77 1,532 227,48 2,352 OD 15.9

2 2 0,50 0,053 135 101 0,070 0,075 1,000 1,010 0,211 17,65 0,51 0,60 0,69 153,58 1,168 202,95 1,836 268,77 2,793 A drenatge longitudinal

3 3 0,33 0,038 135 107 0,085 0,264 1,000 1,005 0,123 14,45 0,58 0,67 0,75 202,05 1,244 266,99 1,905 353,58 2,833 A drenatge longitudinal

4 4 0,34 0,045 174 125 0,143 0,115 1,000 1,006 0,131 18,14 0,50 0,59 0,69 195,42 1,236 258,23 1,949 341,98 2,975 A drenatge longitudinal

5 5 0,91 0,178 235 164 0,079 0,060 1,000 1,018 0,336 19,37 0,47 0,57 0,66 119,98 2,876 158,54 4,578 209,96 7,046 OD 19.8 + 19.7





APÈNDIX 2 : HIDRÀULICA 





2.1 – COMPROVACIÓ HIDRÀULICA DE LES OBRES DE DRENATGE 





PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 15.9

CABAL (m3/seg)

PENDENT (%)

LONGITUD OBRA (m)

DIÀMETRE DEL TUB (m)

2,352

3,000

24,250

2,000

Ke 0,30

CALAT CRÍTIC (m)

VELOCITAT CRÍTICA (m/seg)

0,725

2,289

ENERGIA A L'ENTRADA

Hw/Diàmetre

0,912

0,456

RUGOSITAT DE MANNING

PENDENT CRÍTIC (%)

0,020

0,717

V2 = 3,824 V3 = 3,825 R5 = R = 0,294

CALAT NORMAL (m)

VELOCITAT NORMAL (m/seg)

0,500

3,824

LONGITUD INICI REGIM UNIFORME (m) 22,246

Longitut Velocitat Calat Làmina d'aigua Froude

0,000 0,749 2,000 0,009 0,013

1,213 2,746 0,635 1,862 1,292

2,425 2,938 0,604 1,837 1,421

3,638 3,083 0,584 1,818 1,520

4,850 3,202 0,568 1,804 1,602

6,063 3,302 0,556 1,792 1,672

7,275 3,389 0,545 1,781 1,734

8,488 3,465 0,537 1,773 1,787

9,700 3,531 0,530 1,765 1,835

10,913 3,588 0,524 1,759 1,877

12,125 3,639 0,518 1,753 1,913

13,338 3,682 0,514 1,748 1,945

14,550 3,719 0,511 1,744 1,972

15,763 3,750 0,507 1,741 1,995

16,975 3,776 0,505 1,738 2,013

18,188 3,795 0,503 1,736 2,028

19,400 3,810 0,502 1,734 2,039

20,613 3,819 0,501 1,733 2,046

21,825 3,824 0,501 1,733 2,049

23,038 3,824 0,501 1,733 2,049

24,250 3,824 0,501 1,733 2,049

PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 15.9

ESQUEMA DEL CALAT

Calat normal

Làmina d'aigua

0,912

PLATAFORMA

24,250

Diàmetre = 2,000

3,00 %



PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 19.7

CABAL (m3/seg)

PENDENT (%)

LONGITUD OBRA (m)

DIÀMETRE DEL TUB (m)

7,046

2,000

24,250

2,000

Ke 0,30

CALAT CRÍTIC (m)

VELOCITAT CRÍTICA (m/seg)

1,285

3,303

ENERGIA A L'ENTRADA

Hw/Diàmetre

1,674

0,837

RUGOSITAT DE MANNING

PENDENT CRÍTIC (%)

0,020

0,916

V2 = 4,462 V3 = 4,462 R5 = R = 0,501

CALAT NORMAL (m)

VELOCITAT NORMAL (m/seg)

1,004

4,462

LONGITUD INICI REGIM UNIFORME (m) 32,786

Longitut Velocitat Calat Làmina d'aigua Froude

0,000 2,243 2,000 0,006 0,030

1,213 3,590 1,197 1,961 1,145

2,425 3,710 1,165 1,973 1,207

3,638 3,802 1,142 1,980 1,254

4,850 3,878 1,123 1,985 1,294

6,063 3,943 1,108 1,988 1,328

7,275 4,002 1,095 1,991 1,358

8,488 4,053 1,084 1,993 1,386

9,700 4,100 1,074 1,995 1,410

10,913 4,143 1,065 1,996 1,433

12,125 4,181 1,057 1,997 1,453

13,338 4,217 1,050 1,997 1,472

14,550 4,249 1,044 1,998 1,489

15,763 4,278 1,038 1,999 1,505

16,975 4,305 1,033 1,999 1,519

18,188 4,329 1,028 1,999 1,532

19,400 4,351 1,024 1,999 1,544

20,613 4,371 1,021 2,000 1,554

21,825 4,389 1,017 2,000 1,564

23,038 4,404 1,015 2,000 1,572

24,250 4,418 1,012 2,000 1,579

PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 19.7

ESQUEMA DEL CALAT

Calat normal

Làmina d'aigua

1,674

PLATAFORMA

24,250

Diàmetre = 2,000

2,00 %



PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 19.8

CABAL (m3/seg)

PENDENT (%)

LONGITUD OBRA (m)

DIÀMETRE DEL TUB (m)

7,046

4,000

13,700

2,000

Ke 0,30

CALAT CRÍTIC (m)

VELOCITAT CRÍTICA (m/seg)

1,285

3,303

ENERGIA A L'ENTRADA

Hw/Diàmetre

1,674

0,837

RUGOSITAT DE MANNING

PENDENT CRÍTIC (%)

0,020

0,916

V2 = 5,768 V3 = 5,768 R5 = R = 0,438

CALAT NORMAL (m)

VELOCITAT NORMAL (m/seg)

0,824

5,768

LONGITUD INICI REGIM UNIFORME (m) 44,032

Longitut Velocitat Calat Làmina d'aigua Froude

0,000 2,243 2,000 0,007 0,033

0,685 3,672 1,175 1,969 1,188

1,370 3,832 1,134 1,982 1,270

2,055 3,956 1,105 1,989 1,335

2,740 4,062 1,082 1,993 1,390

3,425 4,156 1,062 1,996 1,440

4,110 4,241 1,045 1,998 1,485

4,795 4,319 1,030 1,999 1,526

5,480 4,391 1,017 2,000 1,565

6,165 4,459 1,005 2,000 1,601

6,850 4,522 0,994 2,000 1,636

7,535 4,582 0,983 2,000 1,668

8,220 4,639 0,974 1,999 1,700

8,905 4,694 0,965 1,999 1,729

9,590 4,745 0,957 1,998 1,758

10,275 4,795 0,949 1,997 1,785

10,960 4,842 0,942 1,997 1,811

11,645 4,887 0,935 1,996 1,836

12,330 4,931 0,929 1,995 1,860

13,015 4,972 0,923 1,994 1,883

13,700 5,012 0,917 1,993 1,906

PROJECTE - C-17 PARETS - LLIÇÀ

COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT O.D. - ODT 19.8

ESQUEMA DEL CALAT

Calat normal

Làmina d'aigua

1,674

PLATAFORMA

13,700

Diàmetre = 2,000

4,00 %





2.2 – COMPROVACIÓ MECÀNICA DELS TUBS DE FORMIGÓ ARMAT 










