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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex presenta la metodologia emprada i els resultats obtinguts de l’estudi hidràulic. L’objectiu 

d’aquest estudi és determinar l’impacte sobre el funcionament hidrològic i hidràulic del Torrent de Can 

Ninou a l’àmbit d’actuació de les obres d’urbanització bàsiques del Sector UP6 de Parets del Vallès. 

 

2. METODOLOGIA 

Aquest estudi s’ha efectuat tenint en compte principalment els criteris tècnics establerts per l’ACA en els 

documents “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març 

de 2003 i “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 

fluvial”, de juny de 2006.  

Concretament, l’esquema dels treballs de l’estudi ha consistit en: 

- Campanya de reconeixement del terreny. 
- Tractament de la informació topogràfica disponible consistent en: 

 Aixecament topogràfic de detall. 
 Aixecament LIDAR realitzat per l’ICC l’any 2011 amb una escala de resolució 

equivalent a 1:1.000. 
- Caracterització hidrològica de les conques del Torrent de Can Ninou a partir de les 

recomanacions establertes en la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003. 
 

- Diagnosi hidràulica de detall de 780 metres del Torrent de Can Ninou aigua amunt de la 
canalització sota la carretera C-17, mitjançant un model hidràulic bidimensional en règim 
variable HEC-RAS.  

- Proposta d’encaix de l’àmbit de la zona de futur desenvolupament. 
- Anàlisi hidràulica de la proposta d’encaix per a poder restablir les condicions de flux, tenint en 

compte els criteris i les prescripcions tècniques establertes en la modificació del Reglament 
de Domini Públic Hidràulic 849/1986 (modificat el 29 de desembre de 2016 pel RD 638/2016). 

 

3. MARC NORMATIU 

L’article 9 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (un cop incorporades les darreres modificacions del 
29 de desembre de 2016) defineix la Zona de Policia, la Via d’Intens Desguàs i la Zona de Flux Preferent 
(figures de zonificació únicament dependents dels resultats dels estudis d’inundabilitat), i determina que : 

1. En la zona de policia de 100 metres d’amplada mesurats horitzontalment a partir de la llera queden 
sotmeses les següents activitats i usos del sòl: 

a) Les alteracions substancials del relleu natural del terreny. 

b) Las extraccions d’àrids. 

c) Les construccions de tot tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional. 

d) Qualsevol altre us o activitat que suposi un obstacle per a la corrent en règim d’avingudes o 
que pugui ser causa de degradació o deterioració de l’estat de la massa d’aigua, de 
l’ecosistema aquàtic, i en general, del domini públic hidràulic. 

2. Sense perjudici de la modificació dels límits de la zona de policia, quan es doni alguna de les 
causes assenyalades en l'article 6.2 del Text refós de la Llei d'Aigües (TRLA), la zona de policia 
podrà ampliar-se, si això fos necessari, per incloure la zona o zones on es concentra 
preferentment el flux, a fi 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 podran ser 
autoritzades aquelles activitats no vulnerables enfront de les avingudes i que no suposin una 
reducció significativa de la capacitat de desguàs d'aquestes zones, en els termes que preveuen 
els articles 9 bis, 9 ter i 9 quater. 

La zona de flux preferent és aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es 
concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via d'intens desguàs, i de la zona on, per 
l'avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguin produir greus danys sobre les persones i 
els béns, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l'envoltant de les dues zones. 

A l'efecte de l'aplicació de la definició anterior, es considera que poden produir-se greus danys 
sobre les persones i els béns quan les condicions hidràuliques durant l'avinguda satisfacin un o 
més dels següents criteris: 

a) Que el calat sigui superior a 1 m. 

b) Que la velocitat sigui superior a 1 m/s. 

c) Que el producte de les dues variables sigui superior a 0,5 m2/s. 

S'entén per via d'intens desguàs la zona per la qual passaria l'avinguda de 100 anys de període 
de retorn sense produir una sobreelevació més gran que 0,3 m, 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 0,1 m 
quan l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en 
zones rurals o quan l'increment de la inundació produeixi danys reduïts. 

3. La modificació dels límits de la zona de policia, quan es doni alguna de les causes assenyalades 
en l'apartat 2 del present article, només podrà ser promoguda per l'Administració General de 
l'Estat, autonòmica o local. 

La competència per acordar la modificació correspon a l'organisme de conca, havent instruir 
l'efecte l'oportú expedient en el qual s'ha de practicar el tràmit d'informació pública i el d'audiència 
als ajuntaments i comunitats autònomes en el territori en què els terrenys gravats i als propietaris 
afectats. La resolució ha de ser motivada i publicada, almenys, en el Butlletí Oficial de les 
províncies afectades. 

4. L'execució de qualsevol obra o treball en la zona de policia de lleres precisarà autorització 
administrativa prèvia de l'organisme de conca, sense perjudici dels supòsits especials regulats en 
aquest Reglament. L'autorització serà independent de qualsevol altra que hagi de ser atorgada 
pels diferents òrgans de les administracions públiques. 

L’article 9 bis limita els usos dins de la zona de flux preferent en sòl rural: 

1. En els sòls que es trobin en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 29 de 
desembre, en la situació bàsica de sòl rural del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana 
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, no es permetrà la instalꞏlació de 
noves: 

a) Instalꞏlacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o aboquin productes 
que puguin resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna) 
com a conseqüència de la seva arrossegament, dilució o infiltració, en particular estacions de 
subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems de residus, instalꞏlacions 
elèctriques de mitjana i alta tensió; o centres escolars o sanitaris, residències de gent gran, o 
de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguin 
donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de bombers, centres penitenciaris, 
instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil. 

b) Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposin un increment de l'ocupació en 
planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús que incrementin la vulnerabilitat de la 
seguretat de les persones o béns enfront de les avingudes, garatges subterranis, soterranis i 
qualsevol edificació sota rasant i instalꞏlacions permanents d'aparcaments de vehicles en 
superfície. 

c) Acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats. 

d) Depuradores d'aigües residuals urbanes, excepte en aquells casos en què es comprovi que 
no hi ha una ubicació alternativa o, en el cas de petites poblacions, que els seus sistemes de 
depuració siguin compatibles amb les inundacions. En aquests casos excepcionals, es 
dissenyaran tenint en compte, a més dels requisits que preveuen els articles 246 i 259 ter, el 
risc d'inundació existent, incloent mesures que evitin els eventuals danys que puguin originar-
se a les seves instalꞏlacions i garantint que no s'incrementi el risc d'inundació en l'entorn 
immediat, ni aigües avall. A més s'informarà a l'organisme de conca dels punts de 
desbordament en virtut de la disposició addicional segona. Queden exceptuades les obres de 
conservació, millora i protecció de les ja existents. 

e) Hivernacles, tancaments i tanques que no siguin permeables, com ara els tancaments de mur 
de fàbrica estancs de qualsevol classe. 

f) Granges i vivers d'animals que hagin d'estar inclosos en el Registre d'explotacions 
ramaderes. 

g) Replens que modifiquin la rasant del terreny i suposin una reducció significativa de la capacitat 
de desguàs. Aquest supòsit no és aplicable als farcits associats a les actuacions previstes en 
l'article 126 ter, que es regiran pel que estableix l'article esmentat. 

h) Apilaments de materials que puguin ser arrossegats o puguin degradar el domini públic 
hidràulic o emmagatzematge de residus de tota mena. 

i) Infraestructures lineals dissenyades de manera que tendeix al paralꞏlelisme amb la llera. 
Excepcionalment, quan es demostri que no hi ha una altra alternativa viable de traçat, es pot 
admetre una ocupació parcial de la zona de flux preferent, minimitzant sempre l'alteració del 
règim hidràulic i que es compensi, si escau, l'increment del risc d'inundació que eventualment 
pogués produir-se. Queden exceptuades les infraestructures de sanejament, abastament i 
altres canalitzacions subterrànies així com les obres de conservació, millora i protecció 
d'infraestructures lineals ja existents. Les obres de protecció enfront d'inundacions es 
regeixen pel que estableixen els articles 126, 126 bis i 126 ter. 

2. Excepcionalment es permet la construcció de petites edificacions destinades a usos agrícoles 
amb una superfície màxima de 40 m2, la construcció de les obres necessàries associades als 

aprofitaments reconeguts per la legislació d'aigües, i aquelles altres obres destinades a la 
conservació i restauració de construccions singulars associades a usos tradicionals de l'aigua, 
sempre que es mantingui el seu ús tradicional i no permetent, en cap cas, un canvi d'ús excepte 
el condicionament museístic, sempre que reuneixin els següents requisits: 

a) No representi un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront 
de les avingudes. 

b) Que no s'incrementi de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat, ni aigües 
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 siguin 
requerits per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i 
després de la mateixa, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament 
vulnerables. 

3. Tota actuació a la zona de flux preferent ha de comptar amb una declaració responsable, 
presentada davant l'Administració hidràulica competent i integrada, si escau, en la documentació 
de l'expedient d'autorització, en la qual el promotor expressi clarament que coneix i assumeix el 
risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar 
aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries 
que estimi oportú adoptar per a la seva protecció. La declaració serà independent de qualsevol 
autorització o acte d'intervenció administrativa prèvia que hagi de ser atorgada pels diferents 
òrgans de les administracions públiques, amb subjecció, almenys, a les limitacions d'ús que 
s'estableixen en aquest article. En particular, aquestes actuacions han de tenir caràcter previ a la 
seva realització, segons escaigui, amb l'autorització a la zona de policia en els termes que preveu 
l'article 78 o amb l'informe de l'Administració hidràulica de conformitat amb l'article 25.4 del TRLA 
( en tal cas, llevat que el corresponent Pla d'Ordenació Urbana, altres figures d'ordenament 
urbanístic o plans d'obres de l'Administració, haguessin estat informats i haguessin recollit les 
oportunes previsions formulades a l'efecte). La declaració responsable s'ha de presentar davant 
l'Administració hidràulica amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat en els 
casos en què no hi hagi estat inclosa en un expedient d'autorització. 

4. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions 
competents han de garantir 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. 

L’article 9 ter. condiciona les obres i construccions en la zona de flux preferent en sòls en situació bàsica 
de sòl urbanitzat. 

1. En el sòl que es trobi en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, 
en la situació bàsica de sòl urbanitzat d'acord amb l'article 21.3 i 4 del text refós de la Llei de Sòl 
i rehabilitació Urbana, es podran realitzar 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 instalꞏlacions permanents 
d'aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es reuneixin els següents requisits 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, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos. 
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b)  Que no s'incrementi de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües 
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 siguin 
requerits per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i 
després de la mateixa, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament 
vulnerables. 

c) Que no es tractin de noves instalꞏlacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, 
generen o aboquin productes que puguin resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn 
(sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència de la seva arrossegament, dilució o 
infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials, 
magatzems de residus, instalꞏlacions elèctriques de mitjana i alta tensió. 

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

e) Que no es tracti de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instalꞏlacions dels serveis 
de Protecció Civil. 

f) Les edificacions de caràcter residencial es dissenyaran tenint en compte el risc i el tipus 
d'inundació existent i els nous usos residencials es disposaran a una cota tal que no es vegin 
afectats per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys. Podran disposar de garatges 
subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l'estanquitat del recinte per l'avinguda de 
500 anys de període de retorn, i que es realitzin estudis específics per evitar el colꞏlapse de 
les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més disposin 
de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota d'aquesta avinguda. S'ha de tenir en 
compte, en la mesura del possible, 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 haurà 
de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació registral 
indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent. 

3. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions 
competents han de garantir 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. 

L’article 9 quater. condiciona les obres i construccions en la zona de flux preferent en règim especial en 
municipis amb més de 1/3 de la seva superfície inclosa a la zona de flux preferent. 

1. En els municipis en què almenys un 1/3 de la seva superfície estigui inclosa a la zona de flux 
preferent o que per la morfologia del seu territori tinguin una impossibilitat material per a orientar 
els seus futurs desenvolupaments cap a zones no inundables, es podrà permetre com règim 
especial la realització de noves edificacions o usos associats a la zona de flux preferent, sempre 
que compleixin els següents requisits i sense perjudici de les normes addicionals que estableixin 
les comunitats autònomes: 

a) Estiguin situats fora de la zona de policia. 

b) No incrementin de manera significativa el risc d'inundació existent. Es considera que es 
produeix un increment significatiu del risc d'inundació quan a partir de la informació obtinguda 
dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguin requerits per a la seva 
autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i després de la mateixa , 
no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. 

c) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront 
de les avingudes, a l'haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan sotmesos, 
complint a més amb el que estableix l'article 9 ter.1.f) . 

d) No es permetrà la construcció d'instalꞏlacions que es trobin entre les contingudes en l'article 
9 bis.1.a), e) i h), ni grans superfícies comercials on puguin donar-se grans aglomeracions de 
població. 

e) No es permetrà, excepte que quan amb caràcter excepcional es demostri que no hi ha una 
altra alternativa d'ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o 
infraestructures públiques essencials per al nucli urbà com ara: hospitals, centres escolars o 
sanitaris, residències de gent gran o de persones amb discapacitat, centres esportius, parcs 
de bombers, depuradores, instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil o similars. Per a 
aquests casos excepcionals, les infraestructures requerides no hauran d'incrementar de 
manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües avall, de manera que no es 
produeixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. Igualment, no 
condicionaran les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana, ni 
representaran un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront 
de les avingudes, a l'haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmeses, 
complint a més amb el que estableix l'article 9 ter.1.f); per això es realitzaran els oportuns 
estudis hidrològics i hidràulics que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i després 
de la mateixa. 

2. A més del que exigeix l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor haurà 
de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació registral 
indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent. 

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja 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. 

L’article 14 defineix la figura de Zona Inundable i determina que: 

1. Es considera zona inundable dels terrenys que puguin resultar inundats pels nivells teòrics que 
arribarien les aigües en les avingudes el període estadístic de retorn sigui de 500 anys, atenent a 
estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries d'avingudes històriques i 
documents o evidències històriques de les mateixes en els llacs, llacunes, embassaments, rius o 
rierols. Aquests terrenys compleixen tasques de retenció o alleugeriment dels fluxos d'aigua i 
càrrega sòlida transportada durant aquestes crescudes o de resguard contra l'erosió. Aquestes 
zones es declararan en els llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols. 
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La qualificació com a zones inundables no altera la qualificació jurídica i la titularitat dominical que 
aquests terrenys tinguessin. 

2. Els organismes de conca han de traslladar a les administracions competents en matèria 
d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis disponibles sobre avingudes, a fi de 
que es tinguin en compte en la planificació del sòl, i en particular, en les autoritzacions d'usos que 
s'acordin en les zones inundables. 

De la mateixa manera els organismes de conca traslladaran al Cadastre immobiliari així com a 
les administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme els delimitacions 
aprovades definitivament, o les delimitacions dels mateixos basades en els estudis realitzats, així 
com de les zones de servitud i policia, a fi de que siguin incorporats en el cadastre i tinguts en 
compte en l'exercici de les seves potestats sobre ordenació del territori i planificació urbanística, 
o en l'execució del planejament ja aprovat. 

3. El conjunt d'estudis d'inundabilitat realitzats pel Ministeri de Medi Ambient i els seus organismes 
de conca configuraran el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, que haurà de 
desenvolupar-se en colꞏlaboració amb les corresponents comunitats autònoma, i, si escau, amb 
les administracions locals afectades. En aquesta cartografia, a més de la zona inundable, 
s'inclourà preceptivament la delimitació dels llits públics i de les zones de servitud i policia, incloent 
les vies de flux preferent. 

La informació continguda en el Sistema Nacional de Cartografia de les zones inundables estarà 
a disposició dels òrgans de l'Administració estatal, autonòmica i local. 

Es donarà publicitat al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables de conformitat amb 
el que disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la 
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

L’article 14 bis 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 
a la zona inundable: 

1. Les noves edificacions i usos associats en aquells sòls que es troben en situació bàsica de sòl 
rural a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, es realitzaran, en 
la mesura del possible, fora de les zones inundables. 

En aquells casos en què no sigui possible, s'estarà al que al respecte estableixin, si s'escau, les 
normatives de les comunitats autònomes, tenint en compte el següent: 

a) Les edificacions es dissenyaran tenint en compte el risc d'inundació existent i els nous usos 
residencials es disposaran a una cota tal que no es vegin afectats per l'avinguda amb període 
de retorn de 500 anys, havent de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus d'inundació 
existent. Podran disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi 
l'estanquitat del recinte per l'avinguda de 500 anys de període de retorn, es realitzen estudis 
específics per evitar el colꞏlapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida 
transportada, i a més es disposi de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota 
d'aquesta 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 gent gran o de 
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguin donar-
se grans aglomeracions de població, acampades, zones destinades a l'allotjament en els 
càmpings i edificis d'usos vinculats, parcs de bombers, centres penitenciaris, depuradores, 
instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil, o similars. Excepcionalment, quan es demostri 
que no hi ha una altra alternativa d'ubicació, es podrà permetre el seu 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 aquells sòls que es trobin a en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de 
desembre, en la situació bàsica de sòl urbanitzat, es pot permetre la construcció de noves 
edificacions, tenint en compte, en la mesura del possible, el que estableixen els sub-apartats a) i 
b) de l'apartat 1. 

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions competents han 
de garantir 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 haurà 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, comprometent-se a traslladar aquesta informació als 
possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que estimi oportú 
adoptar per a la seva protecció. Aquesta declaració responsable ha d'estar integrada, si escau, 
en la documentació de l'expedient d'autorització. En els casos en què no hi 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 
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació 
registral indicant que la construcció es troba en zona inundable. 

5. En relació amb les zones inundables, es distingirà entre aquelles 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 
precisarà autorització administrativa dels organismes de conca d'acord amb l'article 9.4, 
d'aquelles altres zones inundables situades fora de la zona de policia, en què les activitats seran 
autoritzades per l'administració competent d'acord, almenys, a les limitacions d'ús que 
s'estableixen en aquest article, i l'informe que emetrà amb caràcter previ l'Administració hidràulica 
de conformitat amb l'article 25.4 del TRLA, llevat que el corresponent Pla d'Ordenació Urbana, 
altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració, haguessin estat 
informats i haguessin recollit les oportunes previsions formulades. 
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4. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA 

4.1. Metodologia 

Per a la correcta caracterització hidràulica i anàlisi del risc d’inundació és fonamental el coneixement de 

la hidrologia associada a la conca hidrogràfica del tram del Torrent de Can Ninou que discorre per l’àmbit 

d’estudi.  

La metodologia de l’estudi hidrològic s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana 
de l’Aigua en el document "Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” editat 
per l'Agència Catalana de l'Aigua el març del 2003. La metodologia de càlcul segueix l’esquema següent: 
 

 Delimitació de la conca d’aportació actual i futura del Torrent de Can Ninou en el tram d’estudi, 
obtenint la superfície d’aportació fins la canalització sota la carretera C-17 La delimitació de les 
conques es realitza a partir de mapes topogràfics en format digital a escala 1:5.000 de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 Zonificació dels tipus hidrològics del sòl i dels usos del sòl, a partir de la informació dels usos del 
sòl del CREAF (escala 1:2.500 – any 2009) i amb la informació geològica (escala 1:50.000), ambdós 
disponibles de les bases de dades de cartografia digital de la Generalitat de Catalunya amb format 
GIS. 

 Obtenció del temps de concentració de les conques, utilitzant la fórmula de Témez que depèn del 
tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i pendent mitjana del curs 
d'aigua més llarg respecte el punt d’estudi. 

 Obtenció del llindar d’escorrentiu global, a partir dels valors de llindar d'escorrentiu assignats a cada 
zona, que estan en relació amb els valors de Número de Corba (NC) definits pel Soil Conservation 
Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar d'escorrentiu inicial es corregeix 
considerant un factor regional de correcció de valor 1,30, tal com s'estableix a les recomanacions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat. S’extreu de la 
formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio 
de Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

 Obtenció dels hidrogrames d’avinguda de 10, 100 i 500 anys de període de retorn mitjançant 
l’hidrograma adimensional de l’SCS recollit a les "Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA. 

 
 Finalment, s’obtenen els hidrogrames d’avinguda de 10, 100 i 500 anys de període de retorn del 

Torrent de Can Ninou en els escenaris actual i de futur desenvolupament. 
 

4.2. Caracterització de la conca del Torrent de Can Ninou 

4.2.1. Paràmetres morfomètrics 

Els paràmetres morfomètrics (superfície, longitud i pendent) s’han obtingut a partir de la cartografia digital 

a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

La conca d’aportació actual del Torrent de Can Ninou abasta una superfície de 0,769 km2. La longitud del 
curs principal fins al punt de càlcul és d’aproximadament 1,76 km i presenta un pendent mig de l’ordre del 
4,1 %.  

 

Figura 1: Delimitació de la conca actual del Torrent de Can Ninou. 

 
La conca d’aportació amb el desenvolupament previst  del Torrent de Can Ninou abastarà una superfície 
de 0,811 km2. La longitud del curs principal i el pendent presenta mig no es veurien modificats.  

 

Figura 2: Delimitació de la conca incloent l’ampliació de superfícies que drenen amb el futur desenvolupament del 
Torrent de Can Ninou. 
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4.2.2. Usos del sòl i geologia 

Per a la consideració dels usos del sòl a les conques s’utilitza el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 

(MCSC) en format vectorial estructurat (polígons), 4a edició (2009), que és una cartografia temàtica d’alta 

resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país. L’MSCS es realitza al Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, i és 

possible obtenir les seves dades de forma gratuïta a través de la seva pàgina web.  

La conca actual presenta actualment àmbits amb usos de sòl diversos, tot i que predominen tots ells són 

de caràcter rural i industrial.   

 

Figura 3: Distribució dels usos del sòl a la conca actual. 

 

La conca futura amplia la superfície de zona industrial en 0,222  km2. 

 

 

Figura 4: Distribució dels usos del sòl a la conca futura. 

Per a la consideració del tipus de substrat geològic present a les conques s’utilitzen els plànols de geologia 

a escala 1:50.000 proporcionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

en format GIS. 

 

Els tipus de substrats presents és principalment Argiles i Gresoso Arcóstics. Descripció dels usos del sòl (CREAF v4)
Altres conreus herbacis

Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat - prats en zones agrícoles

Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat - prats en zones agrícoles en bancals

Altres conreus herbacis en regadiu

Altres construccions

Alzinar (5-20%cc)

Alzinar (>= 20%cc)

Autopistes i autovies

Boscos caducifolis de ribera (>= 20%cc)

Canyars

Carreteres

Cases aïllades

Cementiris

Centres culturals

Centres religiosos

Complexos comercials i d'oficines

Complexos hotelers

Conreus abandonats - matollars

Conreus abandonats - prats en zones forestals

Depuradores i potabilitzadores

Eixample

Embassaments

Equipaments sanitaris

Franja de protecció de pi blanc

Fruiters no cítrics

Fruiters no cítrics abandonats regadiu no regat - prats en zones agrícoles

Fruiters no cítrics abandonats regadiu no regat - prats en zones agrícoles en bancals

Fruiters no cítrics en regadiu

Granges

Habitatges unifamiliars

Horta familiar

Indústries aïllades

Infraestructures elèctriques

Matollars

Matollars de formacions de ribera

Matollars en línies elèctriques

Matollars procedents de tallades arreu

Naus d'ús agrícola

Oliverars

Parcs recreatius

Parcs urbans

Pineda de pi blanc (5-20%cc)

Pineda de pi blanc (>= 20%cc)

Pineda de pi pinyer (5-20%cc)

Plantacions de plàtans

Plantes de tractament

Polígon industrial ordenat

Prats i herbassars

Prats i herbassars en línies elèctriques

Prats i herbassars procedents de tallades arreu

Regeneració d'alzina

Roureda de roure de fulla menuda (>= 20%cc)

Sòl nu per acció antròpica

Sòls nus urbans no edificats

Telecomunicacions

Urbanitzacions

Vegetació arbustiva de dunes i sorrals

Vegetació d'aiguamolls continentals

Vegetació d'aiguamolls litorals

Vegetació herbàcia de dunes i sorrals

Vies de ferrocarril

Vinyes

Zones d'esport

Zones d'extracció minera

Zones verdes viàries
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Figura 5: Distribució de les unitats geològiques a la conca. 

 

A partir d’aquestes característiques geològiques superficials s’ha obtingut una classificació del sòl 

específica segons la zona. La distribució zonal és homogènia, bàsicament la classificació del sòl a les 

conques és de tipus “C” (d’infiltració lenta). 

A la figura següent es pot observar la distribució de la classificació del tipus de sòl de la conca objecte 

d’estudi obtinguda del tractament de la informació geològica, anteriorment descrita.  

 

Figura 6: Classificació dels tipus de sòl. 
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4.2.3. Paràmetres hidrològics 

Els paràmetres hidrològics (temps de concentració i llindar d’escorrentiu) s’han calculat a partir de la 

metodologia establerta en el document “Guia Tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”, redactat el març de 2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Per a la determinació del temps de concentració es poden utilitzar les fórmules de Témez dependents del 

grau i característiques d’urbanització de cada conca: 

 

per a conques amb un grau d’urbanització superior al 4%; 

 

essent,   TC  el temps de concentració en hores, 

  L   la longitud del curs principal en km, 

  grau d’urbanització de la conca en %, i 

  j el pendent mitjà del curs principal en m/m. 

El llindar d’escorrentiu, paràmetre que engloba les pèrdues de pluja per intercepció, emmagatzematge i 

infiltració i, en conseqüència, permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada precipitació, s’obté 

a partir de taules tabulades derivades del mètode del Nombre de Corba del SCS (Soil Conservation 

Service).  

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

en funció de la seva geologia i la permeabilitat associada. La relació existent entre el paràmetre del llindar 

d’escorrentiu inicial (P0) i el nombre de corba (NC) és: 

 

505000
0 

NC
P  

D’aquesta manera, s’obté el llindar inicial d’escorrentiu de cadascuna de les conques. El valor de llindar 

d’escorrentiu finalment adoptat (de càlcul) està afectat per un factor corrector de caràcter regional que a 

Catalunya pren el valor de 1,3  (P0’ = 1,3ꞏP0).  

La taula següent resumeix les característiques generals de les conques considerades a l'estudi, en el punt 

de càlcul establert, que permetran obtenir els cabals punta d'avinguda en la situació actual i futura. 

Punt de 
càlcul 

Superfície 
(km²) 

Longitud del 
curs principal 

(km) 
Pendent 
mig (%)  

Temps de 
concentració (h) 

Po 
inicial 
(mm) 

Po’ 
càlcul 
(mm) 

Nombre 
Corba SCS 

(NC) 

Torrent de 
Can Ninou 

Actual 
0,769 1,76 4,1 0,546 7,36 9,6 83,93 

Torrent de 
Can Ninou 

Futur 
0,811 1,76 4,1 0,472 5,77 7,5 86,96 

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la determinació del llindar d’escorrentiu es realitza a partir de la 

combinació de les característiques topogràfiques, geològiques i de l’ús del sòl. El valor obtingut representa 

el valor mitjà a les conques objecte d’estudi, i s’ha obtingut a partir del tractament estadístic d’un mapa en 

format raster que conté per a cada píxel un valor particular del llindar d’escorrentiu.   

A continuació es representa gràficament la seva distribució per a cada una de les conques.  

 

Figura 7: Valor de la p0 de la conca actual. 
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Figura 8: Valor de la p0 de la conca futura. 

4.2.4. Pluges de disseny 

S’utilitzen les pluges de disseny obtingudes a partir de la distribució de precipitació diària màxima 

associada als diferents períodes de retorn de les conques que s’obté de la publicació “Máximas lluvias 

diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 1999), realitzada en conveni amb el CEDEX i 

que es reprodueix a la figura adjunta. 

 

Figura 9: Distribució de pluviometria màxima diària associada a 500 anys de període de retorn elaborada pel 

Ministerio de Fomento (1999) 

La taula següent resumeix els valors de precipitació obtinguts a la conca estudiada per a diferents 

períodes de retorn (T = 10, 100 i 500 anys) amb les distribucions del Ministeri de Foment (CEDEX).  

CONCA Pd  
(T=10anys) 

Pd 

 (T=100 anys) 

Pd 

 (T=500 anys) 

Torrent de 
Can Ninou 

Actual i 
Futur 

109 183 244 

4.3. Resultats 

4.3.1. Mètode Racional 

El Mètode Racional obté els cabals punta d’avinguda mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 

6,3
, SIC

KQ TDT
T


  

on: QT     (m3/s) és el cabal punta d’avinguda associat a un període de retorn T; 

 CT     (adimensional) és el coeficient d’escorrentiu associat a un període de retorn T; 

 ID,T    (mm/h) és la intensitat mitjana d’un aiguat de durada efectiva D igual al temps de  

concentració de la conca, Tc,  associada a un període de retorn T; 

 S       (km2) és la superfície de la conca 

 K      (adimensional) és el coeficient d’uniformitat del Mètode Racional, 

La intensitat mitjana d’un aiguat de durada D = Tc s’obté de l’expressió de les corbes Intensitat-Durada-

Freqüència definides a la instrucció 5.2-IC utilitzant una precipitació diària màxima associada a un període 

de retorn T corregida amb un coeficient de simultaneïtat KA, funció de la superfície de la conca: 

TdATdA PKPSK ,
'
, ꞏ          

15
log1 ; 1 min 







   

El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula següent: 

2
0

'
,

0
'
,0

'
,

)11(
)23( )(

PP
PPPP

C
Td

TdTd
T 


  

on: Pd’,T   (mm) és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T corregida amb el 

coeficient de simultaneïtat, KA; 

 P0       (mm) és el llindar d’escorrentiu 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació deduïda pel CEDEX en funció del temps de 

concentració de la conca Tc: 

14
1 25,1

25,1




c

c

T
TK  

Àmbit d’estudi 
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4.3.2. Cabals punta d’avinguda 

Els valors de cabals punta d’avinguda per a diferents períodes de retorn finalment obtinguts en el present 

estudi hidrològic i que s'han emprat per a la modelització hidràulica es presenten de forma resumida a la 

taula següent:  

Punt de càlcul 
Superfície Cabals punta d’avinguda associats a diferents 

períodes de retorn (m³/s) 

S (km²) Q10 Q100 Q500 

Torrent de Can 
Ninou Actual 0,769 11,15 22,21 31,38 

Torrent de Can 
Ninou Futur 0,811 13,90 26,65 37,08 

 

Hidrogrames d’avinguda 

En aquest apartat es representen els hidrogrames d’avinguda de 10, 100 i 500 anys de període de retorn 

en el punt d’interès de la riera que posteriorment s’han introduït en la modelització hidràulica. 

Per  l’obtenció dels hidrogrames d’avinguda s’ha aplicat els hidrogrames unitaris sintètics, Segons les 

recomanacions de l’ACA, per generar l’hidrograma unitari s’utilitza un hidrograma adimensional de l’SCS 

on expressa la relació del cabal Q respecte el cabal punta QP, en relació del temps t i el temps de pic TP. 

En la següent figura es veu representat l’hidrograma adimensional de l’SCS obtingut a les 

"Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’ACA.  
 

Figura 10: Hidrograma sintètic del SCS. 

 

El valor dels cabals punta d’avinguda, QP s’ha obtingut a l’apartat anterior. Mentre que per al càlcul de TP, 

s’aplica la relació següent: 

TP =0,31ꞏTC+D/2 

On el temps de concentració, TC s'obté a partir de l’aplicació de les fórmules de Témez obtingut a l’apartat 

4.3.1. 

Un cop obtingut l’hidrograma unitari per cada avinguda es realitza una interpolació del temps i el cabal 

per obtenir intervals de temps cada minut. A continuació es mostra l’hidrograma unitari en el punt de càlcul 

per a les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn en els dos escenaris considerats. 

Hidrograma 
adimensional de l'SCS 

t/Tp  Q/Qp 
0 0

0.1 0.03
0.2 0.1
0.3 0.19
0.4 0.31
0.5 0.47
0.6 0.66
0.7 0.82
0.8 0.93
0.9 0.99
1 1

1.1 0.99
1.2 0.93
1.3 0.86
1.4 0.78
1.5 0.68
1.6 0.56
1.7 0.46
1.8 0.39
1.9 0.33
2 0.28

2.2 0.207
2.4 0.147
2.6 0.107
2.8 0.077
3 0.055

3.2 0.04
3.4 0.029
3.6 0.021
3.8 0.015
4 0.011

4.5 0.005
5 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6

Q
/Q

p

t/Tp

Hidrograma adimensional de l'SCS
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Figura 11: Hidrogrames d’avinguda resultants per a T=10, 100 i 500 anys de període de retorn per a la 

situació actual. 

 

 

Figura 12: Hidrogrames d’avinguda resultants per a T=10, 100 i 500 anys de període de retorn per a la 

situació futura. 

5. MODEL HIDRÀULIC 

Per tal d’abordar amb la màxima precisió la inundació que es pot assolir en cas d’avingudes, i alhora ser 

el màxim de realista, s’ha optat per realitzar una modelització bidimensional, atenent a les característiques 

dels cursos fluvials (lleres ben definides i de dimensions destacables) i a la orografia dels terrenys per on 

circulen les lleres (amplies planes d’inundació en les que el flux pot quedar desacoblat de la lleres).  

En concret, doncs, pel cas objecte d’estudi, s’opta per realitzar una modelització hidrodinàmica 

bidimensional amb el model matemàtic HEC-RAS (v5.0.4), desenvolupat per Hydrologic Engineering 

Center de l'US Army Corps of Engineers, que permet caracteritzar de forma precisa el comportament 

hidràulic de la riera de Vallvidrera i les seves planes d’inundació en el tram objecte d’estudi. 

Aquest paquet de modelització permet simular, el comportament hidràulic del flux d’aigua sobre una 

orografia bidimensional (com són les planes alꞏluvials) podent reproduir les interaccions del flux amb les 

infraestructures presents com les laminacions que se’n deriven. 

De forma sintètica, les principals característiques i hipòtesis de càlcul del model són: 

- Pot realitzar modelitzacions 1D, 2D o una combinació d’ambdues. En el cas concret d’estudi, la 
modelització bidimensional es caracteritza per: 

 Caracterització del model de terreny de càlcul, considerant una distribució espacial de la 

rugositat. 

 Modelització de l’efecte de terraplens i d’altres estructures lineals que afecten al règim natural 

de flux sobre les planes d’inundació. 

 Modelització de passos inferiors i obres de drenatge sota els terraplens. 

- Permet utilitzar les equacions de Saint-Venant i d’Ona Difusiva en 2D (a criteri de l’usuari). 

- L’esquema numèric utilitzat és l’algoritme de Volums Finits Implícit, que permet el càlcul estable 

i robust en situacions de flux en règim subcrític, supercrític i mixt. 

- Malles computacionals estructurades i no estructurades. Les celꞏles computacionals d’una 

determinada malla poden ser triangles, quadrats, rectangles o polígons de fins a 8 costats com a 

màxim. La malla computacional no necessita ser ortogonal. 
- Càlcul en condicions de flux permanent i no permanent (règim variable). 
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5.1. Model digital del terreny 

5.1.1. Tractament de la informació geomètrica del model hidràulic. 

Tota la informació topogràfica disponible antecedent ha estat tractada i combinada de tal manera que s’ha 

obtingut un únic Model Digital del Terreny actual i de detall en el conjunt de l’àmbit objecte d’estudi.  

 

  
Figura 13: Planta general del Model Digital del Terreny de detall actualitzat de l’àmbit objecte d’estudi per a 

la situació actual. 

 

5.2. Distribució dels coeficients de rugositat de Manning 

Pel que fa a la rugositat assignada en les modelitzacions, el coeficient de rugositat de Manning s’ha 

estimat utilitzant la informació base de la coberta dels usos del sòl del Mapa de Cobertes del Sòl de 

Catalunya (MCSC), informació disponible en format vectorial estructurat (polígons), 4a edició (2009), que 

és una cartografia temàtica d’alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl de Catalunya. El MCSC 

es realitza al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb el finançament de la 

Generalitat de Catalunya.  

És important precisar que dins l’àmbit de la llera s’ha establert un valor particular i constant pel coeficient 

de rugositat, obtingut de la campanya de reconeixement sobre el terreny realitzada, establint-lo igual a 

0,045.   

Finalment, s’ha obtingut la distribució espacial que es representa a la següent imatge: 

 

  

Figura 14: Distribució dels coeficients de rugositat de Manning adoptats en l’àmbit objecte d’estudi 



Projecte d'obres d'urbanització bàsiques del sector UP6 de Parets del Vallès 

 Annex núm. 11: Hidrologia, hidràulica i inundabilitat 

R07117_A11_Hidr_Hidr_Inund 15 

5.3. Caracterització de la modelització hidràulica 

Per a la caracterització del comportament hidràulic del Torrent de Can Ninou al llarg del tram d’estudi s’ha 

elaborat la modelització hidràulica “Situacio_Actual_V2”. S’ha generat una geometria que abasta una 

longitud d’aproximadament 780 metres.  

 

Figura 15: Esquema del model hidràulic realitzat amb HEC-RAS sobre el model digital del terreny. 

 

Com a única estructura a la llera es troba l’obra de desguàs que canalitza el torrent de can Ninou sota la 

carretera C-17 i que aigua avall d’aquesta infraestructura es troba canalitzada fins a la seva 

desembocadura a l riu Tenes. Aquesta estructura té una amplada de 2 metres i una alçada lliure des del 

fons de llera de 1 metre. 

 

Figura 16: Vista de l’entrada de l’obra de drenatge del Torrent de Can Ninou sota la carretera C-17. 

Per a simular les condicions de contorn aigua avall, s’ha considerat que l’obra de drenatge aboca les 

aigües en un Storage Area que recull el cabal per l’obra de drenatge més dues concisions de contorn 

laterals obertes que recullin el flux d’aigua desbordat per les planes adjacents amb un pendent longitudinal 

del 3% per a simular el recull d’aigua desbordada per la C-17.  

 

6. ESTUDI HIDRÀULIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

6.1. Zones inundables 

Segons els resultats de la present diagnosi, el primer tram aigua amunt del Torrent de Can Ninou, uns 

265 metres, les tres avingudes considerades queden contingudes per les terrasses existents amb una 

amplada d’entre 10 i 15 metres.  

A partir d’aquest punt, les tres avingudes s’estenen pel marge dret (amb una amplada total per a 500 anys 

de període de retorn d’uns 60 metres) al llarg d’uns 170 metres longitudinalment inundant part d’una 

explanada actualment destinada a l’emmagatzematge de de bens a d’intempèrie.  

Aigua avall d’aquest tram, l’amplada de les zones inundables s’estenen pel marge esquerre inundant al 

llarg d’uns 130 metres una amplada de 30-35 metres de terrenys agrícoles. 

Al tram final de l’àmbit d’estudi, influenciada per la deficient capacitat hidràulica de l’obra de drenatge de 

la carretera C-17, les amplades de les zones inundables s’estenen com a màxim uns 160 metres 

d’amplada vorejant les naus industrials existents que confronten el torrent de Can Ninou. Al límit sud de 
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la parcelꞏla del marge dret, encara que existeix un mur en el tram final, els punts baixos en la part aigua 

amunt d’aquest tram fa que l’aigua desbordada inundi aquesta parcelꞏla. 

  

Figura 17: Delimitació zones inundables. 

6.2. Calats d’inundació T = 10 anys 

Per a un període de retorn de 10 anys, els calats en la zona d’emmagatzematge al aire lliure al marge 

dret, on es produeixen els primers desbordaments, es troben com a màxim calats, en una amplada d’uns 

24 metres, entre els 40 i  90 centímetres.  

En el cas de la nau del marge dret els calats màxims als límits est i nord d’entre 40 i 90 centímetre, mentre 

que per a la nau del marge esquerre els calats màxims al límit nord i sud-est es troben entre els 40 i 80 

centímetres.  

  

Figura 18: Calats d’inundació per a 10 anys de període de retorn per a la situació actual. 

6.3. Calats d’inundació T = 100 anys 

Per a avingudes de període de retorn de 100 anys, no existeix una diferència considerable en les 

amplades de les zones inundables respecte a l’escenari de 10 anys de període de retorn, a excepció d’una 

part de la zona d’emmagatzematge a l’aire lliure del marge dret. Els calats d’inundació es veuen 

incrementats en mitjana uns 26 centímetres (61 centímetres en els punts de major increment).  

 

Figura 19: Calats d’inundació per a 100 anys de període de retorn per a la situació actual. 
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6.4. Perill d’inundació T = 100 anys 

Fent referència al perill d’inundació per a una avinguda de 100 anys de període de retorn, cal destacar el 

perill d’inundació greu se centra principalment en la llera i en el límit est de la nau al marge dret del torrent 

de Can Ninou i al límit sud-est de la nau del marge esquerre. 

  

Figura 20: Perill d’inundació per a 100 anys de període de retorn per a la situació actual. 

6.5. Zona de flux preferent 

Tenint en compte els resultats obtinguts de la diagnosi i la darrera modificació del Reglament de Domini 

Públic Hidràulic (29/12/2016) es realitza la proposta de zonificació de l’Espai Fluvial en la diagnosi 

d’inundabilitat, delimitant el que es coneix amb el nom de Zona de Flux Preferent (ZFP). 

La Zona de Flux Preferent és aquella zona en la que les avingudes generen formes erosives i 

sedimentàries degut a la seva gran energia al ser la zona en que es concentra preferentment el flux. 

Aquestes zones es delimiten amb l’objectiu de conservar l’estructura i funcionament del sistema fluvial, 

dotant a la llera de l’espai addicional suficient per permetre la seva mobilitat natural, així com la laminació 

dels cabals i càrrega sòlida transportada, afavorint l’amortiment de les avingudes. 

Per tant, es delimita la Zona de Flux Preferent del tram d’estudi del Torrent de Can Ninou a partir de la 

zona de risc d’inundació greu per a una avinguda de 100 anys de període de retorn.  

A la figura que segueix es pot observar la Zona de Flux Preferent i la Zona Inundable del Torrent de Can 

Ninou en l’àmbit objecte del present estudi. La zona de futur desenvolupament de parcelꞏles industrials 

queda fora de la Zona de Flux Preferent. Només una part de les naus actualment preexistents la Zona de 

Flux Preferent es dissocia puntualment de la traça definida per la llera, al límit est de la nau del marge 

dret i al límit sud-est de la nau del marge esquerre. 

  

Figura 9: Zonificació segons el reglament del domini públic hidràulic a partir dels resultats de la Diagnosi actual. 

 

6.6. Calats d’inundació T = 500 anys 

Per a avingudes de període de retorn de 500 anys, no existeix una diferència considerable en les 

amplades de les zones inundables respecte a l’escenari de 100 anys de període de retorn, a excepció 

d’una part de la zona d’emmagatzematge a l’aire lliure del marge dret. Els calats d’inundació es veuen 

incrementats en mitjana uns 15 centímetres (39 centímetres en els punts de major increment). l’ordre 

d’uns 20- 30 centímetres. 

 

Figura 21: Calats d’inundació per a 500 anys de període de retorn per a la situació actual. 
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6.7. Perill d’inundació T = 500 anys 

A diferència del perill d’inundació per a una avinguda de 100 anys de període de retorn comentada a 

l’apartat anterior, cal destacar el perill d’inundació greu que hi hauria a la major part de la franja sud de la 

zona de futur desenvolupament. 

Pel que fa a la zona on es troba l’actual polígon industrial, el risc d’inundació s’identificaria com a greu en 

part del límit nord de la nau del marge dret i estenent-se uns metres més al límit sud-oest de la nau del 

marge esquerre. 

 

Figura 22: Perill d’inundació per a 500 anys de període de retorn per a la situació actual. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS PROPOSADES 

A partir dels resultats obtinguts en la modelització hidràulica de l’àmbit d’estudi i l’impacte de la 

urbanització futura plantejada, es proposen les següents actuacions: 

- Dues obres de pas amb dimensions de 8 metres d’amplada i 2,5-3 metres d’alçada per a poder 
materialitzar els dos vials plantejats. 

- Una bassa de laminació enterrada al marge dret, amb cota de fons 110 m.s.n.m., amb una 
superfície del fons de la bassa de 3.632 m². Aquesta bassa de laminació es complementarà amb 
una mota al seu extrem oest per a disposar d’un resguard de contenció de les crescudes. 

- Una segona bassa de laminació enterrada al marge esquerre, amb cota de fons 110 m.s.n.m., 
amb una superfície del fons de la bassa de 5.307 m². Les aportacions a aquesta segona bassa 
de laminació es farà a través d’un canal lateral aigua amunt del vial, a través d’un marc de formigó 
de 4 metres d’amplada i 2 metres d’amplada  sota el terraplè d’aquest vial. 

- Un canal lateral paralꞏlel al marge esquerre del Torrent de can Ninou al llarg d’uns 50 metres entre 

ambdues obres de pas i paralꞏlel al llarg d’uns 25 metres del segon vial, amb una amplada de 4 
metres per a poder afavorir les aportacions a la bassa de laminació del marge esquerre.  

 

Figura 23: Esquema de les propostes d’actuació.. 
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8. RESULTATS DE LA PROGNOSI 

Per a la caracterització del comportament hidràulic amb les mesures proposades a l’àmbit d’estudi s’han 

elaborat les corresponents modelitzacions hidràuliques per als escenaris de 10. 100 i 500 anys de període 

de retorn. 

 

Figura 24: Calats d’inundació per a 500 anys de període de retorn per la situació de prognosi incloent les mesures 

plantejades. 

Considerant l’escenari de major impacte (500 anys de període de retorn), es pot observar com les 

actuacions proposades redueixen les afeccions a les dues naus existents al tram final (reduint els calats 

d’inundació entre 10 i 30 centímetres). Les noves parcelꞏles industrials plantejades, no es veurien en cap 

cas afectades per a l’avinguda de període de retorn de 500 anys. Cal esmentar que es increments de 

calats  

 

Figura 25: Diferència de nivells assolits per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn en els escenaris de 

prognosi i diagnosi.  

Tal com s’observa a la següent imatge, l’extensió de la zona de risc d’inundació greu per a avingudes de 

període de retorn de 500 anys, l’extensió de la zona de perill greu d’inundació es veuria reduïda a l’entorn 

de les dues naus actuals situades al tram aigua avall de l’àmbit d’estudi.  
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Figura 26: Perill d’inundació per a 500 anys de període de retorn per la situació de prognosi incloent les mesures 

plantejades. 

En referencia als cabals dels hidrogrames resultants aigua avall de les dues basses de laminació, es pot 

observar en les dues gràfiques següents com aquestes ajuden a absorbir l’increment de la 

impermeabilització de la conca amb el desenvolupament i fins i tot reduint el cabal punta i volum resultant 

aigua avall. 

 

Figura 27: Hidrogrames d’avinguda al tram final per a l’escenari de 100 anys de període de retorn de la Diagnosi i la 

Prognosi. 

 

 

Figura 28: Hidrogrames d’avinguda al tram final per a l’escenari de 500 anys de període de retorn de la Diagnosi i la 

Prognosi. 

9. CONCLUSIONS 

Seguidament s’enumeren les consideracions i conclusions principals que s’extreuen del present estudi 

d’inundabilitat del Torrent de Can Ninou a l’àmbit del Projecte d’obres d’urbanització del sector UP6 de 

Parets del Vallès:  

 Per tal d’analitzar el comportament hidràulic del tram que discorre per l’àmbit d’estudi, s’han 
obtingut els cabals d’avinguda en les condicions actuals (Q10= 11,15 m3/s, Q100 = 22,21 m3/s i 
Q500 = 31,38 m3/s) i amb el futur desenvolupament (Q10= 13,90 m3/s, Q100 = 26,65 m3/s i Q500 = 
37,08m3/s). 

 Dels resultats obtinguts de la diagnosi d’inundabilitat es conclou que l’obra de drenatge de la 
carretera C-17, fora de l’àmbit de les actuacions, condiciona fortament el funcionament hidràulic 
del torrent de Can Ninou en el seu tram final abans de que aquest sigui canalitzat per aquesta 
obra de drenatge fins a la desembocadura al riu Tenes. 

 Per a avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn es produeixen desbordaments en 
els mateixos punts amb extensions anàlegs, únicament diferenciant-se la magnitud dels 
calats d’inundació resultants (increments mitjans entre avingudes de 100 i 10 anys de 
període de retorn de 26 centímetres i entre avingudes de 500 i 100 anys de període de retorn 
de 15 centímetres). 

 Als efectes de la zonificació que determina l’article 9 del RLU, les parcelꞏles industrials i vials 
proposats es trobarien fora de la Zona de Flux Preferent, a excepció, de forma parcial, de les 
dues parcelꞏles industrials on actualment ja s’ubiquen dues naus existents al tram final. 

 Amb l’objectiu d’assolir un major grau de seguretat en la zona industrial, i mitigar l’impacte del 
grau d’urbanització que suposarà el nou desenvolupament, les principals actuacions proposades 
consisteixen en: 
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o Dues obres de pas amb dimensions de 8 metres d’amplada i 2,5-3 metres d’alçada per a 
poder materialitzar els dos vials plantejats. 

o Una bassa de laminació enterrada al marge dret, amb cota de fons 110 m.s.n.m., amb 
una superfície del fons de la bassa de 3.632 m². Aquesta bassa de laminació es 
complementarà amb una mota al seu extrem oest per a disposar d’un resguard de 
contenció de les crescudes. 

o Una segona bassa de laminació enterrada al marge esquerre, amb cota de fons 110 
m.s.n.m., amb una superfície del fons de la bassa de 5.307 m². Les aportacions a aquesta 
segona bassa de laminació es farà a través d’un canal lateral aigua amunt del vial, a 
través d’un marc de formigó de 4 metres d’amplada i 2 metres d’amplada  sota el terraplè 
d’aquest vial. 

o Un canal lateral paralꞏlel al marge esquerre del Torrent de can Ninou al llarg d’uns 50 
metres entre ambdues obres de pas i paralꞏlel al llarg d’uns 25 metres del segon vial, amb 
una amplada de 4 metres per a poder afavorir les aportacions a la bassa de laminació del 
marge esquerre.  

 Les dues basses de laminació proposades redueixen el cabal resultant per a avingudes de 
període de retorn de 100 i 500 anys, reduint-se les afeccions actuals de les dues naus existents. 
Les noves edificacions que es plantegin en les parcelꞏles industrials plantejades hauran d’ubicar-
se fora de la zona inundable per a avingudes de període de retorn de 500 anys resultant de 
l’escenari de Prognosi. 
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APÈNDIX 1: PLÀNOLS 



Nom del plànol

SITUACIÓ I ÍNDEX GENERAL Plànol núm.

1 de 1

LlegendaTítol de l'informe

Promotor Full

1
Empresa consultora Orientació plànol
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1:28,000

±
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VALLÈS ORIENTAL

PARETS DEL VALLÈS

Ed
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Parets del Vallès

ÀMBIT D'ESTUDI

ESTUDI D'INUNDABILITAT UP6 PARETS DEL VALLÈS
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JUNTA DE COMPENSACIÓ DE L'UP-6

ÍNDEX GENERAL Núm.
fulls

1 Situació i índex general 1
2 Planejament 1
3 Model digital del terreny diagnosi actual 1

4.1 Delimitació zones inundables 1
4.2 Calats d'inundació. Situació Actual (T = 10 anys) 1
4.3 Calats d'inundació. Situació Actual (T = 100 anys) 1
4.4 Calats d'inundació. Situació Actual (T = 500 anys) 1
5.1 Risc d'inundació. Situació Actual (T = 100 anys) 1
5.2 Risc d'inundació. Situació Actual (T = 500 anys) 1
6 Zonificació segons el reglament del domini públic hidràulic 1
7 Descripció de la proposta d'actuació 1

8.1 Prognosi. Delimitació zones inundables 1
8.2 Prognosi. Calats d'inundació (T= 10 anys) 1
8.3 Prognosi. Calats d'inundació (T= 100 anys) 1
8.4 Prognosi. Calats d'inundació (T= 500 anys) 1
9.1 Prognosi. Risc d'inundació (T= 100 anys) 1
9.2 Prognosi. Risc d'inundació (T= 500 anys) 1

10.1 Diferència de nivells d'inundació en la Prognosi i Diagnosi. (T = 100 anys) 1
10.2 Diferència de nivells d'inundació en la Prognosi i Diagnosi. (T = 500 anys) 1



PARCEL·LA 1
Sup. 10.496 m²
Cota 118 (2%)
Desmunt 8.904,41 m³
Terraplè 9.392,54 m³
Vegetal 3.196,74 m³

PARCEL·LA 2
Sup. 12.673 m²
Cota 125
Desmunt 6.058,58 m³
Terraplè 30.766,83 m³
Vegetal 4.569,96 m³

PARCEL·LA 3
Sup. 14.487 m²
Cota 114
Desmunt 8.263,53 m³
Terraplè 48.161,03 m³
Vegetal 5445,22 m³

PARCEL·LA 4
Sup. 20.122 m²
Cota 121
Desmunt 6.047,03 m³
Terraplè 127.219,91 m³
Vegetal 7.486,10 m³

PARCEL·LA 5
Sup. 13.192 m²
Cota 112 (2% az 10 dx-10)
Desmunt 8.012,25 m³
Terraplè 25.178,82 m³
Vegetal 4.009,63 m³

PARCEL·LA 6
Sup. 12.774 m²
Cota 112 (2% az 28 dx-50)
Desmunt 53.860,83 m³
Terraplè 6,16 m³
Vegetal 3.890,35 m³

PARCEL·LA 7
Sup. 18.439 m²
Cota 116.5 (2% az 28 dx-30)
Desmunt 18.398,28 m³
Terraplè 22.296,58 m³
Vegetal 5.826,94 m³

PARCEL·LA 8
Sup. 29.379 m²
Cota 123.5
Desmunt 31.187,13 m³
Terraplè 54.274,72 m³
Vegetal 10.124,48 m³

PARCEL·LA 9
Sup. 3.379 m²
Cota 118 (2% az 30 dx-20)
Desmunt 6.197,34 m³
Terraplè 11,75 m³
Vegetal 1.064,16 m³

PARCEL·LA 10
Sup. 18.462 m²
Cota 124 (2% az 0 dx-30)
Desmunt 43.458,55 m³
Terraplè 3.765,83 m³
Vegetal 5.808,80 m³

PARCEL·LA 11
Sup. 7.773 m²
Cota 119.5 (2% az 110 dx 60)
Desmunt 12.589,78 m³
Terraplè 636.16 m³
Vegetal 2.412.99 m³

PARCEL·LA 13
Sup. 5.659 m²
Cota 137 (2% az 110 dx 60)
Desmunt 1.706,38m³
Terraplè 19.537,21  m³
Vegetal 2.296,54 m³

PARCEL·LA XX
Cota actual

PARCEL·LA XX
Cota 111.50

PARCEL·LA XX
Cota actual
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi

Àrea model 2D
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi
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T= 100 anys
T= 500 anysPromotor Full
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi Calats
Baix (<20 cm)
Baix-Mig (20 - 40 cm)
Mig (40 - 100 cm)
Mig-Alt (100 - 200 cm)
Alt (200 - 350 cm)
Molt Alt (350 - 600 cm)
Extrem (>600 cm)

Promotor Full
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi Calats
Baix (<20 cm)
Baix-Mig (20 - 40 cm)
Mig (40 - 100 cm)
Mig-Alt (100 - 200 cm)
Alt (200 - 350 cm)
Molt Alt (350 - 600 cm)
Extrem (>600 cm)

Promotor Full
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi

Perill d'inundació
Lleu
Moderat
Greu

Promotor Full
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi

Zona de Flux Preferent
Zona Inundable

Planejament
Parcel·les
Vialitat
Zona verda
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Obra de pas vial
Amplada: 8 m
Alçada: 2,5 m

Obra de pas vial
Amplada: 8 m
Alçada: 3,0 m

Bassa de laminació
Cota: 110 msnm
Superficie: 5.307 m²

Obra de drenatge. Connexió bassa de laminació
Dimensions:

 Amplada: 4 m
 Alçada: 2 m
 Longitud: 32 m

Bassa de laminació
Cota: 110 msnm
Superficie: 3.632 m²

Adaptació dele terreny per a canal
 de sortida bassa de laminació
Amplada: 5 m

Mota de protecció
Cota superior:112,00 msnm

Cota mínima urbanització: 111,7 msnm

Canal de derivació a bassa.
Dimensions:

 Amplada: 4 m
 Alçada: 2 m
 Longitud: 83 m
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Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi
Actuacions

Obra de pas vial
Canal de derivació bassa
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi

T= 10 anys
T= 100 anys
T= 500 anys
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Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi Calats
Baix (<20 cm)
Baix-Mig (20 - 40 cm)
Mig (40 - 100 cm)
Mig-Alt (100 - 200 cm)
Alt (200 - 350 cm)
Molt Alt (350 - 600 cm)
Extrem (>600 cm)

Planejament
Parcel·les
Vialitat
Zona verda

Promotor Full
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LlegendaTítol de l'estudi

Perill d'inundació
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Perill d'inundació
Lleu
Moderat
Greu

Planejament
Parcel·les
Vialitat
Zona verdaPromotor Full

9.2
Empresa consultora Orientació plànol1:2,500

±
Escala DinA-3

Ed
. 1

0 40 80 m

PERILL D'INUNDACIÓ
PROGNOSI (T = 500 ANYS)

ESTUDI D'INUNDABILITAT UP6 PARETS DEL VALLÈS

Ge
ne

r d
e 2

01
9

1 de 1JUNTA DE COMPENSACIÓ DE L'UP-6
PERILL



Nom del plànol
Plànol núm.

LlegendaTítol de l'estudi Diferències de nivells
< -2 m
-2 - -1.5 m
-1.5 - -1 m
-1 - -0.8 m
-0.8 - -0.4 m
-0.4 - -0.2 m
-0.2 - -0.1 m

-0.1 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.8 m
0.8 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2 m

Planejament
Parcel·les
Vialitat
Zona verda

Promotor Full
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