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1. PRESENTACIÓ 
 
En el marc del “Programa de participació ciutadana del POUM”, aprovat el 27 d’octubre de 
2021 pel ple de l’ajuntament de Gavet de la Conca, es va realitzar la primera sessió pública 
amb l’objecte d’informar a la ciutadania sobre els objectius i criteris generals en el planejament 
del POUM. 

El present informe recull les aportacions i suggeriments realitzats en el municipi a la jornada de 
participació ciutadana. 

La dinamització del treball participatiu el va realitzar l’Ajuntament de Gavet de la Conca en 
colꞏlaboració amb els tècnics redactors de Valeri Consultors. 
 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
El procés participatiu ha consistit en la realització de les activitats següents: 
 

 Jornada de treball ciutadà 
 Tramesa de comentaris i  propostes per part de la ciutadania per les vies ordinàries de 

comunicació amb l’Ajuntament. 

 
2.1 jornada de treball ciutadà 
 
L’acte central del procés ha estat una jornada de participació ciutadana de dues hores de 
durada per informar a la ciutadania sobre els objectius i criteris generals en el planejament del 
POUM. 

La jornada s’ha celebrat el diumenge 28 d’agost de 2021, de 18:00 a 20:00 a la plaça de Gavet 
de la Conca. 

La jornada, oberta a tots els ciutadans, es va convocar a través de la pàgina web oficial de 
l’Ajuntament. 

La dinàmica de funcionament de la jornada va ser la següent: 
 

 Presentació del a sessió  
 Presentació del contingut del POUM 
 Treball en grups 
 Aportacions dels grups de treball 

 
S’ha treballat en 5 grups, on la composició dels grups va ser per nuclis agrupant als pobles de 
la Vall en un grup. 

 
 
2.2 Tramesa de comentaris i propostes 
 
Desprès de la realització de la jornada de treball ciutadà i durant un període 19 dies 
consecutius a la seva celebració, s’ha establert un sistema per a la recepció de comentaris i 
suggeriments al voltant del POUM. Aquestes aportacions s’han pogut fer a través dels canals 
ordinaris de comunicació amb l’Ajuntament.  

En el període establert s’han rebut 7 suggeriments. 
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3. CONTINGUT 
 

A continuació es relacionen les diferents aportacions recollides en la sessió de treball ciutadà 
com en la tramesa de propostes que han arribat a l’Ajuntament durant el període establert per a 
la seva recepció. Les diferents aportacions es presenten ordenades per nucli. 
 
 

3.1 Fontsagrada 
 
Diagnosi: 
 

‐ Les zones marcades com a no edificables a la normativa actual son molt nombroses i 
impedeixen qualsevol ampliació o edificació dins dels propis edificis. 

 
Propostes: 
 

‐ Revisar les zones NE per tal e flexibilitzar-les 
‐ Revisió dl pou mort de la població i els desaigües que van de la sortida del poble fins al pou 
‐ Neteja de la llera del riu donat que afecta a una casa que es troba a les afores del nucli de la 

població 
‐ Senyalització de limitació de velocitat pels vehicles que passen pel desviament de la 

carretera que passa pel riu i que va de Gavet a Fontsagrada. 
‐ Planificació i adaptació de l’enllumenat públic per tal d’adaptar-lo a la reserva starlight. 
‐ Planificació i adaptació del cablejat aeri actual e l’electricitat, telèfons i fibra òptica per tal de 

soterrar-los. 
‐ Neteja de les zones arbrades del poble. 
‐ Revisió pavimentació del carrers. 
 
 
3.2 Gavet de la conca 
 
Diagnosi i propostes: 
 

 
 
‐ Incloure casa Farrera en sol urbà, situada al inici de la carretera de Sant Serni 
‐ Incloure les eres de la carretera de Sant Serni en sol urbà. 
‐ Incloure en sol urbà la finca del encreuament dels massos i Sant Serni 
‐ Millorar l’accés a Gavet i senyalització d’entrada i sortida del poble. 
‐ Variant de gavet? Pot ser la LVa-9123 
 
 
3.3 Sant Serni 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

- Mancança de Parquing 
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- Plaça església / plaça major 
- Torre per les seves característiques medievals ha de ser restaurada 
- El barranc (arreglar i netejar) 
 
Així també, s’han rebut 3 suggeriments en aquest nucli i són les següents: 
 

 SUGERIMENT Nº 1 DE LUIS BERTRAN amb solꞏlicitud Nº 299         
Finques afectades: 8238901CG2683N0001EJ, 25241A002003360000TO, 
25241A002003340000TF, 25241A001001670000TM 

 

- Augmentar l’edificabilitat, revisar el NE 
- Les cases c/ Barranc 10,8,6 tenen accés rodat pel camí al Nord i accés vianant des del 

carrer Peiro 
- Es marca una plaça davant de la casa del carrer Barranc 2, solꞏlicitem que es tregui del 

projecte 
- La proposta d’establir un entorn paisatgístic ens causen un perjudici injustificat. 
-  La parcel.la amb ref. cadastral 25241A002003360000TO queda una gran part urbana i 

una petita part rústica. Fer tota urbana. 
 

 SUGERIMENT Nº 2 DE MONTSERRAT GELONCH SOLANS amb solꞏlicitud Nº 300       
Finca afectada: Carrer Major 15 (veure plànol)  
 

- Augmentar l’edificabilitat a la finca 8237804CG2683N0001ZJ, que el sòl NE sigui 100% a 
la planta baixa més 2 i 3. Actualment la fondària edificable és de 5 metres i que 
s’augmenti a 18,20, 22 metres. 

- Incloure la finca cadastral 25241A001001730000TR dins el sòl urbà (paga IBI como finca 
Deportiva) 

 

 
 

 SUGERIMENT Nº 3 DE JOSEP IGNASI BERTRA amb solꞏlicitud Nº 304       
Finques 8238201CG2683N0001ZJ, 25241A002003360000TO 
 

- Augmentar l’edificabilitat, revisar el NE 
- Les cases c/ Barranc 10,8,6 tenen accés rodat pel camí al Nord i accés vianant des del 

carrer Peiro. Es demana que no es faci un carrer nou ja que és un pas d’us privatiu únic. 
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3.4 Aransís 
 
Diagnosi: 
 

‐ No hi ha espai per edificar 
‐ No hi ha espai per aparcament 
 
Propostes: 
 

‐ Cal una zona d’aparcament 
‐ Creixement dl nucli per la zona de les eres  
‐ Poder edificar les zones de les normes actuals marcades com a NE 

 
 
 
3.5 Sant Cristòfol de la Vall 
 
S’ha rebut  1 suggeriment en aquest nucli i és el següent: 
 

 SUGERIMENT Nº 4 D’ELIA TORM FARRÀS amb solꞏlicitud telemàtic      
Finca afectada : polígon 6 parcel.la 5 
 

- Incloure dins del sòl urbà els 2 coberts i un magatzem 
 

 
3.6 Sant Miquel de la Vall 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

La numeració del plànol indica els diferents punts tractats 
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1. zona edificable ja contemplada ref. cadastral 25241A005001800000TI 
2.  sol per magatzem agrícola, terreny industrial? 
3. edificació nova ja acabada. 
4. Casa Genisso 1497508cg3519n0001py: Aprofitar volumetries i no veure’s encorsetat 

amb les alçades existents Poder donar sortida per l’altre carrer, per damunt del llenyer ja 
existent. 

5. en terreny no urbanitzable fora del nucli si hi ha possibilitat de fer un magatzem obrador 
etc.... 

6. demana canviar a edificable el terreny adjunt al poble ara mateix hortal 
7. en edificacions fora de l’àmbit urbà si es poden fer modificacions o ampliacions, cobert 

obert 
8. passar a sol urbà 25241A005001150000TE 
9. poder fer casa 
10. MARTICO demana construir al nucli urbà i ser urbà i edificable. 

 
Així també, s’ha rebut  1 suggeriment en aquest nucli i és el següent: 
 

 SUGERIMENT Nº 5 DE RAMÇON MATEO amb solꞏlicitud Nº 311       
Finca afectada : Referencia cadastral 25241A004002570000TO 
 

- Incloure dins del sòl urbà 

 
3.7 Sant Martí de Barcedana 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

- En edificacions ja construïdes i consolidades si es pot igualar i ampliar les capacitats 
volumètriques 

- Actualitzar zones NE que ja estan edificades 
- Finques que llinden 
- Volumetries  
 
 
3.8 Sant Salvador de Toló 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

‐ Zona de les eres, fins al 2014 s’havia pagat contribució urbana, incloure en sol urbà. 
‐ Incloure l’hort d’entrada al poble en sol urbà 
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‐ La piscina i la casa (cal quico) tenen tots els serveis, es demana  que també sigui urbà. 
‐ Un vei ? demana que sigui edificable el seu tros perque compleix totes les condicions 

(carlos Ignasis?) 
 

 
 

Així també, s’han rebut  2 suggeriments en aquest nucli i són els següents: 
 

 SUGERIMENT Nº 6 DE LAURA CARRETERO TORRES amb solꞏlicitud telemàtic       
 

‐ Que el safareig de baix de Sant Salvador es consideri d’interès patrimonial al nou 
POUM. 

 
 SUGERIMENT Nº 7 DE XAVI GUAL amb solꞏlicitud telemàtic     

Finca afectada: 6908604CG3660N0001GH carrer Nou   de Sant Salvador de Toló 
 

- Que vol dir S? Quin efecte té 
 
 
3.9 Merea 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

 
 
‐ Incloure en sol urbà les eres existents: “Cal Coixí”, “Xonall”, “Cal Mario”, casa “Cal 

Francisquet” 
‐ Incloure dipòsit 
‐ Incloure cementiri 
‐ Incloure font històrica de Merea 
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‐ Incloure aparcament i llenyer “cal Canyella” 
‐ Pavimentar camí vellde Merea, camíde les eres, camí del vall, entrada “Cal Notari” i “Cal 

Comiols (restauració arc i mur) 
‐ Equipaments que manquen: EDAR, enllumenat públic, Teulada de l’església de Merea. 
‐ Tallafoc per sota de Merea a la banda del riu (Barranc de Merea) 
‐ Problemàtica al Barranc de Merea, manca d’aparcament, excés de visitants, regulació, 

impacte mediambiental: brossa, pèrdua de la biodiversitat.... 
 
 
3.10 Mata Solana 
 
Diagnosi  i Propostes: 
 

‐ incloure en sol urbà els edificis que existeixen actualment 
‐ incloure la plaça del poble 
‐ incloure eres on antigament hi havia edificis 
‐ incloure el dipòsit d’aigua 
‐ S’adjunta proposta: 

 

 
 
 
 

4. COMENTARIS SOBRE LA JORNADA 
 
La jornada de treball ciutadà ha comptat amb l’assistència de 80 persones procedents de tots 
els nuclis (a l’annex s’adjunta el llistat dels participants), 79 dels quals van participar en els 7 
grups de treball que es van formar. 
 

Nucli Nº Assistents 
Fontsagrada  12 
Gavet de la Conca 10 
Sant Serní 11 
Aransís 12 
Sant Cristofol de la Vall 1 
Sant Miquel de la Vall 8 
Sant Martí de Barcedana 2 
Sant Salvador de Toló 13 
Merea 9 
Mata Solana 1 
Perolet 1 
Total 80 
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Cal esmentar, que en la jornada es va donar més importància als nuclis amb sòl urbà, segons 
el planejament vigent, i els nuclis de Merea i Mata Solana que al sòl no urbanitzable. A les 
fases posteriors caldrà estudiar les construccions que hi ha els pobles de Perolet i Toló 
 
En aquesta fase es recull algunes de les esmenes i s’incorpora a la documentació de la fase 
d’avanç del planejament.  
 
 
5. IMATGES DE LA JORNADA 
 

  

Presentació de la Jornada 

 
  

Presentació de la proposta de l’avanç 

 
  

 

Treballs en grups 
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Treballs en grups 

 
 

 

 

Els portaveus de cada grup expliquen les seves propostes 
 
 
 
 
 
 
El present document ha estat realitzada per Natàlia Bellés i Juan, arquitecte i Marilú Huamaní 
Huamaní, arquitecte (u.e). 
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50.2_DICTAMEN PRELIMINAR D’IDENTIFICACIÓ DE PERILLOSITAT GEOLÒGICA ALS 
SECTORS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DEL MUNICIPI DE GAVET DE LA CONCA 
 



Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya

Dictamen preliminar d’identificació de perillositat
geològica als sectors de desenvolupament

urbà del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)

  ICC/AR-79-02
  24 de juliol de 2002                     Sandra Blasco



ÍNDEX

I-INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA A L’ESTUDI PRELIMINAR DE PERILLOSITAT

I.1-INTRODUCCIÓ I-1/10

I.2-OBJECTIUS I-2/10

I.3-METODOLOGIA I-3/10

I.4-MARC TERRITORIAL I-4/10

I.4.1-Situació geogràfica I-4/10

I.4.2-Característiques del municipi I-4/10

I.5-HIDROLOGIA SUPERFICIAL I CLIMATOLOGIA I-5/10

I.5.1-Hidrologia superficial I-5/10

I.5.2-Climatologia I-6/10

I.6-GEOLOGIA I-8/10

I.6.1-Marc geològic I-8/10

I.6.2-Processos geodinàmics actius I-8/10

I.7-DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA I-9/10

I.7.1-Substrat rocós I-9/10

I.7.1.1-Cretaci superior I-9/10 

I.7.1.2-Paleocè I-9/10

I.7.1.3-Eocè I-9/10

I.7.2-Formacions superficials I-10/10

I.7.2.1-Quaternari I-10/10

II-ESTUDI PREVI DE LA PERILLOSITAT NATURAL PER SECTORS

II.1-Gavet de la Conca i Fontsagrada II-1.1/2

II.2-Sant Serni II-2.1/2

II.3-Aransís II-3.1/2

II.4-Sant Salvador de Toló II-4.1/2

II.5-Merea II-5.1/2

II.6-Sant Cristòfol de la Vall II-6.1/2

II.7-Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana II-7.1/3



III-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

III.1-CONCLUSIONS III-1/6

III.1.1-Conclusion generals III-1/6

III.1.1.1-Despreniments III-1/6

III.1.1.2-Inestabilitzacions en talussos antròpics III-1/6

III.1.1.3-Barrancades i fenòmens d’erosió associats III-1/6

III.1.2-Conclusion puntuals. Propostes d’actuació III-2/6

III.2-RECOMANACIONS III-5/6

III.2.1-Recomanacions per a tot el territori estudiat III-5/6

III.2.2-Recomanacions per als sectors amb una perillositat Molt Baixa i/o Baixa III-5/6

III.2.3-Recomanacions per als sectors amb una perillositat Moderada i/o Alta III-6/6



I-INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA A

L’ESTUDI PRELIMINAR DE PERILLOSITAT



ICC/AR-79-02

I-1/10

Dictamen preliminar d’identificació de perillositat geològica als sectors de

desenvolupament urbà de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)

I.1-INTRODUCCIÓ

A instància de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (DGU) s’ha

procedit a la realització del dictamen preliminar d’identificació de riscs geològics de les

zones afectades per les normes subsidiàries que es reflecteixen al Pla General d’Ordenació

del municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

Els sectors avaluats en el terme municipal de Gavet de la Conca són: Gavet de la Conca,

Fontsagrada, Sant Serni, Aransís, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant

Miquel de la Vall, Sant Salvador de Toló i Merea. A partir del present informe s’efectuarà una

anàlisi d’identificació de cadascun dels processos actius existents així com la perillositat

natural associada per tal de qualificar, en fase preliminar, l’aptitud d’aquests nuclis de cara a

la seva urbanització.

L’ordre indicat a la taula I és el que es seguirà posteriorment al desenvolupament del

següent informe:

                  Taula I: Llistat de nuclis en els quals s’ha avaluat la perillositat natural

NUCLIS ENUMERACIÓ

Gavet de la Conca i Fontsagrada II.1

Sant Serni II.2

Aransís II.3

Sant Salvador de Toló II.4

Merea II.5

Sant Cristòfol de la Vall II.6

Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana II.7
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I.2-OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest estudi és realitzar un dictamen preliminar d’àrees amb perillositat natural

avaluant aquesta com la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural virtualment

destructiu. En el present informe, no es té en compte el risc, entès com la perillositat més la

vulnerabilitat de les estructures existents o futures.

No és objectiu d’aquest informe, ni és tasca del Servei Geològic de l’Institut Cartogràfic de

Catalunya (ICC), opinar sobre la qualificació urbanística que s’haurà d’adjudicar a cada

zona. L’aspecte geològic, és tan sols un factor, entre d’altres, a tenir en compte a l’hora de la

planificació urbanística, pels organismes competents en aquesta matèria.

En aquest informe s’ha avaluat la perillositat natural dels fenòmens associats a la dinàmica

de vessant (despreniments, moviments de massa), fluvial (processos d’erosió associats a

les avingudes) i torrencial (processos d’erosió associats a les avingudes torrencials, corrents

d’arrossegalls). Queden exclosos altres fenòmens naturals (fenòmens sísmics) així com

fenòmens generats en talussos ocasionats per activitats antròpiques.

L’avaluació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la magnitud i el grau d’activitat

dels fenòmens geomorfològics associats a la dinàmica de vessant, fluvial i torrencial.

La magnitud d’un fenomen és la capacitat de destrucció d’aquest. Està directament

relacionada amb la massa del material mobilitzat i la velocitat amb la qual es desplaça. Es

calcula a partir de criteris de camp com poden ser la naturalesa del terreny, el grau de

fracturació del massís rocós, l’estimació del volum de sortida del material susceptible a ésser

remobilitzat, la morfologia del vessant, etc.

La freqüència o grau d’activitat (més o menys actiu) d’un fenomen s’ha calculat en base a

indicadors d’activitat observats al camp (cicatrius recents, presència de blocs desenganxats

del substrat rocós, grau de revegetació dels sectors de la capçalera i trajecte del fenomen,

etc) així com a partir de referència històrica.
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A partir d’aquests paràmetres, s’han diferenciat tres graus de perillositat natural:

-Perillositat Molt baixa/Baixa: Zones exposades a fenòmens de baixa activitat i magnitud

mitja a petita, o bé zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens actius (sense

perillositat definida).

-Perillositat Mitjana o Moderada: Zones exposades a fenòmens de moderada freqüència i

magnitud.

-Perillositat Alta: Zones exposades a fenòmens d’alta freqüència i magnitud mitjana / alta.

I.3-METODOLOGIA

La metodologia de treball realitzada ha seguit els següents passos:

1-Recull bibliogràfic: Prèviament al reconeixement de camp, s’han recopilat una sèrie de

dades per tal de realitzar posteriorment un treball de gabinet centrat en l’anàlisi del municipi

objecte d’estudi:

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

-Mapa geològic del IGME (Institut Tecnològic i GeoMiner d’Espanya) a escala 1:50.000.

-Dades climàtiques i meteorològiques de l’Anuari meteorològic de la Generalitat de

Catalunya.

2- Treball de camp: Realització d’un seguit de reconeixements geològics del terreny.

3- Realització de l’informe: Redacció de l’informe i proposta de qualificació del terreny en

funció del grau de perillositat natural que presenta l’àrea d’estudi, determinació de

conclusions i recomanacions generals.
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I.4-MARC TERRITORIAL

I.4.1-Situació geogràfica

El terme municipal de Gavet de la Conca s’emplaça al sector meridional de la comarca del

Pallars Jussà, comarca pirinenca emplaçada a la vall mitjana de la Noguera Pallaresa.

Limita al nord amb l’enclavament de Tremp format per les terres de Vilamitjana i Suterranya,

al nord-est amb el municipi d’Isona i l’enclavament dels Obacs (Llimiana); al sud amb una

llenca de terreny del municipi d’Artesa de Segre (Noguera), amb l’enclavament de Montadó

(Isona) i amb el municipi de Vilanova de Meià (Noguera), i a l’oest amb els termes de

Llimiana i de Guàrdia de Noguera.

El sector meridional del municipi de Gavet de la Conca es troba, en bona part, arrecerat pels

contraforts septentrionals del Montsec de Rúbies i per les prolongacions d’aquesta serra

(serra de Comiols, del Cucut i de la Campaneta). En aquest sector es troben les màximes

altituds del municipi. Al peu d’aquestes serres s’estenen les valls del riu de Conques, del

barranc de Barcedana, del barranc de Xércoles i les valls de llurs afluents. Al centre del

municipi es troba la serra de Sant Gervàs, anomenada també de Sant Miquel de la Vall o

d’Aransís.

Les terres més baixes del municipi són les situades a tocar de la vall de la Noguera

Pallaresa, bé en l’interfluvi amb el riu de Conques al sector de les partides de l'Espona o de

la Verneda, bé a la zona més cap a tramuntana, a la banda dreta del riu de Conques, en

l’interfluvi amb el riu d’Abella.

I.4.2-Característiques del municipi

El terme municipal de Gavet de la Conca, de 90,8 Km2 d’extensió i 421 m d’altitud, compren

els següents nuclis de població agrupats: Gavet de la Conca, Fontsagrada, Sant Serni,

Aransís, Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel de la Vall, Sant

Salvador de Toló, Merea, Toló, Perolet i Mata-solana. Travessa el municipi una carretera

local que a tramuntana connecta amb la comarcal d’Isona a Tremp i a ponent, al coll de

Comiols, amb la de Tremp a Balaguer (C-13). A més, hi passa l’antic camí de ferradura que

va de la Conca de Tremp a Artesa de Segre per Hostal Roig i el Pas Nou.
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Segons els censos de població de l’any 1996, el nombre d’habitants del municipi Gavet de la

Conca és de 335 persones. Per sectors d’activitat la distribució de la població és la següent:

51,2 % sector agrari, el 11,2 % sector industrial, 5,6 % sector de la construcció i 32,0 %

sector serveis.

5- CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA SUPERFICIAL

I.5.1-Hidrologia superficial

La Noguera Pallaresa solca el sector de ponent del terme municipal de Gavet de la Conca.

Hi conflueix, en el seu límit nord-occidental, el riu de Gavet, afluent per l’esquerra de la

Noguera Pallaresa, que neix al vessant septentrional de la Serra de Bonrepòs i a l’occidental

de la serra de Grau de Moles. Aquest riu, conegut també com riu de Conques, forma, en

bona part, el límit natural del municipi amb el terme d’Isona. Rep per l’esquerra, dins el

terme d’Isona, diversos barrancs que tenen la capçalera a les terres de Gavet de la Conca:

el barranc de la Rovira, al qual desguassa el de la Ferreria, i el de Guixers, entre d’altres. Al

llarg del recorregut de la vall baixa del riu de Conques, hi desguassen per l’esquerra un

nombre important de barrancs que recullen les aigües dels vessants septentrionals de la

serra de Sant Gervàs. El riu de Conques desguassa al seu col·lector després de rebre, prop

de Gavet i per la dreta, el riu d’Abella. El canal de Gavet porta aigua del pantà de Talarn a la

central de Gavet, a la vora esquerra de la Noguera Pallaresa, vora Sant Serni.

Formen part del municipi de Gavet de la Conca la capçalera del barranc de Xércoles; el

barranc de la Reculada que desguassa a la Noguera al sector de la central elèctrica de

Gavet; els barrancs de Mallastró, el de Puig Lliró, el de les Moles, el del Cóm, el d’Huguet, el

de la Plana, el de les Masies, el dels Hortets, el del Rosor i el del Tibell, els quals formen

part de la capçalera del barranc de Barcedana; i la capçalera del riu Boix, que aigües avall

del municipi desemboca al Segre.



ICC/AR-79-02

I-6/10

I.5.2- Climatologia

Concretament, a l’àrea pròpiament de la conca de Tremp, el clima que predomina és

mediterrani de muntanya mitjana i baixa, amb un estiu sec i un màxim de precipitacions a la

tardor i a la primavera. La barrera física que constitueix la serra de Montsec atura  l’entrada

a la conca de Tremp de vents humits. En conjunt, els climes de la comarca del Pallars Jussà

no són, doncs, de caràcter mediterrani extrem. Només a Gavet es manifesta una feble

secada estival, més accentuada al fons de la Conca de Tremp. La diferència de

temperatures entre Gavet i la Pobla de Segur està relacionada amb la inversió tèrmica que

hi ha al fons de la conca de Tremp, on, sobretot a l’hivern, s’acumula l’aire fred i dens.

Les precipitacions mitjanes anuals al terme municipal de Gavet de la Conca oscil·len entorn

dels 500-600 mm. La tardor és l’estació amb un major règim pluviomètric, mentre que

l’hivern es presenta com l’estació més seca. Les temperatures mitjanes anuals se situen al

voltant dels 11ºC, essent la mitjana del mes de gener de 3ºC i la del mes de juliol de 23ºC.

Entre 1931 i 1982 s’han enregistrat pluges superiors als 150 mm a les estacions de Sant

Salvador de Toló, d’Abella de la Conca i de l’embassament de Terradets:

Data mm/mes

Maig de 1944 166,0

Maig de 1950 155,0

Maig de 1951 182,0

Juny de 1953 238,0

Maig de 1954 162,0

Juny de 1955 259,0

Març de 1956 152,0

Març de 1959 199,0

Agost de 1959 190,0

Setembre de 1959 199,0

Març de 1960 160,0

Octubre de 1960 293,0

Abril de 1962 158,0

                         Taula II: Precipitacions mensuals acumulades superiors a 150 mm,
                         enregistrades a l’estació de Sant Salvador de Toló entre els anys 1944 i 1962.
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Data mm/mes

Març de 1931 205,0

Juny de 1932 230,0

Maig de 1935 187,0

Juliol de 1935 222,0

Abril de 1942 176,0

Maig de 1944 177,0

Abril de 1946 218,0

Maig de 1946 190,0

Maig de 1951 160,0

Juny de 1953 210,9

Setembre de 1953 165,2

Maig de 1957 175,2

Març de 1959 168,0

Setembre de 1959 173,0

Octubre de 1960 218,5

Abril de 1964 167,2

Juny de 1964 165,5

Octubre de 1965 152,7

Octubre de 1966 218,7

Novembre de 1966 159,0

Agost de 1968 207,0

Abril de 1969 173,3

Octubre de 1970 199,0

Abril de 1971 150,8

Juny de 1972 173,0

Desembre de 1973 198,4

Novembre de 1982 215,0

                         Taula III: Precipitacions mensuals acumulades superiors a 150 mm,
                         enregistrades a l’estació d’Abella de la Conca entre els anys 1931 i 1982.

Data mm/mes

Novembre de 1961 179,0

Juny de 1963 156,0

Setembre de 1963 174,0

Octubre de 1965 166,0

Novembre de 1967 205,0

Setembre de 1972 159,0

Desembre de 1973 272,0

Setembre de 1974 155,0

Juliol de 1977 184,0

Gener de 1979 213,0

Octubre de 1979 194,0

Agost de 1982 169,0

Novembre de 1982 201,0

                         Taula IV: Precipitacions mensuals acumulades superiors a 150 mm,
                         enregistrades a l’estació de Terradets entre els anys 1961 i 1982.
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I.6-GEOLOGIA

I.6.1-Marc geològic

El municipi de Gavet de la Conca se situa a la conca de Tremp. Aquesta conca s’emmarca

dins l’àrea pre-pirinenca, la qual ha sofert els efectes de successives fases de deformació

que han condicionat la sedimentació, producte dels moviments relatius entre les plaques

europea i ibèrica. Aquests moviments varen tenir lloc en tres etapes principals: una etapa

distensiva, una relacionada amb el sistema de falles de direcció i una tectònica convergent

que originà els encavalcaments pre-pirinencs.

La conca de Tremp, amb una forma sensiblement quadrada, d’uns 25 Km de costat, es

divideix en conca de Dalt i conca de Baix. El terme municipal de Gavet de la Conca pertany

a la conca de Baix, concretament a la conca de Dellà (sector esquerre de la Noguera

Pallaresa).

I.6.2-Processos geodinàmics actius

Caiguda de blocs: Caiguda lliure, vertical o quasi, de blocs de roca aï llats d’un massís

rocós, desenganxats segons superfícies de discontinuï tat. Diversos processos com la

meteorització, la descompressió la pressió de l’aigua intersticial o bé un descalçament,

faciliten el desenvolupament d’aquest tipus de fenomen.

Despreniment de cornisa: Caiguda en un sol event d’una cornisa rocosa la qual involucra

un volum de material superior a 400 m3 aproximadament. La zona de sortida d’aquest tipus

de fenomen és areal (a diferència de la caiguda de blocs que és puntual).

Avinguda / Barrancada: Augment sobtat del cabal d’un riu, riera o torrent. L’aigua en

moviment d’un corrent fluvial o torrencial pot produir processos d’erosió en forma de

moviments de massa resultat de soscavacions de les ribes del riu o del torrent.

Lliscament traslacional: Moviment de massa descendent d’un fragment de terreny a través

d’una superfície de cisalla relativament plana i inclinada paral·lelament al vessant.
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I.7-DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA

I.7.1: Substrat rocós 

I.7.1.1-Cretaci sup:

-Calcàries amb rudistes: Calcàries detrítiques i micrítiques de colors grisos, amb contingut

fòssil (rudistes).

I.7.1.2-Paleocè:

-Argiles roges, gresos i conglomerats (f àcies garumniana): Es tracta d’una fàcies continental

roja de transició entre el Mesozoic i el Cenozoic (Cretaci sup. i Paleocè). La base del

Garumnià és representada per nivells d’argiles grises i de calcàries amb contingut fòssil

(rudistes, lamel·libranquis, carofícies). La major part de la sèrie és formada per argiles roges

(planes d’inundació fluvials i paleosòls), per conglomerats i gresos (canals fluvials) i per

calcàries (llacs i aiguamolls). Estructuralment, el Garumnià dins la conca de Tremp, forma un

ampli sinclinal entre l’encavalcament de Bóixols i Sant Corneli i la serra del Montsec.

I.7.1.3-Eocè:

-Calcàries, calcarenites i margocalcàries amb alveolines. Es tracta d’una formació

carbonàtica i margosa, amb una fauna abundant d’alveolines i nummulits, que s’organitza,

generalment, en una seqüència d’aprofundiment.

-Conglomerats, gresos, lutites i margues: Sobre els materials garumnians descansa un nivell

de gresos i conglomerats (localment evaporites i/o dipòsits de fàcies pelítico carbonoses)

sobre els quals descansa una potent sèrie margo-pelítica marina (amb gran quantitat de

gasteròpodes tipus turritella), en la qual s’intercalen prims nivells gresosos i/o de

macroforaminífers (alveolines i nummulits).
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I.7.2-Formacions superficials

I.7.2.1-Quaternari:

§ Dipòsits de vessant:

-Col·luvions: Aquests dipòsits formen pendents suaus i són desenvolupats a partir de

processos d’erosió o disgregació de la roca, relacionats amb la caiguda per gravetat i

escolament superficial d’aigües meteòriques vessant avall. Són constituï ts per sediments de

naturalesa lutítica, englobant còdols principalment de calcària i gres, amb morfologies

subanguloses i d’ordre mil·limètric-centimètric; generalment sense cap estructuració interna

o bé amb un llitatge a favor del pendent.

-Tarteres: Dipòsits generats a partir de la fragmentació de la roca provocada per la

intersecció de les diferents famílies de discontinuï tats d’un vessant rocós. Estan constituï ts

per fragments de roca heteromètrics, angulosos i generalment sense matriu, donant lloc a

acumulacions als peus dels vessants rocosos abruptes.

§ Dipòsits fluvials:

-Dipòsits de llit del riu: Dipòsits constituï ts per blocs d’ordre centimètric a decimètric

englobats en una matriu sorrenca.

-Dipòsits de plana d’inundació: Argiles, llims i sorres amb algun bloc dispers (ordre

centimètric a mètric).



II-ESTUDI PREVI DE PERILLOSITAT PER NUCLIS I SECTORS
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II.1-Gavet de la Conca i Fontsagrada:

El poble de Gavet de la Conca (421 m) es troba a la riba esquerra del riu de Gavet, nom

amb què es coneix en aquestes terres el riu de Conques. Prop del poble, i pel sector

conegut com la Verneda, vora la Noguera Pallaresa, passa el canal de Gavet, que du l’aigua

del pantà de Talarn a la central elèctrica de Gavet. Més al nord-est, s’emplaça la població de

Fontsagrada (444 m).

El sector de Gavet de la Conca i Fontsagrada inclòs dins el Pla General d’Ordenació del Sòl

del municipi de Gavet de la Conca és constituï t per la totalitat dels nuclis de Gavet de la

Conca i el de Fontsagrada, la zona planera de la Vinya al nord, el sector de Vilans al sud i

les parcel·les de les Hortes a banda i banda del riu de Conques i entre ambdós nuclis de

població, (plànol P.II.1, fotos II.1.1 i II.1.2).

La zona de Gavet de la Conca i Fontsagrada és drenada per diversos rius i canals com

poden ser el canal de Gavet, creuant el sector occidental, el riu de Conques, el qual

desguassa al seu col·lector després de rebre, prop de Gavet i per la dreta, el riu d’Abella i

d’altres cursos secundaris ( llau de Terrassa, barranc de la Coma, etc).

El substrat rocós que aflora en aquest sector és constituï t per nivells lutítics de coloracions

ocres i grises, amb intercal·lacions de nivells tabulars més competents de gresos de

granulometria molt fina a mitjana i de  mides d’ordre centimètric a mètric.

D’altra banda, la formació superficial que aflora en aquesta zona és representada per un

dipòsit clast o matriu suportat, representat per una matriu llimo-sorrenca de tonalitat marró-

ocre amb clasts de naturalesa principalment calcària i amb morfologies subarrodonides a

subanguloses; sovint s’observen estructures de corrent (granoclassificacions). Aquest tipus

de dipòsit correspon a sediments de naturalesa al·luvial amb un aport menor de sediments

de vessant procedents dels relleus del sector sud-est de la zona objecte d’estudi.

Les parcel·les que constitueixen la plana al·luvial del riu de Conques i el d’Abella, a priori, es

consideren susceptibles d’ésser afectades per fenòmens d’avingudes. Caldrà tenir en
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compte els criteris tècnics recomanats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en els seus

informes preceptius.

Al marge esquerre del riu de Conques, just a l’alçada entre el desguassament del riu

d’Abella i el sector més oriental del nucli de Gavet de la Conca, existeix un talús (sector

Cunsiverds) d’uns 30 m d’alçada aproximada, constituï t per nivells competents de gresos i

nivells menys resistents de lutites. A partir d’un reconeixement de camp del present talús,

s’han constatat diversos fenòmens de despreniments de blocs de roca amb diàmetres de 30

a 40 cm i morfologies tabulars, (foto II.1.3), afectant la franja de terreny subjacent, entre el

talús i el riu de Conques. La perillositat natural associada a aquest tipus de fenomen en

aquest sector s’ha avaluat amb un grau Baix-Moderat, (punt a indicat al plànol P.II.1).

A la resta del sector inclòs dins les normes subsidiàries del nucli de Gavet de la Conca i de

Fontsagrada no s’ha detectat l’existència d’altres fenòmens actius o potencials que puguin

induir una perillositat natural. Per tant i com a conclusió, es considera en aquest sector, un

grau de perillositat natural Baix.





Foto II.1.1: Panoràmica del poble de Gavet de la Conca.

Foto II.1.2: Panoràmica del poble de Fontsagrada.
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Foto II.1.3: Talús rocós del sector de Cunsiverds. Punt indicat al
plànol P.II.1.

a
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II.2-Sant Serni:

El poble de Sant Serni (667 m), se situa al vessant de ponent del serrat de la Pleta, vora el

barranc de Sant Serni, de curs intermitent, el qual desguassa a la Noguera Pallaresa.

L’accés a Sant Serni es du a terme a través de la carretera LV-9123 i a partir de diferents

camins veï nals (camí de Llimiana i camí de Mallunys).

El sector de Sant Serni inclòs dins el Pla General d’Ordenació del municipi de Gavet de la

Conca és representat per la totalitat del nucli, l’era del Ferrer i del Xicorrill al nord-est, l’era

del Magrí i de les Fites a l’oest, l’era del Solans al sud-est, els terrenys situats al nord

anomenats les Bancalades i, finalment, una part del barranc dels Solans a l’oest, (plànol

P.II.2, foto II.2.1).

El substrat rocós que aflora en aquest sector és constituï t per lutites de tonalitat vermellosa a

ocre amb alguna intercalació més competent de gres.

D’altra banda, la formació superficial detectada al sector oriental inclòs dins el Pla General

d’Ordenació és representada per dipòsits de vessant (col·luvions), constituï ts per blocs

d’ordre decimètric a decamètric de calcàries i gres amb fòssils i bioturbació, englobats en

una matriu ocre de naturalesa lutítica.

S’han constatat inestabilitzacions puntuals de baixa magnitud en marges de camps del

sector, no considerant-se que presentin perillositat natural atès que han estat induï des per

un factor antròpic, (foto II.2.2).

El barranc dels Solans drena d’est a oest el poble de Sant Serni, incidint-se en dipòsits de

naturalesa col·luvial. Aigües amunt del poble de Sant Serni, s’ha detectat alguna

inestabilització puntual de baixa magnitud i freqüència. D’altra banda, el torrent en qüestió,

en arribar al poble, és canalitzat sota la carretera principal d’accés a aquest i posteriorment

transcorre força encaixat fins a desguassar, finalment, a la Noguera Pallaresa. La llera del

barranc dels Solans es troba, en algun sector, altament colonitzada per vegetació a més de

presentar localment abocaments antròpics. Les parcel·les adjacents a aquest torrent podrien
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ser susceptibles d’ésser afectades per barrancades i fenòmens d’erosió associats. La

perillositat natural s’ha estimat amb un grau Moderat per al barranc de Solans i per a les

zones més properes a aquest. Tanmateix, és recomanable evitar actuacions dins la llera del

barranc dels Solans per tal d’evitar possibles obstruccions d’aquest.

A partir d’un estudi fotointerpretatiu i d’un reconeixement de camp s’ha constatat que els

barrancs de la Llaneta i el de la Masia del Mingo ( al sud de la població de Sant Serni), es

troben fortament incidits, assolint els marges d’aquests alçades superiors als 20 m. Aquests

marges, malgrat quedar, en part, exclosos del sector objecte d’estudi, val a dir que poden

presentar una perillositat moderada enfront a barrancades i fenòmens d’erosió associats,

degut a l’alt grau d’erosionabilitat dels barrancs. En conclusió, tant les lleres i els marges

dels barrancs com els terrenys més propers a aquests, es troben exposats, principalment, a

moviments de massa de diferents tipologies amb freqüències i magnituds moderades.

Tanmateix, en el reconeixement efectuat sobre el terreny, s’ha detectat un abocador antròpic

emplaçat al camí de Llimiana, al marge dret del barranc de la Llaneta, el qual arriba fins a la

llera del torrent, (punt a del plànol P.II.2, foto II.2.3).

La resta del sector estudiat, a priori, no presenta indicis d’estar afectat per cap altre tipus de

fenomen actiu, si bé podria arribar a ser susceptible a patir fenòmens de baixa magnitud i

freqüència que, en tot cas, només implicarien un grau de perillositat natural Baix.





Foto II.2.1: Panoràmica del poble de Sant Cerni.

Foto II.2.2: Exemple d’inestabilització puntual en un marge de camp
proper al nucli de Sant Cerni.
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Foto II.2.3: A primer terme es pot observar l’abocador, el qual
s’emplaça al marge dret del barranc de la Llaneta.
.
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Barranc de la Llaneta
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II.3-Aransís:

La vila d’Aransís, a 936 m d’altitud, se situa al peu dels cingles de Capolat, a la riba dreta del

barranc de Xércoles, prop de la seva capçalera.

El sector d’Aransís inclòs dins el Pla General d’Ordenació del municipi de Gavet de la Conca

és constituï t per la totalitat del nucli d’Aransís, la zona inferior dels Cinglos de Capolat a l’est,

la zona de Solers al nord, el sector de Les Planes a l’oest i la Granja de Jeroni al sud,

(plànol P.II.3, foto II.3.1).

L’accés a Aransís es realitza a partir de la carretera d’Aransís i també a partir de diferents

camins veï nals (camí de la Coma, camí de Capolat, camí de la Vall i carretera Vella

d’Aransís).

El substrat rocós que aflora al sector d’Aransís és constituï t per una alternança de calcàries,

margocalcàries i nivells de margues grises amb contingut fòssil.

La formació superficial del sector és constituï da, bàsicament, per sediments de vessant. Per

una banda, afloren col·luvions, representats per dipòsits lutítics matriu-suportats, englobant

còdols de calcària i margocalcària, amb morfologies subanguloses i d’ordre mil·limètric a

centimètric; d’altra banda, s’ha detectat el desenvolupament de tarteres al peu dels cingles

de Capolat, on hi ha el trencament de pendent.

La diferència entre els col·luvions i les tarteres, ambdós sediments de vessant, és deguda a

la gènesi del dipòsit. Per una banda, els col·luvions es desenvolupen a partir de processos

erosius relacionats amb la caiguda per gravetat i escolament superficial d’aigües

meteòriques vessant avall; d’altra banda, les tarteres són el resultat de la fragmentació de la

roca provocada per la intersecció de les diferents famílies de discontinuï tats presents al

vessant rocós.

El vessant rocós carbonàtic sota el qual es troba la població d’Aransís (Cinglos de Capolat),

amb un desnivell aproximat de 35 m, presenta un cert grau de fracturació, amb cicatrius

puntuals d’antics despreniments i cicatrius més recents. Es detecten, en concret, diverses
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cicatrius actuals de despreniments (foto II.3.2), algun bloc desenganxat de la paret

carbonàtica, la presència generalitzada de fractures obertes semiverticals així com antics

blocs despresos de volums importants acumulats al peu de la cinglera. Atenent a la forta

inclinació de la paret rocosa carbonàtica, a la seva composició litològica així com als

indicadors d’activitat detectats al llarg d’aquesta cinglera, es considera, a priori, una

perillositat natural Moderada-Alta enfront a fenòmens de despreniments, per aquells sectors

més propers al peu del present talús rocós (sector P.II.3.A del plànol P.II.3).

La delimitació d’aquest sector en funció del grau de perillositat és preliminar, de tal manera

que, abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística, caldrà realitzar un estudi més

concret del vessant per tal de delimitar amb més detall la zona urbanitzable i establir les

mesures de seguretat que siguin oportunes en funció de l’abast dels despreniments, (aquest

sector es troba indicat al plànol P.II.3).

La carretera d’Aransís, malgrat no estar inclosa dins el Pla General d’Ordenació del Sòl, val

a dir que presenta, puntualment, inestabilitzacions en forma de despreniments en algun dels

seus talussos, afectant nivells competents carbonàtics estratigràficament per sobre de trams

més margosos, (foto II.3.3).

La perillositat natural de la resta del sector inclòs dins el Pla General d’Ordenació de la

població d’Aransís, atès que no s’han detectat altres fenòmens actius, s’ha avaluat amb un

grau de perillositat natural Baix, si bé podria arribar a ser susceptible a patir

inestabilitzacions superficials locals afectant els materials de naturalesa lutítica.





Aransís

Foto II.3.1: Observar el poble d’Aransís i els Cinglos de Capolat.

Foto II.3.2: Aspecte dels Cinglos de Capolat just a l’alçada del poble d’Aransís. El sector indicat correspon a una cicatriu recent de despreniment.
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Foto II.3.3: Exemple d’inestabilitzacions generades en algun talús
de la carretera d’accés a la vila d’Aransís.
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II.4-Sant Salvador de Toló:

El poble de Sant Salvador de Toló (787 m) és al vessant septentrional de la serra de la

Campaneta, on neix el barranc de Canalís, afluent per l’esquerra del riu de Conques, (plànol

P.II.4).

L’accés a aquesta població s’efectua a través de la carretera local de Sant Salvador de Toló

L-912 així com a partir d’un seguit de camins (camí d’Isona, camí de Condreu, camí de les

Plantes, etc).

El Pla General d’Ordenació del Sòl del sector de Sant Salvador de Toló inclou la totalitat de

la població, part del barranc de Canalís a la zona oriental, el vessant de les Solanes

emplaçat entre el barranc i la vila, els camps de conreu del Calvari al nord-oest així com part

de les Ancalades al límit sud-oest  del sector. En quant a l’aspecte morfològic, s’observa,

clarament, dues zones ben diferenciades: el sector occidental amb una morfologia planera

(foto II.4.1), utilitzat, en gran part, com a terreny d’ús agrícola; i el sector oriental, més

abrupte, constituï t pel barranc de Canalís (foto II.4.2).

El substrat rocós de la zona (sector oriental) és constituï t per argiles garumnianes

majoritàriament roges encara que poden haver-hi amb altres tonalitats (grises, ocres, etc)

amb intercal·lacions de gresos de granulometria fina a mitja i algun nivell calcari de tonalitat

grisa.

La formació superficial que aflora en aquesta zona (sector occidental) és representada per

sòls de naturalesa col·luvial, constituï ts per una matriu lutítica amb algun clast dispers

d’ordre mil·limètric a centimètric de gres i calcària.

La naturalesa del terreny (lutites amb intercalacions de nivells competents de gres i algun de

calcària), pot afavorir el desenvolupament d’inestabilitzacions en determinats talussos o

desmunts antròpics del sector, directament relacionades amb el pendent del talús i la

litologia del terreny. No es considera perillositat natural tenint en compte que han estat

induï ts per una actuació antròpica.
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A partir d’un reconeixement de camp s’ha constatat que el torrent de Canalís es troba

fortament encaixat sobre els materials lutítics garumnians, assolint els marges d’aquest

alçades superiors als 60 m. En aquests marges s’han detectat xaragallaments generalitzats

(foto II.4.2) així com algun moviment de massa superficial de baixa magnitud. Segons

referència històrica, l’any 1962 es produí un moviment de massa de tipus flux que va

desplaçar la carretera de Tremp a Artesa just en aquest sector. Atenent a l’alt grau

d’erosionabilitat d’aquest barranc, als indicadors d’activitat observats al camp així com a la

referència històrica, es considera una perillositat Moderada-Alta enfront als fenòmens

d’erosió associats a les avingudes torrencials per al barranc de Canalís i per als sectors més

propers a aquest (sector P.II.4.A). Per tant, es recomana mantenir una franja de seguretat

entre la base de les noves edificacions projectades i el marge superior del talús (riba

esquerra del torrent de Canalís).

Malgrat trobar-se fora de l’àmbit d’estudi, val a dir que un reconeixement de  camp de la

serra de la Campaneta ha posat de manifest l’existència puntual d’indicadors d’activitat de

despreniments. La serra calcària de la Campaneta reposa sobre la formació d’argiles

vermelles garumnianes, les quals, en ser més toves i disgregables, afavoreixen el

descalçament puntual dels materials calcaris més durs i compactes suprajacents, amb un

conseqüent efecte inestabilitzador per a l’espadat calcari. El sector inclòs dins el Pla General

d’Ordenació del Sòl del nucli de Sant Salvador de Toló no es considera, a priori, susceptible

d’ésser afectat per l’abast de nous fenòmens de despreniments, tenint en compte la

distància relativa entre aquest sector i l’espadat calcari de la Campaneta.

En conclusió, els sectors més propers al barranc de Canalís, es troben exposats a fenòmens

de moderada/alta activitat i magnitud. Es creu convenient, abans d’emprendre qualsevol

actuació urbanística, realitzar un estudi de detall que determini la viabilitat i els possibles

efectes de l’actuació.
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II.5-Merea:

La caseria de Merea és situada a la riba dreta del riu de conques, sota l’obaga de la serra de

Comiols, concretament al sector de l’obac de Sant Salvador.

El Pla General d’Ordenació del sector de Merea inclou la totalitat del nucli de Merea, una

part de la zona dels Rourets i el riu de Conques, que transcorre pel límit oriental, (plànol

P.II.5, foto II.5.1).

El principal accés a aquesta caseria s’efectua a través del camí de Mas de Guillem, el qual

neix a la carretera L-911.

El substrat rocós de la zona és representat per calcàries micrítiques i calcarenites de

tonalitats grises i blanquinoses.

La formació superficial del sector aflora a la zona occidental del Pla General d’Ordenació del

Sòl (les Rourets) i és representada per sediments de vessant, constituï ts per una matriu

argilo-sorrenca de gra fi a groller, amb algun clast aï llat d’ordre centimètric a decimètric de

naturalesa calcària.

S’han detectat, de forma puntual, inestabilitzacions de baixa magnitud, en forma de

despreniments en algun talús del sector d’estudi, afectant nivells competents carbonàtics

(foto II.5.2).

El talús rocós que constitueix el marge esquerre del riu Conques, amb un desnivell aproximat

de 35 m, és susceptible de generar algun despreniment local, l’abast del qual seria la pròpia

llera del riu de Conques. Tanmateix, es recomana mantenir una franja de seguretat entre la

base de les noves edificacions projectades i el marge superior del talús rocós (riba esquerra

del riu Conques), per tal d’evitar que es puguin veure afectades per un progressiu

desenvolupament d’inestabilitzacions al talús rocós.
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Tant la llera com els marges del riu de Conques són susceptibles d’ésser exposats a

avingudes torrencials i fenòmens d’erosió associats, estimant un grau de perillositat Baix-

Moderat; tanmateix, el nucli de Merea, atès que es troba topogràficament elevat (aprox. 35

m) respecte la llera del torrent, es considera que es manté arrecerat enfront aquest tipus de

fenomen.

La perillositat natural a la resta del nucli de Merea s’ha avaluat amb un grau Baix, tenint en

compte que es tracta d’una zona on no s’han detectat altres fenòmens actius, si bé podria

estar localment exposada a fenòmens de baixa freqüència i magnitud.





Foto II.5.1: Panoràmica de la vila de Merea.

Foto II.5.2: Exemple de despreniment de baixa
magnitud afectant un talús d’un camí de la vila de
Merea.
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II.6-Sant Cristòfol de la Vall:

El sector de Sant Cristòfol de la Vall inclòs dins el Pla General d’Ordenació del Sòl del

municipi de Gavet de la Conca és constituï t per la totalitat del nucli de Sant Cristòfol de la

Vall, la zona de Ferginals al nord, el sector de Les Plantes al nord-est, la Llau del Cóm a

l’est, la zona de Rengarot al sud-est, el sector anomenat Trossos del Poble al sud i el

Torrent dels Hortals a l’oest, (plànol P.II.6, foto II.6.1).

L’accés a Sant Cristòfol de la Vall es realitza a partir de la carretera Vella de Sant Miquel de

la Vall i de la carretera de Sant Miquel de la Vall.

La litologia del substrat rocós que aflora en aquesta zona és  representada per calcàries,

calcarenites i margocalcàries amb contingut fòssil (costa de Patxó, de Miranda, de Pubilla) i

lutites vermelloses amb intercal·lacions de nivells tabulars de gres (sector més meridional).

El recobriment quaternari aflora localment i és constituï t per una matriu llimo-sorrenca de

tonalitat ocre que inclou clasts dispersos de calcària i gres.

Un reconeixement de camp ha permès constatar, al vessant rocós de la costa de Miranda i

la costa de Pubilla (foto II.6.2), un grau de fracturació moderat. S’han detectat diversos

blocs caiguts al peu de la Costa de Miranda i de Pubilla, molt propers a la carretera vella de

Sant Miquel de la Vall, així com a la llera del torrent dels Hortals, just a l’extrem nord-

occidental del sector inclòs dins el Pla General d’Ordenació del Sòl; a més, s’han constatat

diversos blocs desenganxats del substrat rocós així com cicatrius puntuals de

despreniments. El grau de perillositat natural associada a fenòmens de despreniments en

aquest sector (zones de la carretera vella de Sant Miquel de la Vall més properes al vessant

rocós) es considera Moderat. Així doncs, abans d’emprendre qualsevol actuació urbanística,

es considera convenient realitzar un estudi de detall que determini la viabilitat i els possibles

efectes de l’actuació, a més de concretar, sempre i quan sigui necessari, les franges de

seguretat i/o mesures correctores d’aquest sector.
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Els marges del torrent dels Hortals, la llau del Fossar i la llau del Cóm, a priori, són

susceptibles de patir inestabilitzacions puntuals en forma de moviments de massa

superficials o bé de despreniments, (foto II.6.3).

A la resta de la zona no s’ha detectat cap altre fenomen natural destacable, considerant la

perillositat natural restant amb un grau Baix.





Foto II.6.1: Panoràmica de la vila de Sant Cristòfol de la Vall.

Foto II.6.2: Aspecte del vessant rocós proper al sector de la Costa
de Miranda i Costa de Patxó. Observar les alternances dels trams
competents de calcàries i calcarenites (destaquen en el relleu) i els
trams menys resistents de margocalcàries, (colonitzats per vegetació).
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Foto II.6.3: Torrent dels Hortals; els marges d’aquest barranc són
susceptibles de generar fenòmens locals de despreniments afectant
els nivells més competents de gres.
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II.7-Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana:

El poble de Sant Miquel de la Vall s’enfila al serrat d’Aransís, dominant la vall de Barcedana,

el qual és situat a 845 m d’altitud, entre dos petits barrancs: el barranc del Palomer a l’oest i

el torrent d’Embult a l’est. La vila de Sant Martí de Barcedana, amb una altitud de 746 m, se

situa molt a prop de Sant Miquel de la Vall, al sud-oest d’aquest nucli, aigües avall del

barranc del Palomar.

El Pla General d’Ordenació del Sòl dels nuclis de Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de

Barcedana inclou la totalitat d’ambdós pobles, un sector de la Sort, les Collades i les

Bancalades a l’oest, les Arguiles i la Plana de Guillem al sud, les bancalades de Jaufré i

Mestre i part de la Clua a l’est, la vinya del Paraire i la Teulera al nord-oest de Sant Miquel

de la Vall i finalment el peu del vessant rocós de la Serra dels Obacs, (plànol II.7.1, foto

II.7.1 i II.7.2).

La litologia del substrat rocós que aflora en aquesta zona és representada per calcàries,

calcarenites i margocalcàries amb contingut fòssil així com argiles roges amb intercal·lacions

de nivells més competents de gres amb morfologies tabulars o canaliformes.

La formació superficial del sector és constituï da per dipòsits de vessant producte d’una

progressiva erosió-degradació del substrat rocós que constitueix la zona de la capçalera o

àrea font (Serra dels Obacs, les Costes, cingles de les Gotelleres). Aquests col·luvions són

representats dipòsits matriu o clast-suportats de naturalesa llimo-sorrenca i coloració ocre

que engloben clasts subangulosos de naturalesa principalment carbonatada i d’ordre

centimètric a mètric.

Els nuclis de Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana són drenats pel barranc de

Palomer, a l’oest del nucli de Sant Miquel de la Vall, per la llau de Sant Miquel, també a

l’oest del poble, essent afluent del barranc de Palomer i finalment el torrent d’Embult a

l’extrem nord-oriental, el qual, juntament amb el torrent de l’Obaga, formen el torrent de la

Font del Castell, aigües avall de la plana de Guillem.
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A partir de l’observació de camp s’ha constatat alguna llera d’aquests torrents relativament

colonitzada per vegetació (barranc del Palomer); d’altra banda, la llera del torrent de la Font

del Castell, en el moment del reconeixement sobre el terreny, es troba en procés de treballs

de neteja així com en fase de construcció d’estructures esglaonades per tal de minimitzar

l’energia de l’aigua en circulació, ( “reparació danys aiguats tardor 1994” ), (foto II.7.5).

Atenent a la naturalesa del terreny sobre el qual discorren els torrents del sector així com al

grau d’incisió observat en algun punt del seu recorregut, s’estima que els marges d’aquests

barrancs, podrien trobar-se afectats localment per remobilitzacions produï des per fenòmens

d’erosió de ribes. La perillositat natural enfront a barrancades i fenòmens d’erosió associats

s’ha estimat amb un grau Moderat. Caldrà tenir en compte els criteris tècnics recomanats

per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) en els seus informes preceptius.

Un reconeixement de camp ha permès detectar, al marge del vial d’accés del nucli de Sant

Miquel de la Vall, tres esllavissades de tipus traslacional, amb una cicatriu semicircular,

afectant materials d’origen col·luvial de naturalesa llimo-sorrenca, (punt a, b i c del plànol

P.II.7). Actualment, s’observen tres murs escullera al llarg del peu dels tres moviments de

massa i un altre mur escullera  construï t amb anterioritat al moviment de massa del punt c,

trobant-se afectat parcialment en un dels seus extrems, (foto II.7.3). Topogràficament per

sobre d’aquests moviments, aproximadament entre els 10 i 15 m d’alçada, se situa la

mateixa carretera així com la línia de cases més meridional del poble de Sant Miquel de la

Vall; caldrà, doncs, controlar l’evolució dels tres moviments de massa al llarg del temps per

tal d’evitar que puguin arribar a afectar el present tram de carretera o les edificacions més

properes. Tanmateix, atès que ambdós moviments de massa han estat induï ts per una acció

antròpica, no es considera que presentin perillositat natural.

D’altra banda, existeixen altres talussos constituï ts per dipòsits col·luvials, susceptibles de

generar moviments de massa similars als anteriorment descrits així com caigudes puntuals

d’algun dels blocs que formen part de la fracció més grollera d’aquests.

El poble de  Sant Miquel de la Vall i els terrenys situats a l’est i a l’oest d’aquest nucli (la

Sort, lo Rangar, les bancalades de Jaufré i Mestre, la zona de la font del Castell, etc),

s’emplacen al peu de la serra de Baró, les Costes i Sant Gervàs. Les àrees susceptibles a la
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caiguda de blocs són relativament abundants; es localitzen a les Costes, la cinglera de les

Gotelleres, el talús rocós limitat pel torrent de l’Embult i el barranc de Palomer i els talussos

propers a la zona de la Clua i Sant Gervàs, (foto II.7.4). El substrat rocós d’aquest sector és

afectat, localment, per discontinuï tats penetratives, les quals permeten generar blocs

rocosos superiors a 1m3 i que localment poden arribar a presentar un volum superior als 100

m3. Gran part del vessant rocós carbonàtic presenta fractures recents, a les parets més

verticalitzades es poden observar blocs separats del substrat rocós i alguna cicatriu recent

de despreniment. Concretament, s’ha detectat un despreniment de cornisa al peu del

vessant est de la serra de Baro, l’abast del qual arriba fins a la intersecció entre el torrent de

l’Embult i el camí del cementiri al corral de Gasparó (sector de la font del Castell). Atenent

als indicadors d’activitat observats així com a l’estat del vessant rocós, desproveï t de

vegetació en les zones més fracturades de sortida de blocs, l’avaluació de la perillositat

enfront a caigudes de blocs al peu de la serra de Baro, entre el torrent de l’Embult i el

barranc de Palomer s’ha estimat amb un grau Alt-Moderat i a la resta dels serrats

anteriorment esmentats s’ha estimat amb un grau Moderat.

Altres sectors on aflora substrat rocós margo-calcari susceptibles de generar despreniments,

s’emplacen al marge est de la carretera de Mata-solana, concretament en el tram comprès

entre el Rebollar i el torrent de la Font del Castell, (punt d indicat al plànol P.II.7), i al

marge de la carretera que uneix les poblacions de Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de

la Vall (punt e indicat al plànol P.II.7). La primera de les zones presenta una cicatriu

puntual de despreniment i diversos blocs caiguts d’ordre mètric els quals no arriben a afectar

a  la carretera subjacent; la segona zona presenta despreniments puntuals de baixa

magnitud i freqüència variable.

La perillositat natural de la resta del sector inclòs dins el Pla General d’Ordenació de la

població Sant Martí de Barcedana i Sant Miquel de la Vall, atès que no s’han detectat altres

fenòmens actius, s’ha avaluat amb un grau de perillositat natural Baix, si bé podria estar

localment exposada a fenòmens de baixa freqüència i magnitud.





Foto II.7.1: Panoràmica del poble de Sant Martí de Barcedana.

Foto II.7.2: Panoràmica del poble de Sant Miquel de la Vall.
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III.1-CONCLUSIONS

III.1.1: Conclusions generals

La realització d’un reconeixement geològic-geotècnic del terme municipal de Gavet de la

Conca ha permès efectuar una avaluació de la perillositat natural dels sectors objecte

d’estudi dels nuclis de població de Gavet de la Conca, Fontsagrada, Sant Serni, Aransís,

Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel de la Vall, Sant Salvador de

Toló i Merea. A partir d’un reconeixement de camp s’ha pogut constatar:

III.1.1.1: Despreniments

Sectors situats al peu de vessants rocosos amb indicadors d’activitat puntuals (alt grau de

fracturació, presència de cicatrius antigues i recents, discontinuï tats obertes, etc), són

susceptibles de patir fenòmens de caigudes de blocs.

III.1.1.2: Inestabilitzacions en talussos antròpics

La naturalesa lutítica del terreny podria afavorir el desenvolupament d’inestabilitzacions en

determinats talussos o desmunts antròpics del sector. Aquests moviments de massa

superficials estan directament relacionats amb el pendent del talús i la litologia del terreny.

No es considera perillositat natural tenint en compte que han estat induï ts per una actuació

antròpica.

III.1.1.3: Barrancades i fenòmens d’erosió associats

Els terrenys propers a les ribes dels torrents del sector, a priori, poden avaluar-se com a

terrenys susceptibles a patir fenòmens de barrancades enfront a crescudes de cabal en

períodes de pluges intenses. Aquest tipus de fenomen es desenvolupa a partir de la

crescuda d’un cabal d’aigua d’un torrent o barranc. L’aigua en moviment d’un corrent fluvial

pot produir processos d’erosió en forma de moviments de massa de tipologies variables,

resultat de la soscavació o descalçament de la riba d’un riu o bé del peu d’un talús.
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III.1.2: Conclusions puntuals. Propostes d’actuació

A partir d’una síntesi del present informe, s’ha realitzat una fitxa-resum per a cadascun dels

nuclis de població del municipi de Gavet de la Conca, exceptuant l’enumeració d’aquells

nuclis o sectors amb una perillositat natural Molt Baixa i/o Baixa. Aquesta fitxa-resum

diferencia sectors de terreny en funció de la tipologia dels fenòmens geodinàmics actius que

hi actuen, així com el grau de perillositat natural associada a cadascun d’ells. En cada cas

s’ha esmentat una proposta d’actuació que permeti qualificar l’aptitud del terreny de cara a

una futura urbanització.

Els sectors on no s’ha detectat cap fenomen actiu no s’han avaluat amb una perillositat

nul·la ja que poden haver-hi fenòmens potencials afavorits per diversos factors, com poden

ser la naturalesa lutítica d’algun dels terrenys del sector, possibles augments sobtats dels

torrents de la zona, etc. Així doncs, en aquests sectors no s’ha fet cap proposta d’actuació,

estimant una perillositat natural amb un grau Baix.

Nota: Durant la realització d’aquest estudi s’ha contemplat la situació actual de la zona, en

determinades situacions, una intervenció antròpica podria modificar l’estat actual de les

condicions. Les delimitacions efectuades segons els diferents graus de perillositat natural

són estimatives. En cas que la perillositat sigui moderada i/o alta, caldrà un informe més

detallat obert a possibles noves modificacions del traçat dels límits de perillositat.

Nucli: Gavet de la Conca i Fontsagrada

Sector: Punt a indicat al plànol P.II.1

Tipus perillositat: Despreniments

Grau de perillositat: Baix-Moderat

Propostes d’actuació: Establiment de franges de seguretat i/o mesures de protecció.

Sector: Parcel·les que constitueixen la plana al·luvial del riu de Conques i el d’Abella.

Tipus perillositat: Avingudes

Grau de perillositat: Pendent avaluació

Propostes d’actuació: Establiment de franges de seguretat i/o mesures de protecció

d’acord amb els criteris tècnics recomanats per l’ACA en els seus informes preceptius.
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Nucli: Sant Serni

Sector: Barranc dels Solans i barranc situat a l’extrem sud del sector inclòs dins el Pla

General d’Ordenació del Sòl.

Tipus perillositat: Barrancades i fenòmens d’erosió associats

Grau de perillositat: Moderat

Propostes d’actuació: Estudi hidrogeomorfològic de detall. Establiment de franges de

seguretat i/o mesures de protecció.

Nucli: Aransís

Sector: P.II.3.A

Tipus perillositat: Despreniments

Grau de perillositat: Alt-Moderat

Propostes d’actuació: Estudi de detall del vessant. Establiment de franges de seguretat i/o

mesures de protecció.

Nucli: Sant Salvador de Toló

Sector: Barranc de Canalís

Tipus perillositat: Fenòmens d’erosió associats a les avingudes torrencials

Grau de perillositat: Moderat-Alt

Propostes d’actuació: Estudi hidrogeomorfològic de detall. Establiment de franges de

seguretat i/o mesures de protecció.

Nucli: Merea

Sector: Barranc del riu de Conques

Tipus perillositat: Avingudes torrencials i fenòmens d’erosió associats

Grau de perillositat: Baix-Moderat

Propostes d’actuació: Establiment de franges de seguretat i/o mesures de protecció.
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Nucli: Sant Cristòfol de la Vall

Sector: Vessant rocós de la costa de Miranda i de Pubilla així com la carretera situada al

peu d’aquest (carretera vella de Sant Miquel de la Vall).

Tipus perillositat: Despreniments

Grau de perillositat: Moderat

Propostes d’actuació: Estudi de detall del vessant. Establiment de franges de seguretat i/o

mesures de protecció.

Nucli: Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana

Sector: Barrancs que drenen la zona (barranc de Palomer, llau de Sant Miquel, torrent de

l’Embult i de l’Obaga i barranc de la Font del Castell).

Tipus perillositat: Barrancades i fenòmens d’erosió associats

Grau de perillositat: Moderat

Propostes d’actuació: Estudi hidrogeomorfològic de detall. Establiment de franges de

seguretat i/o mesures de protecció.

Sector: Terrenys emplaçats al peu de la Serra de Baro, entre el barranc de Palomer i el

torrent d’Embult.

Tipus perillositat: Despreniments

Grau de perillositat: Alt-Moderat

Propostes d’actuació: Estudi de detall del vessant. Establiment de franges de seguretat i/o

mesures de protecció.

Sector: Terrenys emplaçats al peu dels cingles de les Gotelleres, les Costes, Sant Gervàs i

la Clua.

Tipus perillositat: Despreniments

Grau de perillositat: Moderat

Propostes d’actuació: Establiment de franges de seguretat i/o mesures de protecció.
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III.2-RECOMANACIONS

L’estudi sobre la perillositat natural al terme municipal de Gavet de la Conca, ha permès

realitzar les recomanacions següents:

III.2.1: Recomanacions generals per a tot el territori estudiat

Ø Realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius

actuals de la norma de construcció EHE de formigó estructural (Art. 4.1).

Ø Zones properes als marges de torrents han de seguir els criteris tècnics recomanats per

l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) en els seus informes preceptius.

Ø Mantenir les lleres dels torrents lliures d’obstacles.

Ø Atenció al desenvolupament d’inestabilitats de tipus moviments superficials i

despreniments durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos antròpics.

Ø Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una distància

prudencial entre l’escarpament i les bases de les edificacions, ja que es poden veure

afectades per un progressiu desenvolupament d’inestabilitzacions locals en forma de

moviments de massa o de despreniments.

III.2.2: Recomanacions per sectors amb una perillositat Molt Baixa i/o Baixa

Les àrees on s’ha estimat una perillositat Molt Baixa i/o Baixa són terrenys aptes per a la

urbanització, tractant-se de zones exposades a fenòmens de baixa activitat i magnitud

moderada-baixa, o bé zones on no s’ha detectat cap tipus de fenomen actiu. En tot cas, els

informes geotècnics pertinents per a futures noves construccions, hauran d’adequar-se en

cada cas concret per tal d’evitar possibles afeccions.
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III.2.3: Recomanacions per sectors amb una perillositat Moderada i/o Alta

Els sectors avaluats amb una perillositat Moderada i/o Alta es troben exposats a fenòmens

de moderada/alta activitat i magnitud. Es creu convenient, abans d’emprendre qualsevol

actuació urbanística, realitzar estudis de detall que determinin la viabilitat i els possibles

efectes de l’actuació. En cas que aquests estudis de detall avaluï n les àrees com a aptes per

a la urbanització, hauran de determinar, sempre i quan sigui necessari, les franges de

seguretat i/o mesures correctores per tal de minimitzar la perillositat natural de cada sector.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

              Vist i plau:

Sandra Blasco Nanot     Antoni Roca i Adrover

            Geòloga Cap de la Unitat de Geologia
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

A instàncies de l’ AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA. es realitza el present estudi hidràulic on 

s'avaluarà la capacitat d’evacuació del barranc dels Solans al seu pas pel nucli de Sant Serni i dins de 

l’àmbit del nou planejament urbanístic previst. 

La zona d’estudi es troba situada en un tributari del riu Noguera Pallaresa i pel seu marge esquerre. El 

tram a analitzar circula d’oest a est pel nucli de Sant Serni i l'escorrentiu prové de la conca de recepció 

existent aigües amunt i fins a la zona de capçalera ubicada al denominat Serrat de Guamis. 

La geomorfologia general de la conca presenta un barranc general de drenatge en direcció oest a est, 

amb un tributari al marge esquerre el qual queda fortament encaixat a partir del nucli urbà de Sant 

Serni. Tot i no trobar-se catalogat es tractaria d’una zona inundable geomorfològicament pel propi 

barranc. 

 

Figura 1.1.- Ubicació del nucli de Sant Serni amb el barranc dels Solans  

(Font: http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html, Escala: 1/1000) 

 

 

 

http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html
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Tenint en compte que el barranc travessa el nucli urbà aquest se situaria a la denominada zona de 

policia (< 100 m de l’eix de la llera) i per tant queda sotmès a la normativa hidràulica vigent (articles 9 i 

14 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (modificat pel RD 638/2016 de 9 de desembre).  

En el present informe s’analitzaran els següents punts: 

- Estimació dels valors de cabals màxims per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys 

- Estimació de la inundabilitat (calats i velocitats) associada a cadascun del períodes de retorn i 

per a l’estat actual respecte l’àmbit del nou planejament urbanístic previst la  

Amb els diferents cabals d’avinguda s’analitzaran els paràmetres hidràulics existents actualment així 

com delimitar les zones de màxima crescuda ordinària (MCO), zones d’inundació greu (ZIG) i zones 

inundables (ZI) per tal de poder estimar la vulnerabilitat a aquest risc així com, si s’escau, proposar 

actuacions per evitar-la. 

La ubicació de la zona d’estudi es pot consultar a l'annex 1. 
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2. ESTUDI I CÀLCUL HIDROLÒGIC 

En aquest apartat s’analitzaran les característiques de la conca d’anàlisi i es realitzarà el càlcul hidrològic 

a partir del qual s’avaluaran els diferents cabals d’avinguda associats a diferents períodes de retorn.  

2.1. METODOLOGIA EMPRADA 

Per avaluar els diferents cabals d’avinguda s’han analitzat les precipitacions màximes esperades en la 

zona estudiada i per diferents períodes de retorn. Aquestes precipitacions màximes generaran, en uns 

cabals els quals estaran determinats per les característiques estudiades i de la situació inicial del terreny. 

S’han realitzat els estudis pluviomètrics i de cabals màxims per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 

anys. 

El comportament hidrològic de la conca s’ha realitzat a partir del mètode del nombre de corba (NC) i el 

qual permet calcular l’escorrentiu superficial o pluja neta en relació amb la pluja total. Aquesta pluja 

neta serà la base del càlcul dels diferents cabals màximes esperats per a cadascun dels períodes de 

retorn analitzats. 

Amb aquestes variables determinades s’han procedit al càlcul dels cabals màxims mitjançant el mètode 

racional, emprat en els estudis d’avingudes i d’inundabilitat i recomanat per l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

2.2. CARACTERITZACIO DE LA CONCA ANALITZADA 

Les característiques generals de la conca analitzada són les següents: 

Conca analitzada 
Àrea 

(km2) 

Longitud 

llera (qm) 

Desnivell 

llera (m) 

Pendent 

(m/m) 

Temps 

concentració (h) 

Barranc dels Solans 0,7236 1.38 201 0,144 0,56 

Taula 2-1: Característiques de la conca de la Barranc dels Solans fins a la zona d'actuació 
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El temps de concentració s’ha calculat mitjançant la fórmula proposada per Témez per a conques rurals 

(grau urbanització < 4%): 

Tc = 0.3·(L/J0.25)0.76 

Tc: temps de concentració, en hores; L: longitud de la llera principal (qm); J: pendent mitjà de la llera principal (m/m) 

 

El valor del temps de concentració indica el temps en què es presentarà el cabal punta i després de 

l’instant de màxima intensitat de pluja. En aquest cas el cabal punta es presentarà en un temps 

aproximat de 0,56 hores (33.3 min) a la zona de l'actuació prevista. 

2.3. ESTUDI PLUVIOMÈTRIC 

L’estudi de la precipitació màxima diària esperada per a diferents períodes de retorn s’ha portat a terme 

partint de les dades procedents dels Mapes de precipitacions màxima diària a Catalunya publicat pel 

Servei Meteorològic de Catalunya i del plànol d'isomàximes de precipitació existents. 

A la zona d’estudi les precipitacions màximes en 24 hores (Pmàx) esperades per als diferents períodes de 

retorn (Ti) són les següents: 

Ti (anys) Pd (mm) 

10 85 

100 120 

500 150 

Taula 2-2: Precipitacions màximes esperades segons els valors del Servei Meterològic de Catalunya (Font: Editorial: 

Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya; ISBN: 84-

393-6870-4) 

Aquestes precipitacions màximes presenten uns valors moderats a alts i típics de les pluges de tipus 

convectiu (tempesta). 
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Figura 2-1: Plànols d’isomàximes a la zona d’estudi i per a períodes de retorn de 10, 100 anys (imatges superiors) i 

500 anys (imatge inferior) (Font: Servei Meterològic de Catalunya) 
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2.4. MODELITZACIÓ HIDROLÒGICA 

En aquest apartat es definiran les variables hidrològiques característiques de la zona analitzada i la qual 

determinarà l’escorrentiu superficial i el cabal d’avinguda associat a cada conca i pels diferents períodes 

de retorn. 

 

2.4.1. Característiques físiques de la conca 

Les característiques físiques de cada conca analitzada dimensiona la precipitació màxima esperada. 

Les variables característiques són les següents: 

Conca d’estudi 
Pd(mm) 

   T10     T100     T500 

K KA Pd’(mm) 

T10         T100        T500 

Barranc dels Solans 85  120  150 1,033 1,009 85,8    121,1    151,4 

Taula 2-3: Característiques físiques i precipitació màxima a la Barranc dels Solans 

K: coeficient d’uniformitat en funció del temps de concentració (K = 1 + [Tc1.25/(Tc1.25+14)]; KA: coeficient de simultaneïtat en funció 
de les dimensions de la conca (KA= 1 – logA/15); Pd: precipitació màxima en 24 hores; Pd’: precipitació màxima en 24 hores i en 
funció de les característiques físiques de la conca. (Pd’ = Pd·KA) 

 

2.4.2. Característiques i condicions del sòl 

Els elements essencials del mètode utilitzat del NC que permet quantificar la intercepció, la retenció, la 

infiltració i l’escorrentiu són la permeabilitat del terreny, les característiques de la coberta vegetal i 

l’estat de saturació del sòl a l’inici de la pluja projectada. 

2.4.2.1. Permeabilitat del terreny 

Els graus de permeabilitat del terreny es poden dividir, segons el mètode del NC, en quatre tipus de sòls: 

A , B, C i D, on A agrupa els estrats més permeables i D els més impermeables. 

Donades les litologies aflorants la permeabilitat de la zona estudiada el sòl es classifica com a tipus B - C 

(paquets granulars i procedents de la meteorització del substrat geològic de la zona i constituït, 

bàsicament, per gresos i lutites). 
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2.4.2.2. Coberta vegetal i pendent del terreny 

La coberta del sòl de la conca està formada, bàsicament, per bosc clar amb camps agrícoles i una petita 

part urbana (nucli de Sant Serni i masies aïllades). Els percentatges representatius són d'un 53 % de bosc 

clar, un 44.9 % de camps agrícoles i un 2.1 % urbà o urbanitzat. El pendent del terreny considerat 

presenta un valor mitjà > 20 % a la zona alta de la conca, disminuint progressivament en direcció oest i 

sud i amb valors pròxims al 10 % (zona intermèdia) i puntualment 3 a 5 % a la zona d’estudi  

A l’annex 2 es pot consultar la cartografia de la coberta del sòl de la conca analitzada. 

2.4.2.3. Estat de saturació del sòl 

Es considerarà un sòl en condicions normals i per tant tipus II, sent la condició I equivalent a un sòl molt 

sec, la condició II a un sòl en condicions normals i la condició III a un sòl humit. La consideració dels tipus 

I i III es quedarien al costat de la inseguretat (tipus I) i de sobre dimensionament (tipus III). 

2.4.3. Nombre de corba (NC) 

Amb les variables definides en els subapartats anteriors el valor del NC presentarà les següents 

característiques: 

Coberta sòl Pendent NC 

Zones impermeables > 3% 96 

Bosc (clar) > 3% 75 

Camps agrícoles > 3% 78 

Taula 2-4: Coberta del sòl i nombre de corba 

NCi: nombre de corba de la superfície d’un ús de sòl determinat (adimensional) 
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El valor representatiu del NC de l’àrea analitzada és: 

Conca d’estudi NCmitjà 

Barranc dels Solans 77 

Taula 2-5: Nombre de corba representatiu del tram analitzat de la Barranc dels Solans  

 

2.4.4. Llindar i coeficient d’escorrentiu 

El llindar d’escorrentiu Po es defineix com la pluja neta o efectiva a partir de la qual es desenvolupa 

l’escorrentiu superficial i per tant drena directament al torrent o riera. Aquest valor Po es troba en 

funció del NC i pot variar entre 0 i 100 i s’estableix que un valor NC = 100 correspon a una superfície 

totalment impermeable i per tant amb un Po nul. 

El càlcul es realitza mitjançant la següent formulació: 

Po’ = r· Po 

Po = (5000/NC) – 50 (adimensional). Proposada per Témez; NC: nombre de corba (adimensional); r: factor regional de valor de 1.3 
(àmbit de Catalunya) 

Al estar en funció del NC, el valor de Po’ variarà en funció dels tipus de condicions imposats (tipus II i 

tipus III). 

La conca analitzada presentarà els següents valors: 

Conca d’estudi Po (mm) Po’ (mm) 

Barranc dels Solans 15,1 19,7 

Taula 2-6: Llindar d’escorrentiu de la conca de la Barranc dels Solans 

El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula: 

C = [(Pd’ – Po’)·(Pd’+23Po’)]/[(Pd’+11Po’)2 

C: coeficient d’escorrentiu (adimensional); Pd’: volum de precipitació (mm); Po’: llindar d’escorrentiu (mm) 
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El coeficient d’escorrentiu de cada zona analitzada es trobarà en funció de les precipitacions màximes 

esperades per als períodes de retorn analitzats (T10 T100 i T500) i en funció de l’estat de saturació del sòl 

(condicions tipus II i III).  

Els valors del coeficient d’escorrentiu de la zona d’estudi presenta els següents valors: 

Conca d’estudi 
Coeficient d'escorrentiu 

T10 T100 T500 

Barranc dels Solans 0,39 0,51 0,59 

Taula 2-7: Coeficient d’escorrentiu de la conca de la Barranc dels Solans 

 

2.4.5. Intensitat precipitacions 

La intensitat de precipitació I es calcula a partir de la següent fórmula: 

I = Pd’/24·(11)Q 

Q = (280.1-Tc0.1)/(280.1-1); I: intensitat màxima mitjana (mm/h); Tc: temps de concentració (hores) 

 

La intensitat de precipitació presenta els següents valors: 

Conca d’estudi 
Intensitat pluja (mm/h) 

T10 T100 T500 

Barranc dels Solans 55,6 78,5 98,1 

Taula 2-8: Intensitat de pluja de la conca de la Barranc dels Solans 
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2.5. CÀLCUL DE CABALS D’AVINGUDA 

El mètode racional utilitzat per al càlcul del cabal punta associat a cadascun dels períodes de retorn 

analitzats es calcula mitjançant la següent fórmula: 

Qp = K·C·I·S / 3.6 

Qp: cabal punta (m3/s); K: coeficient d’uniformitat (adimensional); C: coeficient d’escorrentiu (adimensional); I: intensitat de 
precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca; S: superfície de 
la conca (qm2) 

 

Els cabals punta associat a cadascun dels períodes de retorn i per al tipus de condicions estudiades 

presenten els següents valors: 

Conca d’estudi 
Cabal màxim d'avinguda (m3/s) 

Q10 Q 100 Q 500 

Barranc dels Solans 4,5 8,3 12,0 

Taula 2-9: Cabals d’avinguda del tram analitzat de la Barranc dels Solans 
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3. ESTUDI I CÀLCUL HIDRÀULIC 

En aquest apartat s’analitzaran les diferents respostes hidràuliques (làmina d’aigua, velocitat de l’aigua, 

etc.) analitzades per tal de poder delimitar les zones inundables per als diferents períodes de retorn 

analitzats. 

3.1. METODOLOGIA EMPRADA 

La modelització i resultats hidràulics corresponents a la làmina d’aigua associada als diferents períodes 

de retorn analitzats s’ha portat a terme mitjançant el model HEC-RAS 5.0.7, el qual a partir de les 

característiques físiques de la riera (topografia, rugositat, pendent...) calcula diferents variables 

hidràuliques: làmina d’aigua (y), velocitat de l’aigua (v), número de Froude (FR), línies d’energia 

associades (EG), etc. 

La zona d’estudi s’ha dividit en un nombre determinat de seccions per on ha de passar el cabal punta 

màxim característic del període de retorn. Un cop determinades les variables hidràuliques en cada 

secció es poden delimitar les zones inundables per a cadascun dels períodes de retorn analitzats i tenint 

en compte les estructures hidràuliques existents (ponts, murs,...). Les variables que s’han tingut en 

compte per a delimitar l’àrea afectada per les diferents avingudes han sigut la làmina (y) o alçada de 

l’aigua i la velocitat (v) d’aquesta aigua. 

 

3.2. MODELITZACIÓ HIDRÀULICA DE LA ZONA D’ESTUDI 

La modelització hidràulica de la zona estudiada s’ha efectuat mitjançant les següents variables: 

3.2.1. Seccions i geometria 

Les seccions s’han efectuat mitjançant el plànol topogràfic 1:1000 de la zona, el model digital del terreny 

2 x 2 de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (http://www.icc.cat/appdownloads/) i una visita in 

situ. La ubicació i distàncies de les seccions es realitzen en funció de les característiques de la llera i les 

actuacions previstes a realitzar.  

 

 

 

http://www.icc.cat/appdownloads/
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El model digital del terreny generat a partir dels plànols indicats i visita in situ, amb un pas general de 

malla de 0.5 x 0.5 m és el següent: 

 

Figura 3-1: Model digital del terreny utilitzat de la zona analitzada (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

La modelització del tram analitzat presenta les següents característiques: 

 

Nom  

Longitud total 

llera  

(m) 

Desnivell total 

llera 

(m) 

Nombre 

total 

seccions 

Dist. mitjana seccions  

(m) 

 

Barranc dels Solans 133 15,4 11 12,1 

Taula 3-1: Valors de la modelització de la llera 
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L’esquema de la modelització del tram analitzat és el següent: 

  

Figura 3-2: Planta de la modelització del tram analitzat al marge dret de la Barranc dels Solans  

(Font: Hec-Ras 5.0.7, Escala: 1/5.000) 

 

3.2.2. Actuacions proposades 

 

Les actuacions proposades al planejament urbanístic se sitúen a ambdós costats de la llera i on els 

punts més propers a la llera del barranc se situarien aigües amunt del carrer de Peyro, mentre que 

aigües avall l’important encaixament del barranc i l’entitat dels cabals generats impossibilita l’arribada 

de la làmina d’aigua a les zones previstes d’actuació. 

 

A la segúent figura es pot observar la delimitació de les zones del planejament urbanística així com 

l’important encaixament del barranc del Solans aigües avall del carrer de Peyro: 
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Figura 3-3: Planejament urbanístic proposat i a ambdós costats de la llera i marges del Barranc dels Solans  

(Font: plànols de la proposta de planejament urbanístic) 

 

3.2.3. Rugositat 

En cadascuna de les seccions s’introdueix el coeficient de Manning (n), el qual indica el grau de rugositat 

existent a la secció. En funció del grau de rugositat de la llera i els marges la làmina d’aigua y presentarà 

un valor diferent. Un grau de rugositat elevat implica una alçada més important d’aigua i una velocitat v 

menor respecte a un grau de rugositat menor. 

Durant la visita realitzada (10/06/21) es van poder observar els diferents estats de llera i marges i s’han 

considerat diferents valors de n en funció de la zona: 

Manning Zona delimitada 

0.035 Llera amb vegetació de molt baixa entitat o nul·la  

0.042 Marges amb vegetació mitjana a abundant 

0.045 Marges amb vegetació abundant a molt abundant i arbrat 

Taula 3-2: Valors dels coeficients de Manning observats 
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Tenint en compte l’estat de la llera i marges durant la visita realitzada s’han avaluat els valors següents: 

 

Manning Zona delimitada al tram analitzat 

0.035 Tota la llera i secció 332 (carrer de Peyro) 

0.045 Ambdós marges i des de l’inici fins secció aigües avall del Pont 

0.042 Ambdós marges per a la resta de tram analitat 

Taula 3-3: Valors del coeficient de Manning del tram analitzat 

 

A l’annex 3 es poden apreciar les condicions del tram de la Barranc dels Solans analitzat i que justifiquen 

l’elecció dels diferents coeficients de rugositat. 

 

3.2.4. Condicions de contorn 

S’ha considerat un règim mixt i les condicions de contorn imposades son les de calat normal condicionat 

per la pendent existent aigües amunt i aigües avall: 

 

Conca analitzada Condicions de Contorn 

 

Barranc dels Solans 

Calat normal (i=0.043) aigües amunt 

Calat normal (i=0.126) aigües avall 

Taula 3-3: Condicions de contorn dels trams analitzats 

NOTA 

 

L’existència d’un ressalt hidràulic aigües avall del C/de Peyro i d’uns 1.8 m d’alçada fa augmentar el 

valor del pendent aigües avall. 
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Figura 3-4: Ubicació del ressalt hidràulic existent aigües avall del carrer de Peyro  

(Fotos de l’autor: 10/06/21) 

 

3.2.5. Estabilitat del model 

Introduïdes les condicions de contorn, els coeficients de rugositat i les coeficient d’expansió (valorat en 

0.1) i compressió (valorat en 0.3) el programa calcula la làmina d’aigua, la velocitat de l’aigua, el número 

de Froude, les línies d’energia associades, els esforços tangencials a la llera, etc. 

En tot el procés s’ha observat l’estabilitat del model i amb resultats de l’ordre i magnitud esperats, 

confirmant una modelització hidràulica correcta.  
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3.3. RESULTATS 

 

Per als diferents períodes de retorn s'ha analitzat, per cadascuna de les seccions definides, les 

sobreelevacions de l’aigua (y) respecte la cota de la llera de la riera i la velocitat (v) de l’aigua per al 

màxim cabal de drenatge calculat anteriorment: 

 

• T = 10 anys 

 

Seccions Q (m3/s) cotamàx (msnm) ymàx (m) vmàx (m/s) 

461 4.5 602.99 0.66 2.75 

409 4.5 602.5 1.69 1.79 

Pont Pont Pont Pont Pont 

333 4.5 597.84 0.7 2.61 

299 4.5 596.37 0.81 2.31 

222 4.5 595.79 1.16 3.23 

181 4.5 593.9 0.44 1.78 

144 4.5 592.66 0.86 2.67 

89 4.5 590.18   2.67 

26 4.5 587.61 0.68 2.13 

Taula 3-4: Làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=10 anys 

 

Els valors mitjans i extrems per a cadascuna de les variables hidràuliques analitzades són els següents: 

Variable hidràulica Valor 

ymitjana(m) 0.88 

ymàxima (m) 1.69 (sec.409) 

vmitjana (m/s) 2.44 

ymàxima (m/s) 3.23 (sec. 222) 

Taula 3-5: Valors mitjans i extrems de làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=10 anys 
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• T = 100 anys 

 

Seccions Q (m3/s) cotamàx (msnm) ymàx (m) vmàx (m/s) 

461 602.33 603.61 1.28 2.12 

409 600.81 603.47 2.66 2.09 

Pont Pont Pont Pont Pont 

333 597.14 598.07 0.93 3.26 

299 595.56 597.05 1.49 2.03 

222 594.63 596.32 1.69 3.89 

181 593.46 594.07 0.61 2.12 

144 591.8 593.01 1.21 3.17 

89 589.38 590.52   3.31 

26 586.93 587.84 0.91 2.55 

Taula 3-6: Làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=100 anys 

 

Els valors mitjans i extrems per a cadascuna de les variables hidràuliques analitzades són els següents: 

Variable hidràulica Valor 

ymitjana(m) 1.35 

ymàxima (m) 2.66 (sec. 409) 

vmitjana (m/s) 2.73 

ymàxima (m/s) 3.89 (sec. 222) 

Taula 3-7: Valors mitjans i extrems de làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=100 anys 
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• T = 500 anys 

 

Seccions Q (m3/s) cotamàx (msnm) ymàx (m) vmàx (m/s) 

461 12 602.33 604.17 1.84 

409 12 600.81 604.18 3.37 

Pont Pont Pont Pont Pont 

333 12 597.14 598.27 1.13 

299 12 595.56 596.96 1.4 

222 12 594.63 596.89 2.26 

181 12 593.46 594.2 0.74 

144 12 591.8 593.27 1.47 

89 12 589.38 590.86   

26 12 586.93 588.02 1.09 

Taula 3-8: Làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=500 anys 

 

Els valors mitjans i extrems per a cadascuna de les variables hidràuliques analitzades són els següents: 

Variable hidràulica Valor 

ymitjana(m) 1.66 

ymàxima (m) 3.37 (sec. 409) 

vmitjana (m/s) 2.81 

ymàxima (m/s) 3.71 (sec. 333) 

Taula 3-9: Valors mitjans i extrems de làmina d’aigua i velocitats a la Barranc dels Solans per a T=500 anys 

 

3.4. COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 

Es pot observar com el calat màxim se situa aigües amunt del pont i endegament existent i com a efecte 

de l’obstrucció i àrea inefectiva associada a aquesta estructura hidràulica. La velocitat màxima se situa 

aigües amunt del ressalt (avingudes de 10 i 100 anys) i a la sortida del pont i per al màxim període de 

retorn analitzat. 
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Figura 3-5: Delimitació de l’àrea inefectiva provocada per l’endegament existent i aigües amunt de l’estructura 

(Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

L’avinguda màxima estarà associada per al període de retorn de 500 anys, on els valors hidràulics 

extrems delimitaran la làmina d’aigua d’ aquesta avinguda màxima. Els valors hidràulics resultants 

d’aquesta avinguda màxima seran, doncs, els valors hidràulics màxims esperats a la zona analitzada del 

barranc. 

Els càlculs realitzats no han considerat l’efecte d’obstruccions o d’arrossegaments de vegetació o altres 

elements i que poden produir reduccions de la secció hidràulica o taps que provoquin sobreelevacions 

de làmina a les seccions ni tampoc s’han considerat factors aliens al tram d’estudi.  

A l’annex 4 es poden consultar els resultats numèrics de la modelització realitzada. 

 

3.5. PERFILS HEC-RAS 

 

Cadascuna de les seccions analitzades presenten les diferents làmines d’aigua i línies d’energia 

associades per als diferents períodes de retorn analitzats.  
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El perfil general de les variables hidràuliques calculades en la modelització és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5: Perfil longitudinal de làmines d’aigua a la Barranc dels Solans i per a cadascun dels períodes analitzats i 

on s’observa l’efecte de sobreelevació de l’aigua aigües amunt del pont – endegament del barranc 

(Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6: Perspectiva de la Barranc dels Solans amb les seccions considerades i la seva nomenclatura 

(Font: Hec-Ras 5.0.7) 
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Figura 3-7: Variació de la velocitat de l’aigua al llarg de al llera i per als diferents períodes de retorn analitzats i on 

es pot observar l’augment significatiu aigües avall i després del ressalt hidràulic existent a la zona intermèdia 

(Font: Hec-Ras 5.0.7) 
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4. DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNDABLES AMB LA SITUACIÓ ACTUAL  

La delimitació de les diferents zones inundables està inclosa en el Reial Decret 638/2016, de 29 de 

desembre que va modificar el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RD 849/1986 d’11 d’abril) i on es 

defineixen, entre d’altres, les següents zones: 

• Màxima crescuda ordinària (MCO): la mitjana dels màxims cabals instantanis anuals, en règim natural, 

a partir d’un període mínim de 10 anys consecutius o calculat a partir de simulació hidrològica i 

hidràulica.  

• Zona d’inundació greu (ZIG): zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1m 

d’altura d’aigua, més d’1m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5m2 /s. 

• Via d’Intens Desguàs (VID): zona per la que passaria l’avinguda associada a una període de retorn de 

100 anys sense produir una sobreelevació superior a 0,3 m i respecte la cota produïda considerant tota 

la plana d’inundació existent.  

• Zona de Flux Preferent (ZFP): unió i/o envoltant de la via d’intens desguàs (VID) i la zona d’inundació 

greu (ZIG) 

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

 

 

Figura 4-1: Esquema dels espais fluvials i zones inundables  

(Font: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/) 

 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/
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Figura 4-2: Delimitació de la via d’intens desguàs (VID) 

 (Font: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/) 

 

4.1. DELIMITACIÓ DE LA ZONA DE MÀXIMA CRESCUDA ORDINÀRIA 

 

La delimitació de la zona de màxima crescuda ordinària (MCO) per a un període de retorn de 10 anys és 

la següent: 

 

Figura 4-2: Delimitació Màxima Crescuda Ordinària del tram analitzat de la Barranc dels Solans (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laigua/el-medi-hidric-a-catalunya/zonificacio-espais-fluvials/
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COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 

La zona d’ Ordenació del Sòl Urbà prevista no se situaria en una zona potencialment inundable per a 

l’avinguda màxima ordinària. 

 

4.2. DELIMITACIÓ DE LA ZONA DE ZONA D’INUNDACIÓ GREU (ZIG) 

 

 

Figura 4-3: Delimitació de la Zona d’Inundació Greu (ZIG) del tram de la Barranc dels Solans analitzat i on l’ombrejat 

blanc indica valors < 0.5 m2/s (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

La zona d’ Ordenació del Sòl Urbà prevista no es troba afectada per la zona d’inundació greu i segons 

es pot observar a l’anterior figura. 

 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 

Per definició la zona analitzada presenta una entitat menor no es trobaria afectada per la Via d’Intens 

Desguàs (VID) i tal com es pot observar a la figura 4-3. 
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4.3. DELIMITACIÓ DE ZONA INUNDABLE  

 

La delimitació de la zona inundable (ZI) és la següent: 

 

Figura 4-4: Delimitació de la Zona Inundable del tram de la Barranc dels Solans analitzat analitzat i on l’ombrejat 

blanc indica valors ≤ 0.3 m (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

La zona d’ Ordenació del Sòl Urbà no es troba afectada per la zona inundable i segons es pot observar a 

l’anterior figura. 

 

Caldria indicar que per aquest cabal màxim l’endegament del pont seria insuficient i arribaria a 

desbordar-se per sobre (carretera d’accés al nucli de població) per retornar a la llera aigües avall de 

l’endegament i tal com s’observa a les següents seccions: 
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Figura 4-5: Seccions aigües amunt i aigües avall de l’endegament i on es pot observar com la làmina d’aigua 

superaria la capacitat de drenatge i per a un període de retorn de 500 anys (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

Aquesta afecció quedaria fora de l’àmbit d’ordenació previst i afectaria terreny no edificable(clau NE). 

 

NOTA 

 

La traça de la làmina d’aigua modelitzada a la zona aigües avall del Carrer de Peyro sembla que se situï a 

la zona urbana tot i que l’anàlisi de les seccions corrobora un resguard > 0.5 m i per tant la no afecció 

d’aquest tram per al màxim cabal estimat. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-6: Seccions aigües aigües avall del creuament amb el Carrer  de Peyro i on s’observa el resguard existent 

entre la làmina d’aigua i el límit de la zona urbana per al màxim cabal estimat (Font: Hec-Ras 5.0.7) 
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5. CONCLUSIONS 

• Els cabals màxims d'avinguda associats per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys de la Barranc 

dels Solans presenten valors de Q10 = 4.5 m3/s, Q100 = 8.3 i Q500 = 12 m3/s respectivament i segons les 

condicions actuals de la conca. 

• Respecte la zona d’ordenació del Sòl Urbà respecte el barranc dels Solans i amb les condicions actuals, 

es poden observar les següents afeccions: 

• La Màxima Crescuda Ordinària (MCO): no afectaria la zona d’ordenació del Sòl Urbà. 

 

 

Figura 5-1: Delimitació de la MCO al barranc dels Solans al nucli de Sant Serni (Font: Hec-Ras 5.0.7) 
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• La Zona Inundable Greu (ZIG): no afectaria la zona d’ordenació del Sòl Urbà 

 

 

 

Figura 5-2: Delimitació de la ZIG al barranc dels Solans al nucli de Sant Serni (Font: Hec-Ras 5.0.7) 
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• La Zona Inundable (ZI): no afectaria la zona d’ordenació del Sòl Urbà i la seva afecció quedaria 

delimitada puntualment a la zona de l’endegament (carretera d’accés al nucli de Sant Serni) i en terreny 

no edificable (clau NE). 

 

 

Figura 5-3: Delimitació de la ZI al barranc dels Solans al nucli de Sant Serni (Font: Hec-Ras 5.0.7) 

 

• El resguard existent per al màxim cabal analitzat és > 0.2 m aigües amunt de l’endegament i > 0.5 m a 

la resta de l’àmbit hidràulic del barranc dels Solans i que augmentaria significativament amb la neteja 

de marges i lleres.  
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ANNEX 1 - SITUACIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI -  
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Delimitació de la conca drenant del barranc dels Solans i fins a la zona analitzada (Font: elaboració pròpia, visor: Google Earth) 
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ANNEX 2 - CARTOGRAFIA GEOMORFOLÒGICA - 
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Usos del sòl a la conca de drenatge del barranc dels Solans amb bosc clar (ombrejat verd), urbà (ombrejat blanc) i resta de camps agrícoles 
(Font: elaboració pròpia, visor: Google Earth) 
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ANNEX 3 - CONDICIONS DE LA CONCA I TRAM ANALITZAT - 
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Estat actual de la llera i marges aigües amunt del pont d’endegament (Fotos de l’autor: 10/06/21) 
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Zona d’endegament / pont i extrem aigües avall de l’obra de drenatge (Fotos de l’autor: 10/06/21) 
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Estat actual de la llera i marges aigües avall del tram endegat / pont (Fotos de l’autor: 10/06/21) 
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Estat actual de la secció al carrer de Peyro i potencialment inundable i llera i marges aigües avall d’aquest punt (Fotos de l’autor: 10/06/21) 
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Estat actual de la llera i marges a l’extrem aigües avall del tram analitzat (Fotos de l’autor: 10/06/21) 
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ANNEX 4 - RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ  



  

HEC-RAS  Plan: SolansStSerni   River: Solans   Reach: Tram

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Tram 461     10 anys 4.50 602.33 602.99 602.99 603.23 0.017069 2.75 2.32 4.94 1.10

Tram 461     100 anys 8.30 602.33 603.61 603.74 0.004047 2.12 6.05 7.06 0.60

Tram 461     500 anys 12.00 602.33 604.17 604.26 0.001947 1.87 10.52 9.12 0.44

Tram 409     10 anys 4.50 600.81 602.50 601.80 602.66 0.001995 1.79 2.51 3.99 0.44

Tram 409     100 anys 8.30 600.81 603.47 602.29 603.69 0.001474 2.09 3.97 8.54 0.41

Tram 409     500 anys 12.00 600.81 604.18 602.70 604.23 0.000397 1.27 17.64 11.31 0.22

Tram 350     Culvert

Tram 333     10 anys 4.50 597.14 597.84 597.84 598.08 0.014759 2.61 2.33 4.72 1.03

Tram 333     100 anys 8.30 597.14 598.07 598.07 598.44 0.015245 3.26 3.46 4.82 1.10

Tram 333     500 anys 12.00 597.14 598.27 598.27 598.74 0.015137 3.71 4.43 4.90 1.13

Tram 299     10 anys 4.50 595.56 596.32 596.32 596.65 0.014503 2.55 1.83 2.93 1.00

Tram 299     100 anys 8.30 595.56 596.93 597.23 0.005544 2.43 3.71 3.24 0.69

Tram 299     500 anys 12.00 595.56 596.93 596.93 597.54 0.011731 3.52 3.69 3.23 1.00

Tram 222     10 anys 4.50 594.63 595.79 595.79 596.29 0.011515 3.23 1.66 1.89 0.98

Tram 222     100 anys 8.30 594.63 596.32 596.32 597.01 0.009944 3.89 2.75 2.25 0.97

Tram 222     500 anys 12.00 594.63 596.89 596.89 597.24 0.004319 3.13 7.20 10.17 0.67

Tram 181     10 anys 4.50 593.46 593.91 593.91 594.08 0.015908 1.91 2.61 7.96 0.98

Tram 181     100 anys 8.30 593.46 594.08 594.08 594.33 0.014336 2.32 4.06 8.67 0.99

Tram 181     500 anys 12.00 593.46 594.22 594.22 594.53 0.013554 2.61 5.31 9.29 1.00

Tram 168.67* 10 anys 4.50 592.91 593.44 593.44 593.65 0.014605 2.09 2.34 5.87 0.97

Tram 168.67* 100 anys 8.30 592.91 593.66 593.66 593.96 0.012907 2.53 3.68 6.43 0.97

Tram 168.67* 500 anys 12.00 592.91 593.83 593.83 594.20 0.012314 2.85 4.79 6.73 0.98

Tram 156.33* 10 anys 4.50 592.35 593.00 593.00 593.26 0.013954 2.33 2.13 4.40 0.98

Tram 156.33* 100 anys 8.30 592.35 593.28 593.28 593.64 0.011961 2.79 3.44 5.10 0.96

Tram 156.33* 500 anys 12.00 592.35 593.49 593.49 593.93 0.011092 3.12 4.56 5.44 0.96

Tram 144     10 anys 4.50 591.80 592.66 592.66 592.98 0.012807 2.67 1.99 3.35 0.97

Tram 144     100 anys 8.30 591.80 593.01 593.01 593.44 0.010989 3.17 3.30 4.09 0.96

Tram 144     500 anys 12.00 591.80 593.27 593.27 593.79 0.010275 3.53 4.43 4.45 0.96

Tram 125.67* 10 anys 4.50 590.99 591.84 591.84 592.17 0.012460 2.67 1.96 3.22 0.96

Tram 125.67* 100 anys 8.30 590.99 592.21 592.21 592.65 0.010488 3.16 3.28 4.08 0.94

Tram 125.67* 500 anys 12.00 590.99 592.48 592.48 593.00 0.009706 3.51 4.46 4.49 0.94

Tram 107.33* 10 anys 4.50 590.19 591.01 591.01 591.35 0.012590 2.69 1.92 3.07 0.97

Tram 107.33* 100 anys 8.30 590.19 591.39 591.39 591.85 0.010280 3.17 3.25 4.09 0.94

Tram 107.33* 500 anys 12.00 590.19 591.67 591.67 592.20 0.009257 3.48 4.50 4.65 0.92

Tram 89      10 anys 4.50 589.38 590.18 590.18 590.52 0.012482 2.67 1.93 3.10 0.97

Tram 89      100 anys 8.30 589.38 590.52 590.52 591.02 0.011810 3.31 3.04 3.69 1.00

Tram 89      500 anys 12.00 589.38 590.86 590.86 591.37 0.008846 3.43 4.59 5.02 0.91

Tram 26      10 anys 4.50 586.93 587.61 587.61 587.83 0.014815 2.13 2.25 5.43 0.97

Tram 26      100 anys 8.30 586.93 587.84 587.84 588.15 0.012634 2.55 3.61 6.25 0.96

Tram 26      500 anys 12.00 586.93 588.02 588.02 588.40 0.011787 2.86 4.78 6.82 0.96
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