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1. INTRODUCCIÓ 
 

La motivació principal de la realització del present treball és el context actual en front al risc 

d’inundació dels usos i bens en el territori català. Per tal de poder determinar l’exposició i el 

grau de perillositat dels usos en una determinada zona (estudis hidràulics d’inundabilitat), cal 

prèviament conèixer quins són els cabals d’avinguda que generen les conques dels cursos 

fluvials que drenen en un àmbit concret d’interès (estudi hidrològic dels cabals d’avinguda). 

 

Els organismes gestors de les conques internes (Agència Catalana de l’Aigua) i conques 

intercomunitàries (Confederación Hidrográfica del Ebro) han estudiat els cabals dels principals 

cursos fluvials, tractant-se d’una informació hidrològica normativa de referència, però hi ha 

molts altres cursos menors dels quals no es disposa de cap referència ni cabal normatiu. En els 

casos estudiats, s’opta per considerar els cabals publicats pels organismes gestors de les 

conques i, en els casos sense estudiar, acaba essent necessària la realització d’un estudi 

hidrològic específic per tal d’obtenir els cabals en el punt de desguàs d’interès, seguint 

estrictament la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local”, editada per l’ACA el març del 2003. 

 

Realitzar un estudi hidrològic per tal d’obtenir els cabals d’avinguda d’un punt concret d’un 

curs és un procés tediós i sobretot repetitiu. Front aquesta circumstància i vivint en un context 

tecnològic de màxim esplendor, es considera que es podria explotar el potencial dels softwares 

i la programació en entorn SIG per tal de corregir aquesta situació. En aquest context, en el 

present treball es planteja la necessitat de caracteritzar els cabals d’avinguda de la totalitat de 

les conques de Catalunya per tal de disposar d’uns valors hidrològics de referència. 

 

L’objectiu principal d’aquest treball radica en obtenir els cabals d’avinguda dels cursos que 

conformen la xarxa fluvial completa de Catalunya i la publicació d’aquesta informació 

mitjançant un servei WMS. L’obtenció d’aquests cabals es pretén realitzar amb 

l’automatització d’un anàlisi espacial en entorn SIG i d’un codi Python per a l’obtenció dels 

resultats. A més, es proposa unificar la informació relativa a cabals de que disposa l’ACA, la CHE 

i els resultats obtinguts en aquest treball per a la posterior implementació d’un visor web-map 

com a eina de consulta d’aquesta informació. 
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2. ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA 
 

 
Figura1. Esquema de la metodologia emprada en el projecte 
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3. METODOLOGIA 
 

Els cabals d’avinguda s’obtenen a partir de l’aplicació de l’anomenat Mètode Racional (MR), 

adaptat a la península ibèrica per Tèmez. El Mètode Racional calcula el cabal màxim QP 

d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície 

S, que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de 

concentració de la conca TC.  

 

Figura 2. Variables per al càlcul del cabal màxim (QP) d’un escorrentiu superficial 

 

Aquesta metodologia va ser adaptada de forma concreta en el cas del territori català en la guia 

tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 

 

Per tal de desenvolupar el Mètode Racional, és necessari obtenir la superfície de la conca (S), la 

longitud del curs principal (L), el pendent del curs estudiat (j), el grau d’urbanització2 (μ), el 

llindar d’escorrentiu 3(P0), i la precipitació caiguda en un dia (Pd) per cada període de retorn (T). 

 

Per tal de portar a terme l’obtenció de cabals, es recorre com a informació cartogràfica de 

partida: el MDT 4  de Catalunya, els usos del sòl, el llindar d’escorrentiu (P0) i les precipitacions 

diàries per cada període de retorn considerat. Aquest MDT obtingut, ha de ser tractat amb el 

                                                 
2
 En la caracterització hidrològica, el grau d’urbanització seria equivalent al grau d’impermeabilitat.  

3
 El llindar d’escorrentiu  és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada precipitació, 

per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites depressions de la superfície 
del terreny i la infiltració. 
4
 Un Model Digital del Terreny és una estructura numèrica de dades que representa, informàticament i de manera 

més o menys simplificada, la distribució espacial de l'altura. 
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procés de recondicionament6 mitjançant la capa vectorial de la xarxa fluvial de Catalunya. 

D’aquesta manera, s’obtindrà un MDT de Catalunya amb les lleres dels cursos exagerades per 

tal de forçar el SIG a realitzar els propers càlculs considerant aquests espais com a lleres. 

 

Figura 3. Secció mostra del procés de recondicionament del terreny 

 

El grau d’urbanització es discretitzat a partir del mapa de cobertes i usos del sòl de Catalunya. 

Amb processos menys exhaustius, cal tractar també les dues capes de llindar d’escorrentiu (P0) 

per tal d’unificar-les en una sola. Per últim, en el cas dels mapes de precipitació (Pd) dels 

diferents períodes de retorn (T), aquests no necessiten cap tractament previ abans d’entrar-los 

com a inputs en el pròxim procés. 

 

El procés automatitzat a partir del qual s’obtenen les dades necessàries per al càlcul del 

Mètode Racional ha estat programat amb l’aplicació Model Builder d’ArcGis. A partir de les 

capes geogràfiques del MDT original, MDT recondicionat, grau d’urbanització (μ), llindar 

d’escorrentiu (P0) i mapes de precipitacions diàries (Pd) per cada període de retorn (T), 

l’aplicació realitzarà diversos anàlisis espacials. Aquest procés retornarà una capa de punts amb 

unes dades associades que informaran sobre les acumulacions de les diferents variables, és a 

dir, per cada punt de càlcul s’obtindrà el nombre de píxels total que ocupa la seva respectiva 

conca, la suma acumulada de diverses variables (grau d’urbanització, llindar d’escorrentiu i 

precipitacions), la longitud del seu curs fluvial principal i la diferència en metres entre la cota 

en què es troba el punt de càlcul i la cota superior de la seva conca. S’exporta aquesta capa de 

punts a un arxiu csv. 

 

                                                 
6
 El recondicionament del terreny és un procés pel qual es modifica el terreny original reduint la cota al llarg d’una 

geometria lineal per tal d’assegurar la correcta representació del drenatge dels cursos fluvials al llarg de les lleres 
cartografiades. 
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Un cop s’ha obtingut aquests valors d’acumulació i altres, s’executa el codi Python 

implementat sobre el csv exportat per tal de calcular els cabals mitjançant el Mètode Racional. 

Aquest codi permet calcular les diferents variables que caracteritzen la conca, corregeix la 

precipitació diària màxima per cada període de retorn, calcula la intensitat diària de pluja, el 

coeficient d’escorrentiu i finalment s’obtenen els cabals d’avinguda. 

 

Per tal de filtrar els resultats i prescindir d’informació incoherent, al final del codi Python 

s’inclouen dues línies que permeten eliminar els punts que obtenen com a cabal d’avinguda de 

500 anys de període de retorn  0 m3/s i dels que suposen una diferencia entre els m.s.n.m. del 

punt i els m.s.n.m. de la part més alta de la conca menor de 50 metres. Després, es prossegueix 

amb un filtrat espacial en cas que existeixin punts desvinculats de la resta. Tot i realitzar el 

filtrar, el número de punts resultants és molt gran i es decideix dividir la cobertura en 15 

àmbits coincidents amb conques principals, amb la intenció d’alleugerar la càrrega i la 

manipulació d’aquests arxius. 

 

Un cop obtingudes les cobertures finals, es publiquen via servei WMS a partir de GeoServer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Delimitació de les conques utilitzada per a la divisió de les cobertures obtingudes 
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4. RESULTATS 

 
En aquest projecte, s’ha estudiat un total de 55.830 km de cursos fluvials, mentre que la 

longitud caracteritzada fins ara a Catalunya, entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la 

Confedereación Hidrográfica del Ebro, és de 4.900 km. Pel que fa a la informació pública de 

l’ACA, es tracta d’uns cabals per trams que van de 200 m a 20 km, dels quals es dona 

informació sobre la superfície de la conca i els cabals (Tmco, T10, T25, T50, T100, T200 i T500). 

En alguns casos, fins i tot, la informació és errònia presentant uns valors de cabal de -1 i altres 

de “nuls”. 

 

En el cas d’aquest projecte, la caracterització 55.830 km de cursos fluvials suposa la totalitat de 

la xarxa completa de cursos fluvials de Catalunya, dels quals s’han obtingut resultats cada 15 

metres. L’estudi complert suposa informació hidrològica de 2.930.872 punts en total. La 

informació de la qual es disposa és de 3 tipus: la que caracteritza la conca de manera general 

amb dades de superfície de la conca, longitud del curs principal, pendent mig del curs principal, 

grau d’urbanització de la conca i llindar d’escorrentiu (P0), el qual permet calcular la pluja neta 

tenint en compte la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites depressions i la 

infiltració. També es disposa en aquest primer bloc del temps de concentració (TC), per tant, del 

temps mínim en què tota la superfície d’una conca col·labora en la generació del cabal de la 

crescuda en el seu punt de desguàs. 

 

El segon bloc de resultats correspon a la precipitació diària màxima. Entre aquests resultats es 

troba el valor Ka, el qual redueix la precipitació diària inicial mitjana de la conca i la corregeix 

minorant-la. En segon lloc es presenta la intensitat mitjana diària per cada període de retorn i 

per últim, en el tercer bloc corresponent al Mètode Racional, es dona el coeficient 

d’escorrentiu (CT) que té en compte les pèrdues per evapotranspiració i infiltració. Finalment es 

presenten els cabals d’avinguda pels períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100, 200 i 500 anys. 

Per tal de de comprovar la coherència dels resultats i la seva qualitat, a continuació es presenta 

una taula comparativa entre la informació publicada per l’ACA i l’obtinguda en el present 

treball, sobre la superfície i els cabals d’alguns dels cursos fluvials principals de les 15 conques 

en què s’ha subdividit la cobertura generada. 
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Conca 
Organismes gestors (ACA i CHE) Estudi 

Àrea Q10 Q100 Q500 Àrea  Q10 Q100 Q500 

Costa Brava Nord (1.1) 29,78 63,27 276,78 398,75 27,35 126,33 263,78 379,48 

Costa Brava Nord (1.2) 5.197,63 34,2 92,6 147,5 24,31 58,82 141,19 233 

La Muga (2) 3.075,7 698,73 2.078,38 3.220,26 756,64 747,98 1.689,57 2.815,08 

el Fluvià (3) 970,25 679,4 1.541 2.709,10 957,45 746,50 1.297,12 2.245,39 

El Ter (4.1) 0 130 354 538 71,27 143,27 353 549,73 

El Ter (4.2) 0 696 1.962 3.059 2.937,62 1.550,13 2.855,60 4.827,64 

el Daró (5) 0 180 659 1.319 212,79 288,71 631,77 1.064,19 

Costa Brava Sud (6) 10,18 42,64 112,15 179,22 9,09 33,32 87,71 141,93 

La Tordera (7) 0 852 1.874 2.744 864,43 1.155,39 3.067,71 4.914,34 

el Besos (8) 1.026,39 1.054,2 2.716,7 4.217,2 1.018,06 1.196,50 2.735,06 4.535,01 

el Llobregat (9.1) 1.167,50 312 922,90 1.585,90 1.017,99 624,50 984,27 1.427,98 

el Llobregat (9.2) 0 1.278 3.050 4.950 4.890,35 2.354,46 3.809,46 5.884,50 

rieres del Garraf (10) 252,6 54,7 3.518 789,5 253,88 335,37 564,31 849,52 

Costa Daurada Nord 
(11) 

42,4 21,96 120,78 245,46 41,32 67,35 115,69 204,04 

Costa Daurada Sud (12) 20 14,1 58,7 178 23,12 47,75 80,46 120,55 

Noguera – Garona (13) 2.058,76 906,79 1.624,90 2.505,10 1.957,12 982,35 1.547,47 2.094,57 

El Segre (14) 11.199,74 984 2.359 4.683 11.567,99 2.795,44 4.428,73 5.743,90 

l'Ebre (15) 497,93 159,60 429,70 849,50 465,24 318,01 532,71 902,08 

 

Taula 1. Comparativa entre la informació pública dels organismes gestors de les conques (ACA i CHE) i 

els resultats obtinguts en el present treball. Es mostra l’àrea de la conca en Km2 i els cabals d’avinguda 

(m3/s) en períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

 

En general s’observa que els resultats obtinguts són coherents i no suposen cap “disbarat”. 

Amb fons vermell es destaquen alguns dels valors publicats per l’ACA, els quals són erronis ja 

que la riera de la Costa Brava i la riera del Garraf analitzades, no presenten realment conques 

d’aquestes dimensions. A més, en alguns casos no es presenta la superfície. 

 

Amb lletra de color vermell es destaquen les majors diferències de valors entre la informació 

pública i els resultats obtinguts en el present treball. Tot i aquestes grans diferències de cabal, 

els resultats s’entenen com possibles i es dedueix que per la metodologia emprada i la 

resolució de la cartografia base de partida, els resultats obtinguts són de més qualitat. 
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Figura 9. Localització dels punts de càlcul a comparar entre les dades dels organismes gestors  

(ACA i CHE) i els resultats obtinguts en el present estudi 

 

Amb la intenció de comprovar que la metodologia emprada suposa un estudi hidrològic 

detallat, a continuació es comparen els resultats obtinguts en diversos punts de càlcul amb els 

resultats de detall estudiats per ABM en alguns dels seus documents. 
 

Conca 

Estudis de detall ABM 

Àrea 
(km2) 

Longitud 
(km) 

μ (%) Tc (h) P0 Q10 Q100 Q500 

C1 2,43 4,5 1 3,06 76,2 1,88 8,24 15,46 

C2 5,19 4,74 14 1,05 20,3 32,96 77,61 177,90 

C3 6,39 5,08 10,53 1,31 53,5 12,01 41,34 72,82 

C4 14 9,74 7,41 2,33 38 20,36 61,22 103,23 

C5 4,39 6,38 80 0,58 5,4 65,39 121,48 166,95 

Taula 2. Dades obtingudes per ABM en estudis hidrològics de detall en 5 punts de càlcul. 
 

Conca 

Estudi actual 

Àrea 
(km2) 

Longitud 
(km) 

μ (%) Tc (h) P0 Q10 Q100 Q500 

C1 0,80 2 12,5 0,51 37,75 5,58 14,46 23,72 

C2 5,23 5,33 19,98 1,08 20,03 33 77,55 118,08 

C3 6,01 5,65 14,06 1,27 55,38 23,26 39,02 67,72 

C4 13,98 10,05 7,04 2,41 39,3 31,61 58,47 98,75 

C5 3,83 5,57 93,76 1,0 4,74 44,51 81,31 111,07 

Taula 3. Dades obtingudes en el present estudi en 5 punts de càlcul. 
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Els resultats obtinguts en general són satisfactoris ja que tenint en compte la magnitud de 

l’escala en què s’ha treballat, molts dels resultats són similars als resultats obtinguts en estudis 

de detall d’ABM. Cal tenir en compte però, que els resultats no acaben essent precisos en tot el 

territori, com es pot apreciar en el cas del punt de càlcul C5, en què els resultats presenten una 

diferència molt important.  

 

Els resultats, per tant, es podrien considerar per tenir una primera aproximació i per resoldre 

consultes ràpides però, per cada cas, continuaria essent necessari l’estudi de detall dels cabals 

d’avinguda. Això no vol dir que no s’hagi avançat, ja que aquest estudi de detall es pot realitzar 

aplicant les automatitzacions implementades a propòsit per aquest treball. 

 

Figura 10. Localització dels punts de càlcul a comparar entre les dades obtingudes  

per ABM i els resultats obtinguts en el present estudi 

La cobertura obtinguda, amb un total de 2.930.872 punts, es divideix en 15 àmbits 

corresponents a les principals conques catalanes. La divisió d’aquesta informació permet que la 

consulta de les dades obtingudes sigui molt més àgil, és per això que la publicació de la 

informació també ha respectat aquesta divisió. El URL generat per a la consulta del servei WMS 

és el següent: 

 

http://207.154.207.252:8080/geoserver/TFM_MR_William/wms? 
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5. CONCLUSIONS 
 

Els Sistemes d’Informació Geogràfica cobreixen un gran ventall de branques: anàlisis del 

territori (espacial, de xarxes, etc.), representació, automatització de processos, gestió de bases 

de dades espacials, desenvolupament de visors web (web-mapping), etc. En el present treball 

s’ha volgut explotar cadascuna d’aquestes potencialitats. A més a més, l’obtenció de cabals 

d’avinguda és un procés exhaustiu que en el procés d’automatitzar-lo, es complica. Una bona 

gestió i planificació del treball ha estat clau per a assolir pas a pas els objectius que es 

plantejaven inicialment. 

 

La cartografia digital del segle XXI, per tant, ens ofereix moltes possibilitats a l’hora d’estudiar i 

analitzar el nostre entorn. En aquest cas, un procés que pot ser repetitiu i lent s’ha aconseguit 

automatitzar seguint estrictament la metodologia plantejada en la guia tècnica 

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

part de seguir una metodologia oficial, la informació cartogràfica de partida es extreta de fonts 

oficials i s’ha optat per un anàlisi amb una resolució de 15x15 metres, que en ser un estudi a 

nivell de Catalunya suposa una resolució elevada. La implementació de l’eina generada amb 

SIG i codi Python per calcular els cabals d’avinguda són de fàcil re-utilització, per tant, en cas 

que es donés una actualització en la informació base o es publiqués alguna informació de més 

detall, es podrien generar els resultats novament amb senzillesa. 

 

Amb els cabals d’avinguda obtinguts i la seva posterior anàlisi i avaluació de qualitat, es 

constata que la major part de la cobertura presenta resultats coherents i en molts casos amb 

un ajust de gran detall. Tot i així, aquesta precisió no es dona en tot l’àmbit d’estudi, ja que 

existeixen punts amb dades incoherents o poc ajustades a la realitat, tal i com s’ha vist en la 

comparació de les taules 2 i 3. Per aquest motiu es proposa que aquesta cobertura pot servir 

com a eina de consulta per primeres aproximacions però, en cas de suposar una presa de 

decisions, caldria realitzar un estudi de cabals de detall. Aquest estudi de detall es podria 

realitzar amb la mateixa metodologia seguida en aquest treball, és a dir, a partir d’aquests 

mateixos processos automatitzats. Per tant, poder la cobertura no és l’aportació més 

important, sinó les eines que s’han desenvolupat. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

 
 Els processos seguits s’han automatitzat en dues parts separades. El primer procés 

correspon a una eina en entorn SIG (Model Builder) i el segon procés a un codi Python 

que calcula els cabals d’avinguda. Per consolidar l’automatització caldria unificar 

aquests processos i, en la mesura que sigui possible, amb codi Python per tal d’agilitzar 

l’actual eina del Model Builder. 

 

 Per anar més enllà, tot el procés automatitzat que es planteja en el punt anterior podria 

programar-se en entorn del software QGis per tal de potenciar, explotar i apostar en 

favor del SIG lliure. L’aplicatiu Qt Desginer podria ser molt útil per dissenyar una 

interfície d’aquest procés automatitzat per a la interacció amb l’usuari professional. 

 

 En el cas de l’estudi de cabals realitzat, aquest es podria detallar més amb una 

cobertura dels cursos fluvials de la xarxa completa de Catalunya més ben definida, ja 

que la utilitzada és de molt baixa qualitat pel que fa a la geometria. L’augment del detall 

d’aquesta informació podria afavorir de manera important en la resolució dels resultats 

obtinguts. 

 

 Encara que el llindar d’escorrentiu (P0) utilitzat en l’estudi ha estat calculat per ABM i és 

de més detall que el publicat per l’ACA, l’organisme gestor de les conques internes ha 

plantejat una nova metodologia per al càlcul d’aquesta variable que suposa més 

qualitat de la informació. Seria interessant, per tant, calcular el P0 en l’àmbit de 

Catalunya amb aquesta nova metodologia i, a posteriori, re-calcular els cabals 

d’avinguda. 

 

 Per al càlcul del grau d’urbanització (μ) s’ha partit de la informació del mapa d’usos i 

cobertes del sòl de Catalunya. Per a afinar més, es podria considerar també els vials 

existents que es troben inclosos en la cobertura de la qualificació urbanística del sòl. 
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