
Modelització de la 

inundabilitat 

Geometria, càlculs i visualització 



Introducció 

1. Què és una modelització de la inundabilitat? 

2. Per què serveix? 

3. Quin és el procés de treball? 

 Modelització Hidrològica – Precipitacions i Cabal dels rius 

 Modelització Hidràulica – Cabals i geometria del terreny 

 Resultats de la modelització – Calats, velocitat... 
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Què és una modelització de la 

inundabilitat? 

Una modelització de la inundabilitat és una 

eina de treball científic que té com a objectiu 

reproduir un esdeveniment real a partir de 

formulació matemàtica. 
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Font: ICGC 



Creació d’un entorn virtual 
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Font: ICGC 

 Es Crea un espai de treball virtual; com un joc de 

taula, amb regles i un tauler 

 Les regles del joc venen establertes per la física dels 

elements naturals que es reprodueixen; comportament 

físic de l’aigua. 

 El tauler és l’entorn físic, el terrenys amb què 

interactua l’aigua. 

 Escenari temporal; període de retorn 

 Recreació d’un esdeveniment de tempesta i un 

esdeveniment de riuada 



Per què serveix una 

modelització de la 

inundabilitat ? 
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1. Planificació territorial; PDU, POUM... 

2. Protecció civil, plans de protecció 

3. Disseny d’estructures; ponts, canals... 



MODELITZACIÓ 

HIDROLÒGICA  
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Obtenir el cabal de càlcul; què vol dir? 

 Definir els cursos fluvials d’estudi i conques 

associades. 

 Caracteritzar les conques. Escorrentiu. 

 Precipitació màxima diària. 

 Obtenir els cabals d’aigua per diferents escenaris. 



Definir cursos i conques 
 Localitzar cursos fluvials segons el centre d’interès. 

 Delimitar la conca associada als cursos fluvials. Subconques. 

 Caracteritzar geomètricament les subconques 
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Caracteritzar el terreny 
 Classificar el terreny segons la geologia-sòls i els usos del sòl. 

 Escorrentiu superficial 
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Precipitació 
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 Determinar la pluja de disseny per període de retorn per cada 

subconca. Precipitació màxima diària. 

 Intensitat de pluja. 

 

 

Font: METEOCAT 



Cabal d’aigua 
 Precipitació i Conca  Escorrentiu superficial – cabal d’aigua. 

 Calibració de dades. Estacions d’aforament i pluviòmetres. 

(http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#riverChartModal).  
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http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#riverChartModal
http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#riverChartModal
http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#riverChartModal
http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#riverChartModal


MODELITZACIÓ HIDRÀULICA  
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Construcció del model hidràulic: 

 Determinar l’abast del model 

 Definir la geometria del terreny 

 Caracteritzar el terreny 

 Resultats 



Abast del model 
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Important definir bé l’extensió de la modelització, 

per fer una bona aproximació a la realitat, segons 

el centre d’interès. 



Geometria del terreny 

13 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
664

666

668

670

672

674

676

Station (m)

E
le

v
a
ti
o
n

 (
m

)

Legend

EG MCO

WS MCO

Crit MCO

Ground

Bank Sta

.051 .
1
0
4

.051 .104 .051 .104 .045 .104 .051

 Topografia de detall  

 Model Digital del Terreny 

 



Caracterització del terreny 
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 Resistència al flux 



Resultats 
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Resultats 
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Com podem saber que el nostre model es “realista”? 



Modelització i POUM 
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La normativa actual requereix definir diferents 

productes cartogràfics associats a la inundabilitat: 

1. DPH, ZS, ZP: Màxima crescuda ordinària 

2. Zona de Flux Preferent: Període de retorn de 100 

anys. 

3. Zona Inundable: Període de retorn de 500 anys. 

 



Modelització i POUM 
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Moltes gràcies Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya 

Parc de Montjuïc, 

E-08038 Barcelona 

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89) 

    www.icgc.cat 

    icgc@icgc.cat 

    twitter.com/ICGCat 

    facebook.com/ICGCat 

Tel. (+34) 93 567 15 00 

Fax (+34) 93 567 15 67 
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http://www.icc.cat/

