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1 Introducció
En el marc dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme
municipal de Copons (Anoia) i per encàrrec de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme (DGOTU) s’ha realitzat el present estudi d’inundabilitat que delimita les zones
descrites en Reglament del Domini Públic Hidràulic.

1.1 Objectius i àmbit d’estudi
L’objectiu de l’estudi és determinar les zones inundables dels principals cursos fluvials
associats a zones urbanes consolidades o urbanitzables que discorren pel terme municipal de
Copons a partir de modelitzacions hidrològiques i hidràuliques. Els cursos inclosos en l’estudi
són la riera de Veciana (riu Anoia) i la riera de Sant Pere (Figura 1). Mentre que per la riera de
Veciana fins a la confluència s’ha calculat de nou els límits inundables per la riera de Sant
Pere i per la riera de Veciana a partir confluència amb la riera de Sant Pere els límit
d’inundació s’ha obtingut del Pla d’Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT) del Baix Llobregat
(ACA 2004).
L’estudi delimita les zones inundables dels esmentats cursos per als períodes de retorn de
màxima crescuda ordinària (mco), 100 i 500 anys i determina la perillositat d’inundació
associada al període de retorn de 100 i 500 anys. Aquestes delimitacions permeten establir el
domini públic hidràulic, la zona de servitud, la zona de policia i la zona de flux preferent, tal i
com estableix el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH, aprovat pel Reial decret
638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el RDPH, aprovat pel Reial decret
849/1986, d’11 d’abril).
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Figura 1. Cursos fluvials inclosos en l’estudi d’inundabilitat. Representació sobre mapa topogràfic de Catalunya
(MTC) 1:50000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

1.2 Antecedents
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del projecte de planificació d’espais fluvials
de Catalunya del riu Llobregat, va incloure l’Anoia en el PEFCAT del Baix Llobregat (2004). La
informació disponible correspon a la riera de Sant Pere des d’aigües amunt del nucli urbà de
Copons i la riera de Veciana (o riu Anoia) des de la confluència de la riera de Veciana amb la
riera de Sant Pere.
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Aquesta informació correspon als límits inundables i calats d’inundació per als períodes de
retorn de mco, 100 i 500 anys, així com dades de precipitacions màximes. També es disposa
dels cabals de la riera de Veciana aigües avall de la confluència amb la riera de Sant Pere
(que s’han utilitzat per calibrar el model hidrològic) (Taula 1).
Així doncs, la informació inclosa en el present estudi respecte la riera de Sant Pere i la riera
de Veciana aigües avall del nucli urbà de Copons, és la corresponent al PEFCAT del Baix
Llobregat (ACA 2004).
En el moment de realitzar el present estudi d’inundabilitat, l’ACA està en procés d’obtenir les
cobertures de zones de flux preferent corresponents al riu Anoia.

Figura 2. Límits Inundables del PEFCAT del Baix Llobregat. Representació sobre mapa topogràfic de Catalunya
(MTC) 1:50000 (ICGC).
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CABAL m³/s

ÀREA
(km²)

T MCO

T 100
ANYS

T 500
ANYS

Riera de Veciana aigües avall de la
riera de Sant Pere

97.14

30

250

415

Taula 1. Cabals de la riera de Veciana (riu Anoia) aigües avall de la riera de Sant Pere, PEFCAT Baix Llobregat
(ACA 2004)..
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2 Resum metodològic
Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i
hidràulics. A partir del càlcul hidrològic es determinen els cabals d’avinguda per a cada conca
o subconca, per als diferents períodes de retorn (màxima crescuda ordinària, 100 i 500 anys).
El model hidràulic permet simular el funcionament de cadascun dels cursos fluvials per a cada
cabal, obtenint d’aquesta manera els límits inundables associats a un determinat període de
retorn.
La metodologia que s’ha emprat per la delimitació de les zones inundables és la que es recull
a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de
l’ACA (2003), incloent algunes variacions validades per l’ACA en estudis previs.
La modelització hidràuliques s’han realitzat considerant en flux d’aigua clara, sense incloure
l’efecte de la mobilització i/o deposició de sediments.

2.1 Hidrologia
L’objectiu principal de la modelització hidrològica és obtenir les dades de cabal per poder dur
a terme la simulació hidràulica. En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de
cabals d’avinguda, validats per l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització
hidràulica i en alguns casos poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis.
La modelització hidrològica es realitza amb el programari Hec-HMS, desenvolupat pel US
Army Corps of Engineers (USACE), utilitzant el mètode de transformació pluja escorrentiu
desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS) dels EEUU (actualment Natural Resources
Conservation Services, NRCS).
A partir de la combinació d’una pluja de projecte, les característiques hidromorfomètriques de
les conques dels cursos fluvials en estudi, les característiques litològiques, tipus i usos del sòl
de l’àmbit d’estudi, s’obté la informació d’escorrentiu superficial, que permet determinar els
hidrogrames de cabal per als diferents períodes de retorn en estudi.
La pluja de projecte s’obté de dades disponibles del Ministerio de Fomento, del Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) o de l’ACA.
La informació hidromorfomètrica de les conques d’estudi, s’obté d’un model d’elevacions del
terreny (MET) de pas de malla de 5 metres o de pas de malla de 2 metres, de l’ICGC.
Aquesta informació inclou l’àrea, la longitud del fons de vall, la cota màxima i mínima, el
pendent i el temps de concentració de les conques i subconques en estudi.
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La caracterització del terreny és fa en base a la cartografia Geològica disponible de l’ICGC
(Mapa Geològic de Catalunya 1:250000, Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 o Mapa
Geològic de Catalunya 1:25000), del Mapa de Sòls de Catalunya 1:250000 (ICGC, pendent
de publicació) i del Mapa d’usos del sòl de Catalunya (MCSC) del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya (CREAF) de la Universitat Autònoma de
Catalunya. Aquesta caracterització permet determinar el Nombre de Corba (NC), que defineix
el grau de permeabilitat i el llindar d’escorrentiu de les conques o subconques en estudi.
Segons el United States Department of Agriculture (USDA) dels EEUU aquests són els
diferents grups hidrològics de sòl:


Grup A: sòls amb potencial baix d’escorrentiu en condicions d’humitat alta. Presenten
percentatges d’argila inferiors al 10% i percentatges superiors al 90% de sorra o grava,
amb textures de grava o sorra. També s’hi poden incloure alguns sòls amb textures
arenofranques, francoarenoses, franques o francollimoses, si estan ben agregats, amb
densitat aparent baixa o presenten percentatges superiors al 35% de fragments de
roca.



Grup B: sòls amb potencial d’escorrentiu moderadament baix en condicions d’humitat
alta. Presenten percentatges d’argila d’entre el 10% i el 20% i d’entre el 50% i el 90%
de sora, amb textures francoarenoses o arenofranques. També s’hi poden incloure
sòls amb textures franques, francollimoses llimoses i francoargil·loarenoses si estan
ben agregades, amb baixa densitat aparent o un percentatge superior al 35% de
fragments de roques.



Grup C: sòls amb un potencial d’escorrentiu moderadament alt en condicions d’humitat
alta. La circulació de l’aigua a través del sòl es troba una mica restringida. Presenten
percentatges d’argila d’entre el 20% i el 40%, amb percentatges de sorra inferiors al
50% i textures franques, francollimoses, francoargil·loarenoses, francoargiloses i
francolargil·lollimoses. Sòls amb textures argiloses, argil·lollimoses o argil·loarenoses
poden ser-hi inclosos si presenten una densitat aparent baixa o un percentatge
superior al 35% de fragments de roques.



Grup D: sòls amb potencial d’escorrentiu alt en condicions d’humitat alta. La circulació
de l’aigua a través del sòl està restringida o molt restringida. Els percentatges d’argila
són superiors al 40%, els de sorra inferiors al 50% i presenten textures argiloses. En
algunes zones poden presentar potencials d’expansió-contracció alts. També queden
inclosos en aquest grup els sòls amb potències inferiors als 50 cm i un basament
impermeable.
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Figura 3. Textures bàsiques associades a la descricpió dels tipus de sòl (adaptat de la USDA).

Per a la propagació dels hidrogrames d’avinguda entre les diferents subconques del sistema,
obtinguts de la transformació pluja escorrentiu, s’utilitza el mètode de propagació agregada de
Muskingum-Cunge.
En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de cabals d’avinguda, validats per
l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització hidràulica i en alguns casos
poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis.

2.2 Hidràulica
Per a la modelització hidràulica, en primera instància i en funció de les característiques
geomorfològiques i la forma com es distribueixen els volums d’aigua en diferents escenaris
d’inundació, es determinarà el tipus de modelització: unidimensional o bidimensional.
En la simulació unidimensional, s’utilitza el programari Hec-Ras, desenvolupat per l’US Army
Corps of Engineers (USACE), que permet recollir i discretitzar la informació del terreny en un
seguit de seccions transversals a l’eix dels cursos fluvials en estudi. El càlcul hidràulic que
permet determinar les zones inundables es fa en règim permanent.
En la simulació bidimensional, s’utilitza el programari IBER, desenvolupat per l’Institut Flumen
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en col·laboració amb altres grups
d’investigació d’àmbit universitari, que permet discretitzar l’àmbit d’estudi amb una malla de
triangles i/o quadrilàters als que s’assignen diferents variables pel càlcul. El càlcul hidràulic es
realitza en règim gradualment variat sempre que és possible.
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En ambdós casos, un cop delimitats els límits del model, es necessita informació geomètrica i
característica del terreny (coeficients de rugositat del terreny) i els cabals d’avinguda per a
cada període de retorn en estudi.
La informació geomètrica del terreny s’obté, sempre que és possible, d’un model d’elevacions
del terreny (MET) LIDAR, de l’ICGC, de pas de malla de 2 metres i precisió en altimetria de
15-30 centímetres. Aquesta informació es pot completar amb cartografies topogràfiques
vectorials a escala 1:1000 existents (en àmbit urbà), cartografies de detall realitzades ex
profeso o dissenys d’elements projectats (tals com futures infraestructures, canalitzacions,
estructures hidràuliques...)
La informació dels coeficients de rugositat de Manning, s’obtenen, per a les zones de la plana
d’inundació, del MCSC del CREAF, mentre que les dades de rugositat de la llera s’obtenen
emprant la metodologia basada en l’estudi “Guide of selecting Manning’s roughness
coeficients for natural channel and floodplains” del United States Geological Survey (USGS).
Cal definir unes condicions de contorn, d’entrada i sortida, del model hidràulic. Les condicions
de contorn d’entrada venen condicionades pels cabals de càlcul, obtinguts del model
hidrològic. Per els càlculs unidimensionals es tracta de cabals màxims (al ser simulacions en
règim permanent) i per als càlculs bidimensionals s’utilitzen hidrogrames de cabal (al ser
simulacions en règim gradualment variat).
Respecte les condicions de contorn del model, aquestes venen determinades pel tipus de
règim (ràpid o lent), la informació a l’entorn del model (per exemple l’existència d’un
embassament) i la distància al límit del model de la zona d’interès.
En les simulacions hidràuliques també cal considerar l’efecte en la inundabilitat de les
estructures hidràuliques i dels edificis en zones urbanes.
La informació de les estructures hidràuliques, s’obté d’informació bibliogràfica o de dades de
camp. Tant en els models 1D com 2D, s’introdueix aquesta informació per tal que el càlcul
reflecteixi el seu efecte en l’evolució de la inundabilitat al seu entorn
Respecte les zones urbanes, el MET de l’ICGC, no incorpora els volums corresponents a les
edificacions. L’efecte d’obstrucció al pas del flux que produeixen els edificis, en zones
urbanes, es pot considerar de dues maneres: o representant el seu efecte a través dels
coeficients de rugositat de manning o extraient els volums corresponents als edificis del MET,
considerant aquests espais com a no inundables i impermeables. Tanmateix, dins la zona
urbana les edificacions es poden veure igualment afectades, en diferents graus, en funció de
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les variacions de la cota de la làmina d’aigua, al seu entorn. Aquest última alternativa s’utilitza
sobretot en els models bidimensionals.

2.3 Tractament de resultats
Per als cursos fluvials estudiats, del model hidràulic s’obtenen malles en format ràster amb els
valors de calats d’inundació per als períodes de retorn estudiats (màxima crescuda ordinària,
100 i 500 anys), a partir dels quals s’obtenen els límits de les zones inundables en format
vectorial.
Per al període de retorn de 100 i 500 anys, cal afegir la informació de velocitats del flux per tal
d’obtenir les perillositats associades.
Aquests resultats de calats (Y) i velocitats (V), es processen per tal d’obtenir els mapes de
perillositat per al període de retorn de 500 anys i els límits inundables corresponents pels
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.
Per l’obtenció de les cobertures finals s’utilitza la metodologia definida per l’ACA, en la qual es
defineixen tres categories de perillositat: lleu, moderada i greu:


Perillositat lleu  Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V < -8 m²/s



Perillositat moderada  Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ -8 m²/s



Perillositat greu  Y ≥ 1 m i V ≥ 1 m/s ó Y x V ≥ 0.5 m²/s

Segons el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre de 2016, cal definir la zona de flux
preferent, la qual és el resultat de la combinació de la Via d’intens Desguàs (VID) i la zona de
perillositat greu per al període de retorn de 100 anys.
El format d’entrega de la informació dels límits inundables i la perillositat és el vectorial
(shapefile o cad). La informació de calats d’inundació, per als models unidimensionals, es pot
consultar amb els gràfics de les seccions transversals i les taules de dades associades,
mentre que per als models bidimensionals es poden consultar als plànols de calats
d’inundació per a cada període de retorn.
Cal tenir en compte que els resultats obtinguts s’extreuen en base a unes hipòtesis de càlcul
determinades, que en cas de veure’s modificades, podrien fer variar els resultats finals.
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Figura 4. Diagrama resum del flux de treball.
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3 Hidrologia
3.1 Introducció
S’ha construït un model hidrològic de la riera de Veciana i la riera de Sant Pere fins a seva
confluència aigües avall del nucli urbà de Copons. Tot i que només són necessaris els cabals
per a la riera de Veciana, el model inclou la riera de Sant Pere per poder contrastar i validar el
model amb els cabals disponibles del PEFCAT del Baix Llobregat (ACA 2004) (Figura 5).

Figura 5. Situació de les subconques en l’àmbit d’estudi per a l’estudi hidrològic. Representació sobre MTC
1:50000(ICGC).

3.2 Hidrologia segons la Guia Tècnica
3.2.1 Aspectes bàsics
Per a l’estudi hidrològic, s’ha utilitzat la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editada per l’ACA (2003).
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Per determinar els cabals de càlcul, per als períodes de retorn de MCO (màxima crescuda
ordinària), 100 i 500 anys, s’han utilitzat dades de precipitació obtingudes del PEFCAT del
Baix Llobregat (ACA).
Per a la informació del terreny s’ha treballat amb un model d’elevacions del terreny de l’ICGC,
informació en format malla regular amb cel·les de 2 metres, el Mapa Geològic de Catalunya
1:50000 (ICGC) i el mapa de cobertes del sòl de Catalunya (mcsc) del centre de recerca
ecològica i aplicacions forestals (CREAF).
El mètode emprat, per obtenir l’hidrograma de cabal d’escolament per a les conques d’estudi,
és el de l’hidrograma unitari del SCS dels EEUU (actualment NRCS), considerant una durada
efectiva de la pluja de 24 hores.
3.2.1.1

Pluja de projecte

Per a l’obtenció de les dades de precipitació de projecte, s’han utilitzat les dades obtingudes
del PEFCAT del Baix Llobregat (per al període de retorn de mco, 100 i 500 anys), considerant
un factor de correcció adimensional; K A , coeficient de simultaneïtat per a cada subconca
considerada:
si S ≤ 1 km² K A = 1
si S > 1 𝑘m2 K A = 1 −

log S
15

On S és la superfície de la subconca expressada en km².

L’aplicació del coeficient de simultaneïtat està motivada perquè, sobre una zona extensa, la
precipitació mitjana és menor quan més superfície té la conca. En aquest cas, per la definició
de pluja de projecte, la zona d’aportació dels cursos en estudi, s’ha dividit en 13 subconques
(Figura 5).
Els càlculs hidrològics es basen en el mètode de multiconca, del SCS dels EEUU.
La informació dels paràmetres hidromorfomètrics i el temps de concentració de les 13
subconques es pot consultar a l’annex I Hidrologia.
Un cop obtinguda la delimitació de les subconques aportants, s’assigna una precipitació per
cada subconca. A la l’annex I Hidrologia es poden consultar els valors de Pd considerats
obtinguts dels rasters de precipitació màxima del PEF del Baix Llobregat, expressada en mm,
els valors de P’d obtinguts d’aplicar el coeficient de simultaneïtat K A (P′d = Pd × K A ).
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Figura 6. Esquema del model hidrològic del programari Hec-Hms.

Coneguda la precipitació diària P′d es calcula la intensitat de pluja corresponent a una durada
de l’episodi de pluja igual a 24 hores. S’utilitzen les corbes intensitat – durada – freqüència,
també anomenades corbes IDF proposades per Témez:
I
I1
=( )
Id
Id

(280.1 −D0.1 )
(280.1 −1)

On:


I

Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada



I1 ⁄Id

Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar

un valor mitjà de 11, d’acord amb MOPU (1990).


Id

Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el

volum de precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa
en mm/h.


D

Durada efectiva de la pluja igual a 24 hores corresponent al període de

retorn considerat, expressada en mm/h.
Els cabals utilitzats per a la determinació de les zones inundables segons la terminologia de
l’ACA són el de T = mco, T = 100 anys i T = 500 anys. A l’annex I Hidrologia es poden
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consultar les dades d’intensitat de disseny i precipitacions màximes considerades per a cada
subconca i període de retorn.
El càlcul del hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es
realitza amb el mètode de blocs alternats.
3.2.1.2

Pèrdues de precipitació

Per a la determinació de les pèrdues de precipitació, la Guia Tècnica segueix el mètode
desenvolupat pel SCS, en el qual es relaciona, els grups hidrològics de sòl, l’ús del sòl i les
característiques hidrològiques amb el nombre de corba, NC (valor invers a l’escolament). Per
a cada subconca es calcula el nombre de corba (NC).

Figura 7. Geologia de les conques d’estudi. Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC).

Respecte als grups hidrològics del sòl (GHS), tot i que la Guia Tècnica de l’ACA inclou
aquesta classificació segons la cartografia del Mapa Geològic de Catalunya 1:250000 (ICGC),
establint una equivalència entre la descripció litològica i el tipus de sòl, en el present estudi
s’ha optat per utilitzar la informació del Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC) (Figura
7), doncs s’ha considerat que és informació de més detall.
Els materials que afloren a les conques d’estudi són Paleògens (eocens i oligocens) i
Quaternaris (holocens i plistocens) i queden resumits a la Taula 2.
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A la taula següent es mostra la informació dels materials que afloren a la conca d’estudi:
Epígraf
50 mil

Descripció litològica

Període

Grup de Sòl

PEOcm

Margues i calcàries.

Paleogen

C

PEOg

Alternances de gresos i lutites vermelles, amb
intercalacions de conglomerats.

Paleogen

B

PEOlgx

Margues grises, gresos i guixos.

Paleogen

C

Alternances de gresos i lutites vermelles, amb
nivells de conglomerats i guixos.
Margues grises, calcàries taulejades i laminades
i gresos calcaris.
Margues, calcàries grises i lutites. Inclou part de
les formacions Calcàries de Tàrrega,
Montmaneu,
la Panadella
i de
Santa Coloma.
Margues grises
i gresos amb
intercalacions
de

Paleogen

B

Paleogen

C

Paleogen

C

Paleogen

C

PEOlx
PEOm
PEOmc
PEOx

guixos.

POgm

Alternança de gresos i lutites.

Paleogen

C

POgm1

Nivells de conglomerats intercalats en la unitat
POgm. Formació Artés.

Paleogen

C

POl

Lignits.

Paleogen

C

POmc

Margues amb intercalacions de calcàries.

Paleogen

C

Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa
de Solsona.
Margues i calcàries amb nivells de guixos i
lignits. Complex lacustre de Sanaüja.
Margues, limolites i gresos amb intercalacions de
conglomerats. Formació Molassa de Solsona.
Sediments recents de fons de valls, rieres i peu
de mont.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols
angulosos dispersos.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies
proximals de ventalls al·luvials).
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels
torrents.

Paleogen

C

Paleogen

C

Paleogen

C

Quaternari

A

Quaternari

C

Quaternari

B

Quaternari

A

POmg
POml
POmlg
Q
Qco
Qg
Qr

Taula 2. Litologies aflorants a la conca d’estudi segons Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC).

A partir del Mapa Geològic de Catalunya 1:50.000 s’han obtingut els grups hidrològics del Sòl
(GHS Figura 8).
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Figura 8. Zonificació segons grup de sòl. Representació sobre MGC 1:25000 (GT-I, ICGC).

Figura 9. Zonificació segons els usos del sòl (font MCSC del CREAF). Representació sobre MTC Catalunya
1:50000 (ICGC).
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Els principals usos del sòl que trobem a la zona d’estudi, segons el mapa de cobertes del sòl
de Catalunya del CREAF (versió 4) són els conreus. La Figura 9 mostra la zonificació segons
els tipus d’usos del sòl.
La Figura 10 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris; ús de sòl (cobertura), grup
del sòl i subconca. El color és el del grup del sòl (blau, A; verd, B; vermell, C i marró; D), i la
tonalitat segons l’ús del sòl: més fosc és menys escolament (més retenció i/o infiltració) i més
clar és més escolament.

Figura 10. Zonificació que recull els tres criteris: ús de sòl, grup de sòl i subconca. Representació sobre MTC
1:50000 (ICGC).

Per a cada grup de sòl i cada ús de sòl, la Taula 3 recull els valors adoptats del nombre de
corba NC, en condicions d’humitat de tipus II (condicions normals).
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Ús sòl

Bosc dens

Bosc clar

Matollar

Praderia

Conreu

Poc vegetat

Poc permeable

Grup sòl
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

ICGC AP 0023/18

Nombre de Corba NC
Estimació moderada Estimació conservadora
29
36
43
52
54
62
60
68
36
40
52
60
62
69
68
76
40
45
60
68
69
78
76
83
42
49
60
68
74
85
79
85
54
66
68
77
78
85
82
89
71
77
78
86
82
89
86
93
91
96
91
96
91
96
91
96

Taula 3. Valors del nombre de corba NC adoptats

La delimitació de subconques feta per a la determinació de les pèrdues de precipitació, i més
endavant, per a la determinació de cabals, és la que es mostra en la Figura 5, dins l’àmbit
d’estudi.
La relació entre el P0 (llindar d’escorrentiu a partir del qual es produeix escorrentiu superficial) i
l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez:
P0 =

5000
− 50
NC

On P0 és el llindar d’escorrentiu que s’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és
adimensional.
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A l’Annex I Hidrologia es poden consultar les taules de distribució de la superfície de les
diferents subconques, atenent a l’ús del sòl i el grup de sòl, en termes de superfície total i com
a distribució percentual.
Els valors de NC i Po utilitzats en el càlcul hidrològic, són una estimació moderada, aquests
valors es poden consultar a l’annex I Hidrologia.
3.2.1.3

Transformació pluja escorrentiu i mètode de propagació d’avingudes

La hidrologia es modela amb el programa Hec-Hms, desenvolupat pels USACE. El mètode de
transformació pluja escorrentiu que s’ha seguit és el mètode desenvolupat pel SCS, mètode
que també recull la Guia Tècnica de l’ACA. S’obté un hidrograma adimensional, en el qual
s’expressa la relació del cabal respecte al cabal punta, versus la relació entre el temps i el
temps pic.
Quan es modelitza una conca dividint-la en subconques, és necessari propagar els
hidrogrames d’avinguda obtinguts de la transformació pluja-escorrentiu, en les subconques
que no tinguin el seu desguàs justament en el punt de sortida de la conca general. En aquest
cas la propagació d’avingudes s’ha modelat amb el mètode de propagació agregada de
Muskingum-Cunge. És una tècnica de propagació no lineal, que considera la difusió d’un
hidrograma basat en les propietats físiques de la llera i l’hidrograma d’aigües amunt.
3.2.1.4

Cabals d’avinguda

La Figura 11 mostra les subconques considerades aportants al punt de desguàs on es
considera el cabal de càlcul per a la riera de Veciana.
La Taula 4 recull els cabals màxims dels hidrogrames resultants de l’aplicació del mètode de
pèrdua de precipitació i mètode de transformació pluja escorrentiu, descrits en els apartats
3.2.1.2 i 3.2.1.3.
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Figura 11. Subconques considerades per l’obtenció del cabal de càlcul de la riera de Veciana. Representació sobre
MTC 1:50000 (ICGC).

3.3 Cabals de càlcul
Els cabals obtinguts del model hidrològic Hec-HMS es mostren a la taula següent,
corresponents als primers punts d’entrada als model hidràulics:

CABAL m³/s

ÀREA
(km²)

CODIS
HMS

T MCO

T 100
ANYS

T 500
ANYS

Riera de Veciana aigües amunt de la
riera de Sant Pere

38.32

R110

12

123.2

205.5

Taula 4. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic Hec-HMS.

Tal i com s’explica en els següent apartat 4 Hidràulica, s’han realitzat diferents models
hidràulics, els cabals utilitzats a cada model s’especifiquen a l’apartat 4.5 Hidrogrames de
cabal
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4 Hidràulica
4.1 Aspectes bàsics
Tenint en compte les característiques geomorfològiques de curs fluvial en estudi s’ha optat
per realitzar un model hidràulic unidimensional de la riera de Veciana (Figura 12).

Figura 12. Sitació de les seccions de càlcul del model hidràulic unidimensional, representació sobre ortofotografia
de 25 cm (ICGC).
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S’ha construït un model hidràulic unidimensional amb el programari Hec-Ras, per tal de
determinar les zones inundables dels cursos fluvials esmentats.

Model hidràulic

1

Cursos fluvials
inclosos
Riera de Veciana

Tipus de Model

Períodes de retorn

Longitud (m)

Unidimensional

Mco, 100, 500

823.5

Taula 5. Taula resum dels models hidràulics bidimensionals construits.

Els límits inundables, els calats d’inundació, la zonificació de la perillositat i la zona de flux
preferent de la riera de Sant Pere fins la confluència amb la riera de Veciana i la riera de
Veciana des de la confluència amb la riera de Sant Pere, s’han obtingut del PEFCAT del Baix
Llobegrat (ACA 2004).

4.2 Model d’elevacions del terreny – Geometria de càlcul
Per a la modelització hidràulica s’ha utilitzat un model digital del terreny obtingut a partir del
mapa urbà de Copons a escala 1:1000 de la Diputació de Barcelona.

Figura 13. Model d’ombres obtingut a partir del mapa urbà de Copons 1:1000 utilitzat per a la modelització
hidràulica unidimensional.
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Per al model unidimensional, la geometria del curs fluvial es caracteritza per un conjunt de
seccions transversals de la llera principal i la plana d’inundació aproximadament
perpendiculars a la direcció del flux. el nombre de seccions i la separació entre elles depèn de
consideracions físiques i matemàtiques.
Aquestes seccions han de ser prou properes com per reproduir qualsevol variació significativa
en la geometria de la llera, de manera que la hipòtesi de linealitat dels paràmetres entre
seccions que estableix l’algoritme de resolució sigui vàlida. D’altra banda, el fet de tractar-se
d’un model discret imposa limitacions de modelització (el nivell de l’aigua és horitzontal al llarg
de les seccions transversals) que fa redundants les seccions de càlcul en planta.
Tal i com s’ha comentat, les seccions de càlcul (Figura 12) engloben la riera de Veciana fins la
seva confluència amb la riera de Santa Pere en una longitud aproximada de 823.5 metres per
als períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys.
Els volums de les edificacions més significatives s’han inclòs com a obstruccions al flux
(blocked obstructions) per tal de reflectir la seva influència.

4.3 Coeficients de rugositat
L’assignació del coeficient de rugositat de Manning s’ha realitzat segons la metodologia
emprada en l’estudi del PEFCAT Besós (ACA 2011), per la plana d’inundació. Els coeficients
de rugositat s’han obtingut a partir del mapa de cobertes del sòl de Catalunya del CREAF,
versió 4 i emprant el nivell 3 de classificació de l’ús del sòl. Aquests valors es poden veure a
la Taula 6 i la representació del mapa de cobertes a la Figura 14.
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Figura 14. Detall de la distribució dels diferents usos del sòl a l’àmbit del model bidimensional de la riera de
Vallromanes. Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF), versió 4 nivell 3. Representació sobre MTC
1:25000 de l’ICGC.

Nom

Manning

Nom

Manning

Boscos clars no de ribera

0.101

Grans vials i zones d'aparcament

0.059
0.080

Boscos densos de ribera

0.104

Hivernacles

Boscos densos no de ribera

0.116

Matollars

0.071

Carreteres

0.051

Prats i herbassars

0.051

Conreus herbacis no arrossars

0.051

Sols nus forestals

0.051
0.065

Conreus llenyosos no vinyes

0.056

urbanització compacte

Granges

0.060

Urbanitzat lax

0.060

Vinyes

0.056

Zones industrials i comercials

0.065

Zones verdes artificials urbanes

0.065

Taula 6. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats en la modelització hidràulica.
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A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’ACA per a estudis de detall mig, amb n
multiparamètrica, basats en l’estudi “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficients
for Natural Channels and Floodplains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS).
Es tenen en compte diferents paràmetres de la geometria de la llera i dels elements presents
que puguin influir durant les avingudes.
n = (nb + n1 + n2 + n3 + n4 ) · m
on:


nb : valor de n per una llera recte, de seccions uniformes i materials naturals.



n1 : factor de correcció per incorporar irregularitats de la superfície de la llera.



n2 : factor de correcció per incorporar irregularitats en la forma i mida de la secció
transversal.



n3 : factor de correcció per incorporar obstruccions al flux.



n4 : factor de correcció per incorporar l’efecte de vegetació.



m: factor de correcció per incorporar l’efecte de la sinuositat en planta (meandres) de
la llera.

Les taules per a l’obtenció dels valors es mostren a l’annex 2.
El valor calculat del coeficient de Manning de la llera de la riera de Veciana es mostra a
continuació (veure fotografies de la llera, Figura 15 i Figura 16).
Els valors dels paràmetres utilitzats i els seus resultats es mostren en la Taula 7.

Riera de Veciana
nb

0.025

n1

0.05

n2

--

n3

0.015

n4

0.015

m

1

Pendent Mig

0.016

n

0.06

Taula 7. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats a la zona de la llera de la riera de Veciana. n2, ja que ja es té
en compte en el model hidràulic en els coeficients d’expansió i contracció.
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A continuació es mostren algunes imatges de la llera dels cursos fluvials estudiats.

Figura 15. Vista de la llera de la riera de Veciana.

Figura 16. Vista del toll de Nafra.

4.4 Estructures hidràuliques
S’han considerat un total de 3 estructures hidràuliques a la zona d’estudi (Taula 8), dels quals
1 és una passarel·la de vianants i 2 culverts.
Riu

Riera de
Veciana

Estructura

Infraestructura

Tipus Estructura

EH01

Passarel·la vianants

Pasarel·la

EH02

Camí dels vinyals

Culvert

EH03

Accés sud al nucli urbà

Culvert

Taula 8. Taula resum de les estructures hidràuliques considerades en el càlcul hidràulic. (PI-OD: pas inferior – obra
de drenatge). Les coordenades són en el sistema ETRS 89 Fus 31
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Les fitxes de les estructures hidràuliques es poden consultar a l’Annex III Estructures
Hidràuliques.

Figura 17. Localització de les estructures transversals valorades a l’estudi. Representació sobre mapa topogràfic
de Catalunya 1:25000 (ICGC).
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4.5 Hidrogrames de cabal
Els cabals màxims dels hidrogrames utilitzats en els diferents models hidràulics, per als
períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys es resumeixen a la següent taula.
Cabals màxims (m3/s) i períodes de retorn
Curs fluvial

Codi HMS

Àrea drenatge
(km²)

mco

T100

T500

Riera de
Veciana fins
confluència
amb riera de
Sant Pere

R110

38.32

12

123.2

205.5

Taula 9. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic Hec-HMS.

Respecte els models hidràulics de la riera de Vallromanes, del model hidràulic M01a s’obté
l’hidrograma d’entrada per la riera de l’Ardenya al model hidràulic M01b
Els hidrogrames es poden consultar a l’Annex I. Hidrologia.

4.6 Condicions de contorn
Les condicions de contorn del model hidràulic es divideixen en les condicions de contorn
d’entrada i sortida del model.
Respecte les condicions de contorn d’entrada s’ha establert el cabal de càlcul de la riera de
Veciana.
Respecte les condicions de contorn de sortida, s’han considerat les cotes d’inundació
obtingudes de la informació disponible del PEFCAT del Baix Llobregat.
Riu

Riera de
Veciana

T Període de
retorn

Cota d’inundació
(msnm)

Calat màxim considerat (m)

MCO

411.48

0.82

100 anys

412.54

1.88

500 anys

412.82

2.16

Taula 10. Valors de condició de contorn de sortida considerats en el model hidràulic.
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5 Representació dels resultats
5.1 Aspectes generals
Els resultats obtinguts s’han graficat en entorn SIG obtenint d’aquesta manera els plànols,
amb la delimitació dels límits inundables per als períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys
(plànol 1), les zones de classificació de la perillositat d’inundació per al període de retorn de
100 anys (plànol 2) i 500 anys (plànol 3), la zona de flux preferent (plànol 4) i els calats
d’inundació per als 3 períodes de retorn estudiats (plànols 5, 6 i 7).
S’ha sol·licitat la informació de perillositat d’inundació per als períodes de 100 i 500 anys de la
riera de Sant Pere i la riera de Veciana (aigües avall de la confluència amb la riera de Sant
Pere) a l’ACA, així com la zona de flux preferent, però aquesta informació actualment no està
disponible.

5.2 Delimitació de límits inundables i zonificació de la perillositat
A continuació es mostren les figures dels límits inundables per als períodes de retorn de mco,
100 i 500 anys, la zonificació de la perillositat per als períodes de retorn de 100 i 500 anys i la
zona de flux preferent. A l’annex I plànols es pot consultar la mateixa informació a escala
1:5000.
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Figura 18. Esquema del mapa de zones inundables. Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 19. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 100 anys. Representació
sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 20. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 500 anys. Representació
sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 21. Esquema del mapa de la zona de flux preferent. Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 de
l’ICGC.
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5.3 Punts singulars
A partir de la modelització hidràulica realitzada i la consulta de la informació disponible del
PEFCAT del Baix Llobregat, s’han detectat dues zones amb afectacions a edificis existents.
La primera zona es localitza aigües amunt de la confluència de la riera de Veciana amb la
riera de Sant Pere. Aquesta zona forma part de la plana d’inundació situada entre aquestes
dues rieres, on es localitzen horts i algunes edificacions. Les afectacions són parcials per als
períodes de retorn de 100 i 500 anys, amb calats d’ordre decimètric, amb màxims d’1 metre.

Figura 22. Límits inundables a l’entorn de la confluència de la riera de Veciana amb la riera de Sant Pere.
Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 (ICGC).

Aigües avall de la confluència de les dues rieres, al marge dret de la riera de Veciana es
localitzen els tallers Lliró. Aquest edifici es veu afectat per al període de retorn de 500 anys,
amb calats decimètrics que afecten la façana nord de l’edifici. El desbordament que provoca
aquesta afectació pot, en part estar influenciada per la presència de l’estructura hidràulica
EH03, que no té capacitat suficient per al període de retorn de 500 anys, fet que afavoreix el
desbordament en aquest punt.
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Figura 23. Calats d’inundació a l’entorn de la confluència de la riera de Veciana i riera de Sant Pere, per als retorns
de 100 i 500 anys. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 (ICGC).

També cal destacar que el camp de futbol municipal presenta afectacions per als període s de
retorn de 100 i 500 anys, per desbordaments de la riera de Veciana al seu marge esquerra.

Figura 24. Límits inundables a l’entorn del camp de futbol municipal. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000
(ICGC).
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6 Consideracions finals
La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents zones en que es
divideix l’espai fluvial o la zona inundable queden establerts en el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, amb última modificació pel
Reial decret 638/2016, de 9 de desembre.
Les modelitzacions hidràuliques no inclouen l’efecte de transport sòlid, és a dir processos i/o
efectes d’erosió i deposició de sediments.
Els resultats obtinguts en aquest estudi responen a unes hipòtesis de càlcul determinades,
que en cas de veure’s modificades, podrien fer variar els resultats finals.
La documentació completa referent a aquest estudi s’annexa en format digital.

Barcelona, abril de 2018

Joan Sunyer Closas
Geòleg

Vist i plau:

Vist i plau:

Jordi Marturià i Alavedra

Pere Buxó i Pagespetit

Cap de la Unitat de Prevenció

Cap de l’Àrea de Geotècnia i

de Riscos Geològics

Prevenció de Riscos Geològics
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Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Copons

1

ICGC AP-010/16

Introducció

A instàncies de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha
procedit a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a Copons
(Anoia). L’àmbit del treball se centra en la població de Copons, el barri de la Roquera i
Sant Pere de Copons (figura 1 i plànol 0).

1.1 Objectius i abast
L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de
processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius,
erosions i torrentades. Segons la legislació vigent el risc geològic és un dels factors que
cal tenir en compte per a la planificació i la regulació urbanística. El planejament
urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront dels riscos
naturals preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones que presentin riscos
naturals, llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o
protecció. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del
terme municipal s’ha realitzat el present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics
(EIRG).

El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada
amb els següents riscos:
-

Moviments de vessant.

-

Esfondraments (subsidències, col·lapses)

-

Fluxos torrencials associats a cons de dejecció.

-

Sismicitat

-

Inundabilitat

L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin
susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar.
L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les
tracta totes igual, ja sigui sòl urbà, d’ocupació continuada de persones o sense qualificar.
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Un estudi més detallat podria valorar la relació entre perillositat geològica i vulnerabilitat
en relació als usos. Aquesta tasca no és objecte del present treball.

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural,
definida com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment
destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, definit com el
producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures
existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur. No es considera la
perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació
d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic).

L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau
d’activitat que podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir
d’aquests paràmetres, es poden determinar els següents graus de perillositat natural:
– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones en les quals no s’ha detectat una
exposició a fenòmens actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de
baixa intensitat i baixa activitat.
– Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat
mitjana / alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i
d’activitat mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat
mitjana / alta.

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions
tipus:
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de molt baixa a baixa.
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica però que cal seguir alguna recomanació, per protegir bens i
immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades.
Corresponen a àrees qualificades amb perillositat de baixa i en ocasions mitjana.
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– Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat
addicionals. Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb
perillositat de mitjana a alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans
d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis
detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles,
que avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els
seus possibles efectes sobre l’actuació projectada.

1.2 Marc Territorial
El terme de Copons es localitza a la comarca de l’Anoia, té una superfície de 18,7 Km2
amb una població de 307 persones l’any 2015, segons dades de l’IDESCAT. Limita amb
els termes de Veciana, Jorba i Rubió, també de la comarca de l’Anoia, i amb Sant Guim
de Freixenet de la comarca de la Segarra. L’accés principal és la carretera C-1412a des
de Jorba (A-2) o des de Calaf. L’altra carretera que discorre pel terme és la BV-1005 que
porta a Veciana.

El terme es troba en una zona de relleus moderats amb una morfologia condicionada per
les rieres Gran i de Sant Pere (figura 2) entre la plana de la Joncosa i Comalats. Mentre
que l’extrem oest del terme té una morfologia allargada amb límits poc condicionats per la
topografia, excepte el del barranc de la Torre que divideix el terme de Veciana fins a Sant
Guim de Freixenet. El punt més elevat del terme, amb una cota de 762 m, correspon als
plans de la Torre, a tocar de la població de Sant Guim. Per contra, el punt més baix
correspon a la sortida del terme de la riera Gran, en la confluència amb la rasa Fonda,
amb una cota de 384 m. Altres relleus destacats són el turó de Ca l’Arnau i pla de Sant
Gabriel (660 m) i cal Teixidor dels Tres Pins (676 m).

Hidrològicament, pertany a la conca hidrogràfica de l’Anoia. Tant la riera Gran, que drena
la part est del terme, com la rasa de la Coma i el torrent de Cal Bacinetes, que recullen
les aigües de la part oest, desaigüen directament a l’Anoia (figura 2).
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Figura 1: Localització de l’àrea d’estudi (en vermell).
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Figura 2: Model MDT del relleu del terme, juntament amb la xarxa de drenatge.
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Figura 3: Mapa de pendents del terme i rodalies.
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1.3 Clima i pluviometria
El terme té un clima mediterrani continental que amb l’índex d’humitat de Thornthwait es
classifica com a sec subhumit (C1). La precipitació mitjana anual és de 500 a
650 mm/any, amb màxims a la tardor i a la primavera. La temperatura mitjana anual és de
12º a 14º, amb una amplitud tèrmica mitjana de 16º a 18º.

A la següent taula s’indiquen les precipitacions màximes esperades en 24 h per diferents
períodes.

Taula 1: Precipitacions màximes esperades en 24 h pel municipi de Copons, segons dades del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Període de retorn
(anys)

Precipitació màxima
esperada en 24h (mm)

5

58 – 77

10

66 – 89

25

77 – 105

50

85 – 117

100

93 – 129

500

111 – 155

1000

119 - 167
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1.4 Marc geològic
Geològicament, el terme es troba a la Conca d’Avantpaís de l’Ebre, que correspon a una
depressió formada durant la compressió alpina i que es va anar omplint durant el Terciari
amb sediments procedents dels relleus que l’envoltaven. Hi destaquen tres episodis
d’ompliment un d’inicial continental durant el Paleocè, un de marí durant l’Eocè i un de
continental també durant l’Eocè. Les unitats geològiques que afloren al terme municipal
corresponen al darrer episodi continental i a les formacions quaternàries que es disposen
a sobre. Segons el Mapa Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:50.000 (figura 4) són
les següents:

Q

Agrupa els sediments quaternaris recents dipositats al fons de valls, rieres i
dipòsits de peu de mont, tots ells de poca potència o entitat cartogràfica. La
composició litològica depèn de l'àrea font i en general consisteix en còdols més
o menys rodats o angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites.
S'atribueixen a l'Holocè.

Qg

Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles Aquesta
unitat agrupa els materials de peu de mont (esbaldregalls de pendent i fàcies
proximals de ventalls al·luvials) recolzats als relleus principals i que formen
acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu
associat. Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les
rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits. S'atribueixen
majoritàriament al Plistocè.

POgm

Alternança de gresos limolítics i margues de color vermell. Les capes gresoses
tenen el ciment calcari i nombrosos fragments de roca. Les margues contenen
gasteròpodes lacustres. Constitueix part de la "formació Artés". Ambient
sedimentari fluvio- al·luvial. Edat: Oligocè.

POmg

Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i
localment microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt
percentatge de feldspats potàssics i plagiòclasis i a sostre sovint es
desenvolupen paleosòls. Les calcàries són microcristal·lines (biomicrites i
dismicrites) i presenten intercalacions de margues i argiles limolítiques, amb
presència d’ostràcodes i characeas. Inclou materials de la formació "molassa
de Solsona". Ambient sedimentari fluvial distal. Edat: Oligocè.

POmc

Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou
les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu", "calcàries de
la Panadella". Ambient sedimentari lacustre. Edat: Oligocè.

PEOlx

Alternances lutites de color vermell i ocre, gresos i guixos. Localment inclou
algun nivell poc important de conglomerats. El seu contingut fossilífer està
representat per: gasteròpodes, caròfits i restes de micromamífers. Aquesta
unitat constitueix les fàcies més distals de la unitat PEOg. Els nivells de guixos
de dimensions cartografiables s'han diferenciat com a unitat cartogràfica PEOx.
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial i de plana al·luvial. Edat:
Oligocè inferior.
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PEOmc

Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou
part de les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu",
"calcàries de la Panadella" i "formació calcàries de Santa Coloma". Ambient
sedimentari lacustre. Edat: Priabonià- Oligocè inferior.

PEOg

Gresos i lutites de colors vermell i ocre, amb esporàdiques intercalacions de
nivells de conglomerats. Conté restes fòssils de gasteròpodes, de caròfits i de
micromamífers. Aquesta unitat cartogràfica passa lateralment a les unitats
PEOcg (fàcies proximals de ventall al·luvial) i PEOlx (fàcies de plana al·luvial).
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial. Edat: Priabonià- Oligocè
inferior.

PEOm

Margues grises amb calcàries taulejades i laminades i gresos calcaris. Les
calcàries són pelmicrites i biomicrites, localment recristal·litzades, i ciment
dolomític en mosaic. Els gresos són litarenites de composicions calcàries de
mida de gra mig-fi i amb ciment calcític. Presenta laminació paral·lela i,
localment, laminació encreuada i ripples d'oscil·lació. Conté gasteròpodes,
bivalves, ostràcodes i caràcies. A la zona de Sant Gallart, la unitat arriba als 70
metres de potència. Ambient deposicional lacustre. "Formació calcàries de Sant
Gallart". Edat: Eocè-Oligocè.

PEOx

Margues grises i vermelles, gresos i nivells de guixos. Representen part de les
formacions "guixos de Copons" i "guixos de Sarral". Ambient sedimentari
lacustre. Edat: Priabonià superior- Oligocè inferior.

PEOlgx

Margues grises, gresos i guixos. Constitueixen part de la "formació guixos de
Copons". Edat: Eocè- Oligocè.
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POgm

PEOm

PEOg

PEOlgx

Figura 4. Mapa geològic del terme. Mapa Geològic de Catalunya. 1:25.000. ICGC
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1.5 Aqüífers, aigües subterrànies
El terme es troba sobre dos grans aqüífers, que estan definits a la cartografia d’aqüífers
de Catalunya com (ACA, 2013) (figura 5):


Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de les calcàries, calcarenites i
lutites de la depressió Central (209D11). Són aqüífers locals predominantment
lliures de morfologia tabular, amb porositat intergranular en medis de baixa
permeabilitat detrítics i margocalcaris, a les calcàries i dipòsits detrítics lacustres
de l'Oligocè.



Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió Central
(207E11). Són aqüífers locals semiconfinats de morfologia tabular, amb porositat
intergranular i per fissuració en medis de baixa permeabilitat detrítics i
margocalcaris, a les formacions de conglomerats, gresos i margues.

Figura 5: Aqüífers al terme municipal, definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya (ACA, 2013).

L’aigua d’abastament de la població de Copons prové principalment de la font de la
Bonamossa, i en períodes com l’estiuenc amb més necessitat d’aigua també s’agafa
l’aigua d’una conducció provinent de Prats de Rei.

La font de la Bonamossa i el sondeig de la Piscina estan classificats per l’ACA com a
zones de salvaguarda de captacions d’aigua subterrània per a consum humà. D’altra
banda, les rieres Gran i de Sant Pere consten a l’ACA com a zones sensibles de rius.
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1.6 Sismicitat
L’avaluació de la perillositat sísmica es basa en una estimació de la intensitat del
moviment sísmic que s’espera que pot afectar una determinada zona. L’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha elaborat un mapa de zones sísmiques en
el qual es valora la perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir
una intensitat determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs
sismotectònics. En aquest mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el
nucli urbà de cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’ICGC.
Segons el mapa, la zona està exposada a un risc sísmic d’intensitat VI segons l’escala de
MSK (figura 6). Amb aquest grau d’intensitat, el sisme el perceben la majoria de les
persones, tant dintre com fora dels edificis, i moltes surten al carrer esporuguides.
Algunes arriben a perdre l'equilibri i els animals domèstics fugen dels estables. Objectes i
mobles de les cases es mouen i alguns objectes poden caure. Sonen les campanes
petites. Poden produir-se esllavissaments a les muntanyes i canvis de cabal de les deus i
del nivell d'aigua de pous.

El grau d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus de construcció (taula
2).
Taula 2: Descripció dels danys en edificacions segons un grau d’intensitat VI (MSK)
Danys amb grau
d’intensitat VI (MSK)

Tipus de construcció
Tipus A: Murs de maçoneria en
sec o amb fang

Moltes sofreixen danys lleus i
moderats, en alguns casos greus

Tipus B: Murs de fàbrica de maó

Moltes sofreixen danys lleugers i
algunes moderats

Tipus C: Estructura metàl·lica o
formigó armat

Algunes sofreixen danys lleugers

Segons la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11
d’octubre de 2002, pel municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de
contribució K es presenten a la taula 3.

Taula 3: Valors d’acceleració sísmica bàsica i coeficient de contribució (Norma Sismoresistent
NCSE-02)
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Acceleració sísmica bàsica ab/g

Coeficient de contribució K

0,04

1,0

Figura 6: Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on
s’assenyala amb gris el municipi.
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Anàlisi de perillositat

L’anàlisi s’ha centrat en tres àrees delimitades al voltant de les zones urbanes i
urbanitzables del terme, que corresponen a l’àrea del nucli de Copons, el barri de la
Roquera i Sant Pere de Copons (plànol 0).
L’àrea del nucli de Copons (plànol 1) se situa en la confluència de les rieres Gran i de
Sant Pere, tret de la part sud, corresponent a sectors industrials, que es troben al marge
dret de la riera Gran i puntualment a la riera. En general, el pendent és baix, i molt baix
als sectors industrials del sud que es troben sobre l’al·luvial de les rieres, a excepció del
sector del nucli antic que es troba sobre un petit turó (fotografia 1). Ara bé, cal destacar
que el marge oest de l’àrea es troba al peu d’un conjunt de vessants amb escarpaments
(fotografia 2). Gran part de l’àrea es troba sobre una formació quaternària formada pels
al·luvials recents i antics de les rieres, tret del turó del poble antic que es troba sobre els
gresos i lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè. Al nord i a l’oest
de l’àrea, els vessants estan formats per materials del substrat eocè (PEOg i PEOx), a
sobre els quals es disposa una formació quaternària, a cops bastant potent, que
correspon a dipòsits col·luvials amb lutites i clasts procedents dels relleus terciaris
adjacents.
L’àrea del barri de la Roquera (plànol 1) es localitza al nord de Copons, al costat de
l’antiga fàbrica Manau, que explotaven la roca de la pedrera i en feien ciment (fotografia
3). L’àrea es troba en un vessant encarat al sud amb un pendent suau, d’uns 10º de
mitjana, sobre els gresos i lutites de colors vermell i ocre de la unitat PEOg.
L’àrea de Sant Pere de Copons (plànol 2) es troba en una zona plana elevada respecte
la riera de Sant Pere envoltada de camps de conreu, que es troba sobre els gresos i
lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè (fotografia 4).
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Fotografia 1. La població de Copons sobre un petit turó que destaca sobre la plana al·luvial
de la riera Gran.

Fotografia 2. Vessants del marge oest de l’àrea de Copons.
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Fotografia 3. El barri de la Roquera (sota a l’esquerra) al costat de la fàbrica Manau.
Fotografia de Servicios Aéreos Comerciales Españoles (SACE) del març de 1961, extreta
de http://cartotecadigital.icc.cat/.

Fotografia 4. Vista des de l’est de l’àrea de Sant Pere de Copons.
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2.1 Moviments de vessant
Al terme municipal s’identifiquen vessants amb escarpaments i pendents suficientment
elevats per que s’hi puguin generar esllavissades (despreniments i lliscaments).


Vessants amb escarpaments. Són els que tenen una major capacitat de generar
despreniments. Se’n localitzen a les rieres Gran (balços Fitó i de les Forques), de
Sant Pere (balços de la font de la Bonamossa i de la font del Messeguer - la
Floranca) i de la Roda (mas Lloretó i el Fiterol).



Vessants associats als trams més lutítics de les alternances eocenes. Són
susceptibles de generar lliscaments amb pendents mitjans superiors a 25º. No es
pot fer una localització prèvia per que els trams lutítics no estan diferenciats a la
cartografia geològica.

Als arxius de l’ICGC no hi havia constància d’antecedents de despreniments, lliscaments,
fluxos o d’altres relacionats amb moviments de vessant al terme, però a l’Ajuntament de
Copons s’ha informat de l’ocurrència de 2 esdeveniments importants, un a l’obaga del Gil,
que va tallar la riera Gran, i l’altre al barranc de la Boixeda, que va tallar l’antic camí a
Viladases. Els tècnics de l’ajuntament també han indicat que les petites inestabilitats són
habituals al balç de les Forques, l’obaga d’en Gil i al balç de la font de la Bonamossa. En
aquest darrer cas, la carretera de l’accés nord a la població (C-1412az) ha estat afectada
per despreniments del marge inferior, a més al vessant i al talús de la carretera fins a cal
Tresó hi ha xarxes i barreres per pal·liar els efectes de petits despreniments a la
carretera. També han informat d’una esllavissada de fang i pedres entre cal Vilella i mas
Lloretó, que la Diputació va reparar amb un mur.

En el reconeixement efectuat a les 3 àrees d’estudi només s’ha reconegut indicis
d’esllavissades propers a l’àrea del nucli de Copons, als vessants situats al costat oest:
gorg d’en Nafre, obaga del Gil, balç de les Forques i sectors industrials. A les àrees del
barri de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha reconegut indicis. Fet que és força
coherent amb el baixos pendent del terreny de la Roquera i gairebé pla de Sant Pere de
Copons. Tan sols cal destacar que al nord de la Roquera s’ha identificat uns
escarpaments que corresponen als desmunts d’una antiga activitat extractiva de la fabrica
Manau, però queden lluny del barri.

A continuació es descriuen els vessants amb indicis.
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2.1.1 Obaga del Gil – Gorg d’en Nafre
Aquests escarpaments se situen a l’oest dels molins del nord-oest de la població de
Copons, a ambdós costats de la riera Gran.

L’escarpament del Gorg (Fotografia 5) es localitza al marge dret de la riera Gran sota la
carretera i els horts. És un escarpament d’uns 10 m format a la part inferior pels gresos i
lutites terciàries i a la part superior per una formació quaternària col·luvial. S’hi ha
observat petits despreniments de blocs decimètrics i cicatrius de caigudes de masses de
terra d’ordre mètric, que indicarien una perillositat baixa enfront despreniments al peu i a
sobre l’escarpament.

A l’obaga del Gil, que es troba al marge esquerre, hi ha un escarpament que pot assolir
alçades de 30 metres. S’hi observen nombroses cicatrius de despreniments recents i
blocs individualitzats, i a l’alçada del gorg d’en Nafre es reconeix una esllavissada
d’almenys una desena de metres cúbics que ha deixat un dipòsit de blocs al peu
(Fotografia 6). Tanmateix, l’esdeveniment més destacat és un despreniment a l’extrem
més proper al nucli urbà. Es tracta d’un despreniment d’alguns centenars de metres
cúbics, que segons es desprèn de l’observació d’una fotografia aèria (fotografia 7) va tenir
lloc l’any 1973 o 1974. Segons s’ha informat des de l’ajuntament (Marcel Asensi)
l’esllavissada va tallar la riera i es va formar un embassament. Posteriorment, la mateixa
aigua va trobar el camí erosionant en part el vessant oposat, on va provocar una petita
esllavissada, però sense provocar danys a la zona urbana. En l’actualitat encara
s’observa la cicatriu del despreniment, un bloc caigut d’una d’algunes desenes de metres
cúbics (fotografia 8) i un conjunt de blocs a la llera de la riera, molts dels quals formen
part de l’escullera de l’altre marge.

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i l’existència de esdeveniments recents
de magnitud mitjana, es considera una perillositat mitjana enfront despreniments per
a l’escarpament de l’obaga del Gil (subàrea A, plànol 1).

És poc probable que un nou despreniment assoleixi l’àrea d’estudi, però no es poden
descartar soscavaments de la riera a l’extrem de ca l’Estany, pel que es recomana evitar
edificacions i estructures en aquests extrem, i a la subàrea en general, tret que es
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prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte
que les avali.

Fotografia 5. Escarpament del gorg d’en Nafre a la riera Gran.

Fotografia 6. Dipòsit de blocs d’un despreniment al peu de l’escarpament del gorg d’en
Nafre a la riera Gran.
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Fotografia 7. Fragment d’una fotografia aèria vertical del 14 de maig de 1974, on s’observa
el despreniment recent de l’obaga del Gil (la fletxa indica el lloc). Fotografia de Servicios
Aéreos Comerciales Españoles (SACE), extreta de http://cartotecadigital.icc.cat/.

Fotografia 8. Sector de l’escarpament de l’obaga del Gil on va tenir lloc el despreniment,
s’observa un gran bloc que és un fragment de la massa caiguda que va barrar la riera.
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2.1.2 Balç de les Forques
La part més alta del balç de les Forques presenta un conjunt de petits escarpament en la
roca dura de l’alternança paleocena-eocena, en un tram d’uns 40 m (fotografia 9). El peu
de l’escarpament, de la resta del balç i dels vessants de la rasa de la Boixeda està cobert
per una potent una formació quaternària antiga de caràcter col·luvial, que està formada
per blocs amb una matriu lutítica.

En el reconeixement efectuat s’ha identificat nombrosos indicis de despreniments als
nivells durs de l’escarpament (cicatrius i blocs individualitzats) i nombrosos blocs caiguts
al vessant. Bàsicament corresponen a despreniments de blocs de magnitud baixa, de
l’odre del metre cúbic o inferiors, però no es pot descartar el despreniment de blocs
d’alguns metres cúbics (fotografia 10) o de masses de roca dura i tova de desenes o
algun centenar de metres cúbics. Els tècnics de l’ajuntament diuen que els petits
despreniments són habituals en aquest balç.

Per altra banda, l’aspecte que cal tenir més en compte en aquest vessant està relacionat
amb un moviment ocorregut al vessant de la rasa de la Boixeda, que segons informen els
tècnics de l’ajuntament va tallar l’antic camí a Viladases. Es desconeix la data del succés,
però a les imatges aèries del 2001 sembla bastant recent (fotografia 11), pel que podria
estar relacionat amb els aiguats del juny del 2.000. Es tracta d’un lliscament,
probablement translacional, d’un volum de 5.000 a 10.000 m3, que afecta les calcàries de
la unitat PEOm i un dipòsit col·luvial de blocs quaternari (fotografia 12). Aquest moviment
sembla relacionat amb un nivell argilós del substrat terciari que n’hauria facilitat el
trencament i el desplaçament, les restes del qual s’observen al peu del moviment
(fotografia 13). Es desconeix la posició exacta i l’extensió d’aquest nivell argilós, però es
possible que es trobi sota els dipòsits col·luvials del peu del balç de les Forques.

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i la possibilitat de despreniments de
magnitud mitjana, i d’altra banda l’existència d’antecedents de lliscaments recents de
magnitud mitjana es considera una perillositat mitjana enfront despreniments i
lliscaments per al vessant del balç de les Forques. (subàrea B, plànol 1)

A la subàrea B es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les
mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les
avali.
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Fotografia 9. Vista del balç de les Forques. A dalt i a la dreta s’observen les cicatrius
generades pel lliscament de la rasa de la Boixeda. A sota i a la dreta es veu també el
despreniment de l’obaga del Gil.

Fotografia 10. Escarpament del capdamunt del balç de les Forques.
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Fotografia 11. A la imatge aèria del 1995 (esquerra) es veu l’antic camí a Viadases, mentre
que a la del 2001 (dreta) el camí està tallat i s’observa clarament les cicatrius i el dipòsit del
lliscament (imatges extretes de http://www.icc.cat/vissir3/).

Fotografia 12. Un dels escarpaments generats pel lliscament, amb el dipòsit de blocs antic
mobilitzat per sota.
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Fotografia 13. Restes del nivell argilós que pot haver facilitat el lliscament de la rasa de la
Boixeda.

2.1.3 Escarpament de la zona industrial
A l’extrem sud-occidental de l’àrea de Copons s’ha identificat un escarpament just al límit
del costat oest. És un escarpament d’uns 20-25 m que està format per dues unitats
geològiques, al tram inferior hi ha les margues grises amb presència de guixos de la
unitat PEOlgx i al tram superior una formació quaternària col·luvial (fotografia 14). Al tram
quaternari superior es reconeixen nombrosos indicis de despreniments de masses de
pocs metres cúbics i de blocs decimètrics, que indiquen una magnitud baixa pels
possibles esdeveniments amb una freqüència mitjana a alta. Al tram inferior també hi ha
alguns indicis, però són menys abundants i significatius.
Atesa la baixa magnitud s’ha considerat una perillositat baixa enfront despreniments a
la subàrea C (plànol 1), que afecta una franja del marge oest de la zona industrial i de
desenvolupament industrial.

Atès que els possibles despreniments serien de baixa magnitud i d’un abast limitat per la
morfologia plana de l’àrea es recomana que els estudis geotècnics previs a les futures
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edificacions o estructures considerin la necessitat de prendre mesures preventives
d’acord amb les característiques de la construcció. Aquestes mesures podrien anar des
de deixar una franja de seguretat, posar-hi malles de conducció o pantalles a realitzar un
mur o una berma, segons la proximitat de l’edificació i les característiques del vessant.

Fotografia 14. Escarpament al marge oest dels sectors industrials. A la part baixa afloren les
margues grises de la unitat PEOlgx i a sobre una formació quaternària col·luvial.

2.2 Esfondraments
Ni els arxius de l’ICGC ni els tècnics de l’Ajuntament tenen constància que a cap de les
tres àrees estudiades o proximitats hagi hagut esdeveniments relacionats amb
esfondraments. Tampoc, en el reconeixement de la fotografia aèria i del camp s’hi ha
reconegut indicis.

Ara bé, cal esmenta que la unitat PEOlgx que es troba sota els dipòsits quaternaris d’una
part dels sectors industrials del sud de l’àrea de la població de Copons conté guixos.
Tanmateix, en aquesta zona, els guixos d’aquesta unitat corresponen a petits nivells
intercalats en les margues grises i no arriben a formar nivells potents i massius, de
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manera que és molt poc probable que s’hi puguin generar processos significatius de
carstificació que siguin capaços de generar esfondraments. És per tant que s’ha
considerat una perillositat molt baixa als sectors industrials de l’extrem sud de l’àrea de la
població de Copons, i molt baixa o negligible per a la resta.

D’altra banda, s’ha d’esmentar l’existència de rebliments antròpics en dos punts propers a
l’àrea de la població de Copons, que són el pla del Camp de Futbol i el clot del Marinyol,
amb material procedent de moviments de terres del camp, en el primer cas, i dels runams
de la pedrera Manau, en el segon cas. Cal recordar que els rebliments no solen ser aptes
per a fonamentar estructures, ja que s’hi poden generar assentaments diferencials
importants en ser sotmesos a càrregues.

2.3 Fluxos torrencials associats a cons de dejecció
Al fons documental de l’ICGC no consten antecedents recents o antics relacionats amb
processos torrencials en l’àmbit del terme municipal de Copons.

En qualsevol cas, els torrents i rieres de l’entorn de les àrees estudiades no presenten les
característiques morfològiques adequades pel desenvolupament de fluxos torrencials,
especialment pel que fa als pendents, per la qual cosa no cal esperar perillositat
relacionada.

2.4 Inundabilitat
Les dues principals rieres del terme, la Gran i la de Sant Pere, que discorren a tocar de
l’àrea de la població de Copons tenen conques d’algunes desenes de quilòmetres
quadrats amb capacitat d’acumular cabals d’aigua importants.

Segons han informat els tècnics de l’ajuntament, en la historia recent ha hagut diversos
episodis d’inundació que han arribat a afectar els horts propers de la riera Gran, però que
no han afectat el casc urbà. En el reconeixement de camp s’ha observat indicis d’una
crescuda molt recent en la vegetació de la riera Gran, que havia assolit el 1 m d’alçada. A
més, l’ACA delimita zones inundables a la riera de Sant Pere i parcialment de la riera
Gran, en els seus estudis de planificació de l’espai fluvial, i zones inundables
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geomorfològicament, més extenses que les anteriors, en ambdues rieres (ACA, 20002016) (figura 7).

Així, atès que el nucli de Copons està molt proper a les rieres i que una part important
dels sectors industrials del sud de Copons es troben en zones inundables, es recomana
disposar per al planejament urbanístic d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant
Pere que delimitin el risc d’inundació segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de
juliol que defineix els usos admissibles de les zones inundables i espais fluvials.

Figura 7: Zones inundables de la rieres Gran i de Sant Pere: per un període de 500 anys basat
en un model hidràulic (puntejat blau gruixut) i zones inundables geomorfològicament (puntejat
lila fi), segons l’ACA (2000-2016).
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Conclusions i recomanacions

Les zones urbanes i urbanitzables de copons se situen en terrenys plans, poc o gens
propensos a generar inestabilitats. Tanmateix, als vessants de la riera Gran i de Sant
Pere, situats a l’oest de la població, s’ha reconegut escarpaments amb nombrosos indicis
de moviments de vessant, alguns dels quals importants, que han permès delimitar tres
subàrees.
La subàrea A (plànol 1) inclou els escarpaments del gorg d’en Nafre i de l’obaga del Gil.
S’ha observat indicis recents de despreniments de magnitud baixa al gorg d’en Nafre i de
magnitud mitjana a l’obaga del Gil, on destaca un despreniment d’alguns centenars de
metres cúbics que succeir l’any 1973 o 1974. S’ha considerat un perillositat mitjana
enfront despreniments i es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es
prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte
que les avali.
La subàrea B (plànol 1) inclou els vessants del balç de les Forques i de l’inici de la rasa
de la Boixeda. S’ha reconegut indicis de despreniments de magnitud baixa a mitjana al
balç de les Forques. Però també s’ha identificat un lliscament d’un volum de 5.000 a
10.000 m3, que va tenir lloc l’any 2000 o 2001 a la rasa de la Boixeda. S’ha considerat un
perillositat mitjana enfront despreniments i lliscaments i es recomana evitar
edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures preventives o correctives
adequades prèvia realització d’un projecte que les avali.
La subàrea C (plànol 1) inclou l’escarpament de l’oest dels sectors industrials S’ha
observat indicis de despreniments de magnitud baixa de freqüència mitjana a alta, de
manera que s’hi ha considerat un perillositat baixa enfront despreniments. Es
recomana que els estudis geotècnics previs a les futures edificacions o estructures
considerin la necessitat de prendre mesures preventives d’acord ambles característiques
de la construcció (franja de seguretat, malles de conducció, pantalles, mur o berma).

A la resta de l’àrea de Copons i a les de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha
reconegut altres indicis relacionats amb moviments de vessant. Així mateix, en cap de les
3 àrees s’ha reconegut perillositat associada a esfondraments ni fluxos torrencials.
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Pel que fa a la inundabilitat s’ha identificat zones inundables properes a l’àrea de la
població de Copons, per tant es recomana disposar per al planejament urbanístic
d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant Pere que delimitin el risc d’inundació
segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de juliol que defineix els usos admissibles
de les zones inundables i espais fluvials.

Finalment, amb caràcter general i independentment de la perillositat natural, cal tenir en
compte les següents recomanacions:



La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).



Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.



Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es
poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant.



Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i s’hi poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.

***

Barcelona, 3 de febrer de 2016

Vist i plau:

Marcel Barberà Garcia

Jordi Marturià Alavedra

Geòleg

Cap de la Unitat de Prevenció de
Riscos Geològics

Unitat d’enginyeria geològica i risc
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RESUM
Estudi d’Identificació de Riscos Geològics a Copons
Àrea

Moviments de vessant

Esfondraments

Fluxos torrencials

Inundabilitat

Subàrea A i B

Copons

Indicis de magnitud mitjana
Perillositat mitjana.
es recomana evitar edificacions i estructures, tret
que es prenguin les mesures preventives o
correctives adequades prèvia realització d’un
projecte que les avali
Subàrea C

Presència local de guixos poc
significativa, a la resta sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Zones potencialment inundables.
Estudi d’inundabilitat de les rieres
Gran i de Sant Pere

Indicis de magnitud baixa
Perillositat baixa.
es recomana que els estudis geotècnics previs
considerin la necessitat de prendre mesures
preventives

Barri de la
Roquera

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

No hi ha cursos fluvials

Sant Pere de
Copons

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

No hi ha cursos fluvials
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FITXES

Àrea de Copons

Perillositat

Subàrea A (plànol 1) Gorg d’en Nafre - Obaga del Gil
Tipus

Despreniments

Grau

Mitjana

Propostes

Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali

Perillositat

Subàrea B (plànol 1) Balç de les Forques - Rasa de la Boixeda
Tipus

Despreniments i lliscaments

Grau

Mitjana

Propostes

Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali

Perillositat

Subàrea C (plànol 1) Sectors industrials
Tipus

Despreniments

Grau

Baixa

Propostes

Els estudis geotècnics previs considerin la necessitat de prendre mesures preventives

Riera Gran i riera de Sant Pere
Perillositat

Inundabilitat

Propostes

Es recomana disposar d’estudi d’inundabilitat
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ANNEX 3:
Conveni entre l’Ajuntament i els propietaris de la
zona industrial de Copons

