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1. Introducció
La necessitat d’efectuar un estudi d’inundabilitat al municipi de Deltebre, es planteja per
motius de planejament urbanístic.
La zona inundable associada al riu Ebre, al delta de l’Ebre, està inclosa dins el Pla Especial
d’Emergències per inundacions de Catalunya INUNCAT (agost 2006, Direcció General de
Protecció Civil).
El pla especial inclou l’estudi de Delimitació de zones inundables per a la redacció de
l’Inuncat per les conques intercomunitàries (desembre 2002, Agència Catalana de l’Aigua).
Aquesta delimitació inclou les zones inundables pels períodes de retorn de 50, 100 i 500
anys a escala 1:50000 (Figura 1). Aquesta escala de treball no s’adequa al requeriments per
la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per aquest raó es realitza el present
estudi.

Figura 1. Delimitació de zones inundables a escala 1:50.000. INUNCAT. Conques intercomunitàries, detall dels
fulls 522, 523 i 547. Any 2002 (ACA).

1.1 Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és determinar les zones inundables del riu Ebre al seu pas pel
terme municipal de Deltebre i la perillositat associada, en la franja delimitada per la línia de
cota d’inundació, de les avingudes de períodes de retorn (T) de 10, 100 i 500 anys, per tal
de detectar possibles afectacions a determinades àrees del municipi.
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1.2 Àmbit d’estudi
El terme municipal queda íntegrament dins el delta del riu Ebre. Tot i que el terme municipal
de Deltebre no avarca tot el delta, l’estudi efectuat transcendeix el límit administratiu ja que
requereix realitzar un estudi hidràulic que n’inclogui tota la superfície.
El delta de l’Ebre té una superfície emergida aproximada de 325 km² amb una topografia
caracteritzada per variacions suaus de pendent pel que fa a la plana d’inundació. El canal
principal del riu, amb una sinuositat aproximada d’1,1, presenta un pendent suau
d’aproximadament 0,05‰. Cal destacar la presència de diferents llacunes i zones
d’aiguamolls de diferent magnitud; l’Estella, l’Illot de les Olles (dins del terme municipal de
Deltebre) i l’Encanyissada, la Tancada i d’altres que es troben a l’hemidelta sud (fora del
terme municipal de Deltebre). En total, aquestes zones representen aproximadament 15 km²
de superfície, dels quals 4,7 km² correspondrien a les zones humides que es troben dins el
terme de Deltebre.

Figura 2. Situació dels cursos fluvials al terme municipal de Deltebre.

A 17 km de la desembocadura del riu es situa l’illa de Gràcia, amb una superfície
aproximada de 1,35 km², i a 20 km trobem l’illa de Sapinya amb uns 0,035 km² de superfície
aproximada.
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La petja antròpica al delta, es deixa veure en tot el territori bàsicament en l’activitat agrícola,
que ha promogut una configuració del delta en compartiments, de diferents mides i de
formes sovint rectangulars, delimitats per infraestructures lineals de diferent magnitud;
canals de reg (de la dreta i l’esquerra de l’Ebre), xarxa de drenatge, carreteres, camins, etc.
Les principals zones urbanes del municipi es situen als nuclis urbans de Deltebre (Jesús i
Maria i la Cava) i a la urbanització Riumar, a prop de la desembocadura del riu.
1.3 Metodologia
Per a la obtenció dels límits de les zones inundables, s’ha utilitzat un model hidràulic
bidimensional del riu Ebre al seu pas pel delta.
La metodologia de treball es divideix en tres fases: pre-procés, càlcul i post-procés. Per tal
de realitzar una bona modelització, cal disposar d’un bon model digital del terreny (MDT) en
3D.
En el pre-procés, s’ha generat una malla de càlcul triangular a partir del model digital del
terreny (MDT) Lidar de cel·les de 1x1 metres, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). La
malla de càlcul inclou, a part de la informació topogràfica, les condicions de càlcul de
contorn i inicials, el cabal de càlcul (hidrograma de càlcul) assignat a una zona d’entrada i
els paràmetres associats a la rugositat del terreny.
El càlcul es realitza amb el programari específic CARPA v2.03, desenvolupat pel grup
d’investigació Flumen, de la E.T.S. d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(Universitat Politècnica de Catalunya). La modelització es realitza en règim variable.
Finalment, al post-procés, es tracten els resultats obtinguts en entorn SIG, per tal de
determinar el límit inundable i les zones de diferent perillositat pels tres cabals de períodes
de retorn modelitzats (10, 100 i 500 anys). Els resultats es presenten en plànols a escala
1:10.000.
La metodologia s’explica més detalladament als apartats 2 per la Hidrologia, i a l’apartat 3
per a la hidràulica.
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2. Hidrologia segons PEFCAT
Per dur a terme aquesta modelització del riu Ebre, s’han considerat els hidrogrames
d’avinguda, corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, aportats per
l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a la realització dels
treballs d’estudi de la inundabilitat en l’àmbit del projecte de Planificació d’Espais Fluvials de
Catalunya (PEFCAT, riu Ebre 2010).
L’objectiu general del PEFCAT és avançar en la resolució i ordenació dels diversos
conflictes hidràulics, ambientals i morfo dinàmics vinculats a la gestió de l’aigua i el medi
hídric de l’espai fluvial.
L’objectiu de l’estudi d’inundabilitat en el marc del projecte PEFCAT és el de completar la
zonificació en el territori de les zones inundables de les principals conques de Catalunya,
mitjançant una modelització hidrològica i hidràulica que millora la realitzada dins la
planificació INUNCAT (Agència Catalana de l’Aigua, 2002).
L’estudi s’ha realitzat en règim variable, per tant s’han utilitzat els hidrogrames d’avinguda
facilitats per l’ACA (figures 6,7 i 8) amb els cabals punta de la Taula 1, en un tram que va
d’Amposta a la desembocadura del riu al mar Mediterrani.
T (anys)

Cabal (m³/s)

10 (ZF, Zona Fluvial)

2729

100 (SH. Sistema Hídric)

5327

500 (ZI, Zona Inundable)

8840

Taula 1. Cabals punta de l’estudi hidrològic del PEFCAT pel riu Ebre.
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3. Hidràulica
3.1

Àmbit d’estudi

S’han realitzat tres models hidràulics, un per a cada període de retorn. L’àrea modelitzada
comença aigües amunt d’Amposta i arriba a la desembocadura del riu a la punta del
Galatxo. S’han exclòs de la modelització la punta de la Banya, la punta del Fangar i la barra
del Trabucador.
Estudis previs, validats pels càlculs definitius, han permès concloure que la crescuda pel
període de retorn de 10 anys, queda confinada entre els canals de reg de l’esquerra i la
dreta de l’Ebre, per tant el model hidràulic a partir del qual s’han obtingut els resultats finals
per aquest període de retorn, queda restringit entre aquestes dues infraestructures lineals,
incloent 73 km² de superfície deltaica i 30 km de curs fluvial.
Respecte els models hidràulics dels períodes de retorn de 100 i 500 anys, l’àmbit d’estudi
inclou tot el delta (exceptuant les zones anteriorment mencionades), amb un total de 310
km² de superfície i 30 km de curs fluvial.

Figura 3. Àmbits d’estudi pels diferents períodes de retorn.
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Programari de càlcul

Per fer la modelització s’ha utilitzat el programari CARPA v2.03, desenvolupat pel grup
d’investigació Flumen, de la E.T.S. d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(Universitat Politècnica de Catalunya).
CARPA és una eina de càlcul numèric del flux de l’aigua en làmina lliure i règim variable,
que ha estat desenvolupat per dur a terme estudis hidrodinàmics en geometries irregulars,
que integra les aproximacions en una i dues dimensions amb diferents possibilitats de
connexió entre dominis.
Utilitza esquemes numèrics d’alta resolució que permeten el càlcul de fluxos discontinus i
que permet treballar en dues dimensions, amb malles irregulars no estructurades, formades
per quadrilàters i/o triangles i, en l’aproximació unidimensional, amb lleres compostes (llera
central i planes d’inundació).
També implementa mecanismes per a considerar el mullat i l’assecat del domini en estudi,
així com la rugositat del terreny variable en l’espai i en funció de les característiques del flux.
També incorpora al sistema un model hidrològic distribuït de transformació pluja –
escorrentiu, basat en les equacions completes de Saint Venant, totalment integrat en la
modelització hidràulica.
3.3 Model digital del terreny
El model digital del terreny (MDT) ha estat facilitat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Es
tracta d’una informació en format malla regular (raster) amb un pas de malla d’1x1 metres i
amb una precisió d’uns 15-30 cm en altimetria (Figura 4). El MDT proporciona una escala de
treball de l’ordre de 1:1000.
Degut a que el lidar no penetra l’aigua i proporciona punts a la làmina d’aigua, s’ha modificat
el model digital en la zona del canal principal del riu, per tal d’incorporar dades de batimetria
existents de l’”Estudi Batimètric i Sedimentològic del riu Ebre des de Tortosa a la Gola”, del
DPTOP (1983).
Segons aquest estudi, el fons del canal no es troba proper al nivell del mar, sinó que té un
perfil lineal i amb cotes bastant per sota del nivell del mar; la cota del canal de la
desembocadura és de -6 msnm i a Amposta és d’uns -4,15 msnm. A partir d’aquesta
informació s’ha modificat el model digital del terreny.
S’ha determinat un nou model geomètric del canal en entorn Hec-.Ras, duent a terme una
excavació del canal en diferents trams a partir de les dades batimètriques. El curs fluvial s’ha
dividit en tres trams i s’ha aplicat un valor mig de profunditat a les seccions corresponents.
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Figura 4. Model digital del terreny en format raster, de cel·les de 1x1 metres, Institut Cartogràfic de Catalunya.

Per tal de poder verificar el nou model geomètric amb la corresponent nou canal, s’ha
realitzat el càlcul hidràulic dels nivells d’aigua amb aquest model geomètric nou i el cabal
circulant el dia del vol del Lidar. El resultat obtingut, valida la tasca realitzada, doncs la línea
de la làmina d’aigua coincideix pràcticament amb els cotes del model digital del terreny
original. D’aquesta manera es pot considerar que la modificació del canal s’ajusta, a efectes
de càlcul hidràulic, a la realitat (Figura 5).
Tant el model digital del terreny Lidar de l’ICC com el model geomètric modificat,
coincideixen amb els que s’han utilitzat dins el marc del conveni de col·laboració entre l’ACA
i l’ICC per a la realització dels treballs d’estudi de la inundabilitat en l’àmbit del projecte
PEFCAT (2010).
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Fig
gura 5. Càlcull hidràulic amb
b model geom
mètric modificat en el Delta de
d l’Ebre (en ccolor magenta, cota lidar
originall).

Resp
pecte les zones
z
humid
des i les llacunes, s’h
ha considerat la cota de la làmina d’aigua
a
proporcionada pel
p MDT Lid
dar, doncs per
p aquests
s casos no es
e disposa d
de batimetrries.
3.4

Hidrogra
ames d’aviinguda

El cà
àlcul hidràulic s’ha re
ealitzat en règim varriable, per la qual co
osa s’han utilitzat elss
hidro
ogrames d’a
avinguda (figures 6, 7 i 8) facilitats
s per l’ACA tal i com es comenta en l’apartatt
2, am
mb els caba
als punta qu
ue es poden
n consultar a la Taula 1.
1

Figura 6. Hidrograma d’avinguda
d
pel període de re
etorn de 10 an
nys.
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Figura 7. Hidrograma
H
d
d’avinguda
pel període de re
etorn de 100 a
anys.

Figura 8. Hidrograma
H
d
d’avinguda
pel període de re
etorn de 500 a
anys.

C
de rugosita
at
3.5 Coeficient
El nivvell d’aigua
a en un tram
m de riu no depèn únic
cament de la geometriia del canal o la plana
a
d’inu
undació, el pendent i el
e cabal, do
oncs també
é depèn de la vegetacció i altres factors
f
que
e
s’eng
globen en un
u paràmetrre de rugosiitat, anomenat coeficie
ent de Mann
ning.
Per assignar
a
aq
quest coeficcient s’han seguit
s
difere
ents criteriss diferencian
nt la llera del riu, de la
a
plana
a d’inundacció
Els coeficients
c
d Manning
de
g de la plana
a d’inundac
ció, s’han ob
btingut del Mapa de Cobertes dell
Sòl de Catalun
nya del CR
REAF (Cen
ntre de Re
ecerca Eco
ològica i A
Aplicacions Forestals),,
gnant un va
alor de rugo
ositat a cada
a tipus de coberta.
c
Aquests valorrs es poden
n veure a la
a
assig
Taula
a 2 i a la Fig
gura 9 la re
epresentació
ó del mapa de cobertes.
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Tipus sòl

Manning

1

Boscos densos (no de ribera)

0,090

2

Boscos de ribera

0,090

3

Reforestacions recents

0,075

4

Plantacions de pollancres

0,060

5

Plantacions de plàtans

0,060

6

Boscos clars (no de ribera)

0,075

7

Matollars

0,060

8

Vegetació d'aiguamolls

0,050

9

Prats i herbassars

0,050

10

Zones recent cremades

0,060

11

Roquissars

0,030

12

Tarteres

0,030

13

Sòls nus forestals

0,040

14

Platges

N/A

15

Glaceres i congestes

N/A

16

Aigües continentals

0,025

17

Conreus

0,050

18

Canals i basses agrícoles

N/A

19

Zones urbanitzades

0,150

20

Basses urbanes

N/A

21

Vies de comunicació

0,100

22

Zones esportives i lúdiques

0,080

23

Zones d'extracció minera

0,100

24

Sòls nus urbans

0,150

Taula 2. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats.

Aquests coeficients de rugositat de manning, coincideixen amb els adoptats pel projecte
PEFCAT dins el conveni de col·laboració entre l’ACA i l’ICC.
A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a
estudis de detall mig, amb n multi paramètrica, basats en l’estudi “Guide for selecting
Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains” del Servei
Geològic dels Estats Units (USGS).
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Figura 9. Mapa de cobertes de sòl al terme municipal de Deltebre. Font. CREAF.

Es tenen en compte diferents paràmetres de la geometria de la llera i dels elements presents
que puguin influir durant les avingudes:

on:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

: factor de correcció per incorporar obstruccions al flux.

e)

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

f)

: 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, en funció dels quals s’han
pres els següents valors:
g)

= 0.017

h)

= 0.001
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m=1

Així doncs
d
el ma
anning adop
ptat per la zona
z
de la llera és:

n = (0.017+0.00
(
01+0.000+0
0.001+0.010
0)·1 = 0.02

Riu

Pendent mig
g Coeficientt n
0.05 ‰

Riu Ebre
e

0.020

Ta
aula 3. Coeficcient de rugosiitat de Mannin
ng utilitzat.

El co
oeficient de
e rugositat de mannin
ng adoptat per la llera
a, coincideix amb l’utiilitzat en ell
proje
ecte PEFCA
AT (conveni ACA – ICC
C pel riu Ebrre, 2010).
Les figures
f
10, 11 i 12 mosstren imatge
es del terme
e municipal de Deltebrre.

Figura 10. Vista
V
aèria dell nucli urbà de
e Deltebre i Sa
ant Jaume d’E
Enveja.

Figura 11. Vista parcial del
d delta de l’E
Ebre.
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Figura 12. Riu
R Ebre al se
eu pas per Delltebre.

3.6 Condicions
C
s inicials – condicions de conto
orn de sortiida
Les condicions inicials fa
an referència a l’estatt previ a la modelització, mentre que elss
dicions de contorn
c
fan referència a les condicions del líímit del mod
del. A efecttes pràcticss
cond
aque
estes condiicions corre
esponen a cotes d’in
nundació prrèvies al ccàlcul, en aquest
a
cass
cond
dicionades per
p la presè
ència del ma
ar.
Per obtenir
o
els nivells de marea
m
corre
esponents a cada perío
ode de reto
orn, s’ha utilitzat l’Atlass
de in
nundació de
el litoral pen
ninsular esp
pañol, reda
actat pel Grrupo de Ingenieria Oce
eanográfica
a
de Costas
C
(GIO
OC) de la Univesidad
d de Canta
abria (UC) pel Ministe
eri de Med
di Ambient,,
Direccció Genera
al de Costess.
Conccretament s’han
s
considerat els gràfics que presenten el
e règim mig del nivell de marea
a
(Figu
ura 13

Figu
ura 13. Gràficss a partir dels quals
q
s’han ob
btingut els nive
ells de marea pels diferentss períodes de retorn. Font:
Atla
as de inundación del litoral Peninsular
P
Esspañol, Ministe
erio de Medio Ambiente – U
Universidad de
e Cantabria.

Degu
ut a la presència de la barra de
el Fangar (Figura
(
14), part del llitoral del municipi
m
de
e
Delte
ebre queda
a protegit. Tot i això , com a marge de seguretat prendrem l’estimació
ó
d’orie
entació sign
nificativa, qu
ue és el que
e dóna valo
ors més elevvats de cote
es d’inunda
ació.
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Figura 14. Zona protegida de la barra del Fangar.

Per als diferents períodes de retorn, s’han considerat els nivells d’inundació de probabilitat
compresa entre el 90 i el 100%, els quals corresponen a un rang d’entre 0.5 i 0.6 metres
sobre el nivell del mar.
Per al període de retorn de 10 anys s’ha considerat el tram baix del rang, és a dir que com a
condició inicial i de contorn del model s’ha considerat un nivell del mar de 0.5 metres.
Pel als períodes de retorn de 100 i 500 anys s’ha considerat el valor superior del rang, és a
dir que com a condició inicial i de contorn del model s’ha considerat un nivell del mar de 0.6
metres.
Període de retorn

SNM (respecte el NMMA)

T = 10 anys

0,5 msnm

T = 100 anys

0,6 msnm

T = 500 anys

0,6 msnm

Taula 4. Cotes del nivell del mar considerades com a condició inicial i de contorn, per a cada període de retorn.

Les condicions de contorn i de sortida coincideixen amb els adoptades dins el conveni de
col·laboració entre l’ACA i l’ICC per a la realització dels treballs d’estudi d’inundabilitat en
l’àmbit del projecte PEFCAT (Ebre 2010).
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Figura 15. Zones potencialment afectades per les condicions inicials i de contorn, a l’esquerra segons cota 0,5
msnm i a la dreta segons cota 0,6 msnm.

3.7

Construcció del model bidimensional

Els límits inundables al delta de l’Ebre, s’han obtingut a partir d’un model hidràulic en dues
dimensions: per realitzar aquest modelització s’ha utilitzat el model digital del terreny lidar de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de cel·les de 1x1 metres, modificat al sector de la llera del
riu, tal i com ja s’ha comentat en l’apartat 3.3 (Figura 4).
Un cop delimitada la zona d’estudi (tot l’àmbit deltaic, exceptuant la punta del Fangar, la
barra del Trabucador i la punta del Galatxo), s’ha definit una malla de càlcul triangular, a la
qual s’hi associen unes condicions de contorn, unes condicions inicials i cotes de terreny
extretes del model digital del terreny.
Les condicions inicials fan referència a l’estat del terreny sobre el qual es realitza la
modelització.
Les condicions de contorn inclouen definir una zona d’entrada de flux (assignant la
informació dels hidrogrames d’avinguda) i una zona de sortida del model. També cal definir
els coeficients de rugositat del terreny (manning) per la llera i les planes d’inundació.
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Figura 16. Model digital del terreny, extensió del model de càlcul (esquerra) i malla de càlcul triangular generada
pel període de retorn de 10 anys.

Figura 17. Model digita del terrenyl, extensió del model de càlcul (esquerra) i malla de càlcul triangular generada
pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.

Un cop definida la malla de càlcul, s’assignen les cotes del terreny als vèrtexs dels triangles
de la malla i es defineixen les zones d’entrada i sortida del model, a les quals se’ls assigna
els hidrogrames d’avinguda (entrada) i les condicions de contorn (sortida). També
s’assignen les condicions inicials a tot l’entorn de càlcul. Els coeficients de rugositat, definits
anteriorment, s’atribueixen als triangles de la malla.
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Altres paràmetres de càlcul es resumeixen a la taula següent:

Període
de retorn
(anys)

Temps
Simulació
(segons)

Interval de
resultats
(segons)

Q
punta
càlcul
(m³/s)

Règim
d’entrada

Règim
de
sortida

Límit
sec/mullat
(m)

Condicions
Inicials
(msnm)

Condicions
contorn
(msnm)

10

650000

10000

2729

Cabal
total

Subcrític

0,05

0,5

0,5

100

670000

10000

5327

Cabal
total

Subcrític

0,05

0,6

0,6

500

670000

10000

8840

Cabal
total

Subcrític

0,05

0,6

0,6

Taula 5. Resum dels paràmetres de càlcul.
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4. Representació de resultats
4.1

Aspectes generals

Els resultats obtinguts, de calats (Y) i velocitats (V), s’han processat per tal d’obtenir els
mapes de perillositat per a cada període de retorn i el límit inundable corresponent.
S’ha utilitzat la metodologia definida per l’Agència Catalana de l’Aigua, en que es defineixen
tres categories de perillositat: lleu, moderada i greu:
•

Perillositat lleu Î Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V ≤ 0.08 m²/s

•

Perillositat moderada Î Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ 0.08 m²/s

•

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

4.2

Resultats de la modelització en 2D

De la modelització en dues dimensions, s’obtenen rasters de grids de calats, velocitats i
cotes d’inundació per a cada període de retorn.
Els resultats obtinguts, extensió de les zones inundables, grids de calats i cotes d’inundació,
coincideixen amb els obtinguts en el projecte PEFCAT dins el conveni de col·laboració ACAICC.
Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, de la combinació de la informació de calats i
velocitats s’obté tant els límits inundables, com els mapes de perillositat i mapes de cotes
d’inundació, per a cada període de retorn (figures 18, 19 i 20),

Figura 18. Mapa de perillositat (esquerra) i cotes d’inundació al delta de l’Ebre, pel cabal associat al període de
retorn de 10 anys.
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Figura 19. Mapa de perillositat (esquerra) i cotes d’inundació al delta de l’Ebre, pel cabal associat al període de
retorn de 100 anys.

Figura 20. Mapa de perillositat (esquerra) i cotes d’inundació al delta de l’Ebre, pel cabal associat al període de
retorn de 500 anys.

4.3 Nucli urbà de Deltebre
Els resultats a la zona del nucli urbà de Deltebre es mostren a les figures següents; els
mapes corresponen als grids de calats (en cm), velocitats (en m/s) i cotes d’inundació (en
cm), per a cada cabal de període de retorn estudiat.
Els mapes de perillositats associades a les zones inundables per a cada període de retorn, a
escala 1:10000, es poden consultar a l’apartat 6 (Plànols).
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Figura 21. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de Deltebre.

Figura 22. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de Deltebre.
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Figura 23. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de
Deltebre

Figura 24. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de Deltebre.
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Figura 25. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de Deltebre.

Figura 26. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de
Deltebre.
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Figura 27. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de Deltebre.

Figura 28. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de Deltebre.
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Figura 29. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de
Deltebre.

4.4 Nucli urbà de Riumar
Els resultats a la zona del nucli urbà de Riumar es mostren a les figures següents; els
mapes corresponen als grids de calats (en cm), velocitats (en m/s) i cotes d’inundació (en
cm), per a cada cabal de període de retorn estudiat.
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Figura 30. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de Riumar.

Figura 31. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de Riumar.
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Figura 32. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 10 anys, al nucli urbà de
Riumar.

Figura 33. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de Riumar.
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Figura 34. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de Riumar.

Figura 35. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 100 anys, al nucli urbà de
Riumar.

31

Estudi d’inundabilitat del riu Ebre al Municipi de Deltebre

IGC AP-036/10

Figura 36. Mapa de calats associats al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de Riumar.

Figura 37. Mapa de velocitats associades al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de Riumar.
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Figura 38. Mapa de cotes d’inundació associades al cabal del període de retorn de 500 anys, al nucli urbà de
Riumar.

Els mapes de perillositats associades a les zones inundables per a cada període de retorn, a
escala 1:10000, es poden consultar a l’apartat 6 (Plànols).
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5. Conclusions
A partir dels treballs realitzats, s’han delimitat les zones inundables i s’han determinat les
perillositats associades, pels períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, del riu Ebre a la zona
del delta de l’Ebre. La representació de resultats es presenta amb plànols a escala 1:10000
(apartat 6), tot i que l’escala de treball és de l’ordre 1:1000.
També s’adjunten els mapes de cotes d’inundació per a cada període de retorn representats
a escala 1:25000.
Tot i que el Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 28 de juliol, article 6) tant
sols requereix determinar la perillositat pel període de retorn de 500 anys, s’ha considerat
oportú determinar també la perillositat pels períodes de retorn de 10 i 100 anys, degut a la
seva extensió i a la seva afectació a zones urbanes.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la situació del terme municipal de Deltebre es localitza
íntegrament dins del delta de l’Ebre.
Les característiques intrínseques de la part emergida d’un delta, de pendent molt suau i gran
extensió, amb poques variacions altimètriques, en fan una zona potencialment inundable.
Davant d’aquest escenari, els resultats obtinguts amb la modelització hidràulica en 2D,
corroboren aquest fet, i per tant s’han d’analitzar els mapes de perillositat.
La modelització realitzada, proporciona informació de l’evolució de calats i velocitats de la
làmina d’aigua al llarg del fenomen estudiat, informació que coincideix amb la obtinguda en
el projecte PEFCAT realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre l’ACA i l’ICC (Ebre
2010). A partir d’aquesta informació, i després dels seu processat, s’han obtingut els mapes
de perillositat, segons el criteri definit per l’ACA (apartat 4.1).
La forta antropització que presenta el delta de l’Ebre, condiciona l’evolució de les avingudes
del riu. Aquesta antropització està representada per diferents elements; infraestructures
lineals (canals de reg, de drenatge i vies de comunicació), nuclis urbans i zones de conreu.
Les infraestructures lineals compartimenten el territori amb una configuració en caixa d’ous,
amb la diferència que els compartiments són de superfícies diferents i els límits entre
compartiments són de diverses magnituds.
Les infraestructures més crítiques, pels nuclis urbans de Deltebre, són els binomis canal de
l’esquerra de l’Ebre - carretera TV-3454/T-340 i el canal de la dreta de l’Ebre - carretera TV3403.
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Aquestes infraestructures actuen com a dics, confinant l’avinguda del riu. Ja pel cabal
d’avinguda de 10 anys, el riu desborda aigües avall del pont de la carretera nacional N-340
(aigües avall d’Amposta), la presència d’aquest dics impedeix que el flux d’aigua segueixi el
que seria el seu curs natural.
Pels cabals d’avinguda del 100 i 500 anys, l’avinguda queda, en un primer estadi, confinada
a la zona d’entrecanals per, posteriorment, rebassar puntualment la cota superior d’aquestes
infraestructures i transvasar part del cabal a les zones exteriors als canals.

Figura 39. Esquema que representa una secció transversal tipus a la zona del nucli urbà de Deltebre.
Representació vàlida pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.

Aquesta configuració del delta i la condicionada evolució de les avingudes, provoquen que a
la zona d’entrecanals els calats i velocitats d’avinguda siguin superiors, mentre que les
zones exteriors els calats i velocitats tendiran a ser inferiors.
Les zones afectades pels cabals d’avinguda de 100 i 500 anys inclouen la totalitat del terme
municipal de Deltebre, excloent la major part de la urbanització Riumar, que queda en un
petit alt topogràfic.
Pel període de retorn de 10 anys, les perillositats al nucli urbà de Deltebre són de lleus a
moderades. Entre les avingudes de Francesc Robert Graupera i de les Goles de l’Ebre i el
riu Ebre, les perillositats són de moderades a lleus, mentre que entre aquestes avingudes i
el canal de l’esquerra de l’Ebre són bàsicament moderades amb zones de perillositat greu a
zones properes al canal (veure plànols).
Pel període de retorn de 100 anys, les zones inundables afecten aproximadament de l’ordre
del 90% del terme municipal. Al nucli urbà de Deltebre, les perillositats són de moderades a
greus a la zona compresa entre les avingudes de Francesc Robert Graupera i les Goles de
l’Ebre i el riu Ebre, mentre que a la zona compresa entre les avingudes i el canal de
l’esquerra de l’Ebre són bàsicament greus. A la urbanització Riumar s’observen zones de
perillositat lleu a moderada en zones perifèriques, com al nord-oest on es localitza el
càmping Riumar. El càmping l’Aube es troba en una zona de perillositat lleu (veure plànols).
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A la zona compresa entre la sèquia de l’illa del Mar i la línia de costa, es considera que la
zona és inundable potencialment només per una ascens del nivell del mar fins a 0,6 msnm
(que correspon a les condicions inicials i de contorn considerades en el càlcul hidràulic).
Pel període de retorn de 500 anys, les afectacions són similars a les del període de retorn de
100 anys, a la zona de nucli urbà de Deltebre l’escenari és molt semblant, tants sols
diferenciat per un petit augment de les zones de perillositat greu. En general es pot dir que el
patró de resultats és similar.
Entre el canal de l’esquerra de l’Ebre i la línia de costa, l’augment de les zones de perillositat
greu és major i més visible. També augmenta lleugerament la zona de perillositat lleu a la
urbanització Riumar, pel límit nord-oest.
A l’annex 1 es poden consultar els criteris de classificació de l’espai fluvial i els usos
permesos per a cada tipus, segons el que defineix el Reglament de la Llei d’urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol).
D’acord amb el Pla INUNCAT, aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 d’agost de 2006,
els municipis que, com el cas de Deltebre, es troben en zones amb perill d’inundació molt
alt, alt o mitjà, han d’elaborar un Pla d’actuació municipal per inundacions (PAM). Aquest pla
és l’encarregat de definir les actuacions a dur a terme en el municipi en cas d’una
emergència per inundació.

Vist-i-plau:
Joan Suñé i Closas

Pere Martínez i Figueras

Geòleg

Cap de l’Àrea d’Enginyeria Geològica
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PLÀNOLS
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6. Plànols.
La Figura 40 mostra el mapa de distribució dels plànols de resultats al municipi de Deltebre,
a la figura es representa l’extensió de la zona inundable, als plànols es representen les
perillositats associades per a cada període de retorn estudiat a escala 1:10000 (l’escala de
treball és de l’ordre de 1:1000).
Plànol 1: Zonificació de la inundabilitat per a T10 anys, perillositats associades.
Plànol 2: Zonificació de la inundabilitat per a T100 anys, perillositats associades.
Plànol 3: Zonificació de la inundabilitat per a T500 anys, perillositats associades

Figura 40. Esquema de distribució dels fulls dels plànols 12 i 3. A la figura s’observen els límits d’inundació pels
diferents cabals de períodes de retorn.
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També s’adjunten els mapes de cotes d’inundació per als tres períodes de retorn a escala
1:25000 (escala de treball de l’ordre de 1:1000).
Plànol 4: Mapa de cotes d’inundació per a T10 anys.
Plànol 5: Mapa de cotes d’inundació per a T100 anys.
Plànol 6: Mapa de cotes d’inundació per a T500 anys.

Figura 41. Esquema de distribució dels fulls dels plànols 4, 5 i 6. A la figura s’observen els límits inundables pels
diferents cabals de període de re
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ANNEXES
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1. Annex. Zonificació i reglament d’usos de l’espai fluvial segons el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Fonts documentals:
•

Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 380/2006, de 18 de juliol) publicat al
DOGC núm. 4682 – 24/07/2006.

•
1.1

http://aca-web.gencat.cat (plana web oficial de l’Agència Catalana de l’Aigua).
Introducció

L’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (decret 305/2006) estableix la directriu de
preservació front als riscs d’inundació
Al efectes de l’aplicació de la directriu de planejament que estableix l’article 9.2 de la Llei
d’urbanisme (Decret , dins la zona inundable, que està constituïda per la llera dels rius i
rieres i per aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de
les planes d’inundació per episodis extraordinaris, s’ha de distingir la zona fluvial, la zona del
sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris. (article 6.1).
La zonificació de l’espai fluvial esdevé la base de la regulació dels usos del sòl en els espais
riberencs i perifluvials.
1.2

Proposta d’usos

La directriu de preservació davant dels riscos d’inundació establerta en l’article 6 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 8 de juliol, en
desenvolupament del que determina l’article 9.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, conté el règim d’usos admissibles, limitats i
prohibits en les diferents zones en que es divideix l’espai fluvial o zona inundable.
Aquest règim d’usos parteix d’una concepció de l’espai fluvial en la seva integritat a partir de
la identificació de les funcions de les diferents zones: el flux, l’acumulació i
l’emmagatzematge d’aigua, el bosc de ribera i el corredor ecològic, etc. I també recull, en
conseqüència, dels aspectes més rellevants, els que s’han tenir en compte i incorporar la
funcionalitat hidràulica i ambiental d’aquests espais en la planificació del territori.
1.3

Zona fluvial

La zona fluvial és la zona de l’espai fluvial necessària per preservar el riu, entès en la seva
concepció més comuna. Està constituïda per la llera (amb la presència continuada o no
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d’aigua) i les riberes. La preservació de la zona fluvial s’adreça a la protecció de la qualitat
de l’aigua i dels sistemes biològics associats, com també de la morfologia de la llera i les
seves riberes. Per delimitar la zona fluvial, es pren com a referència la línia base sorgida de
la delimitació de les crescudes màximes de període de retorn de 10 anys.
S’ha de clarificar que aquesta delimitació s’ha de completar tenint en compte els aspectes
ambientals, la zona ecosistèmica del sistema ripari i els usos riberencs.
Règim d’usos
L'article 6.2. del Reglament de la Llei d'urbanisme ordena la qualificació dels terrenys
inclosos en aquesta zona com a sistema hidràulic per part del planejament urbanístic, el qual
no hi podrà admetre cap ús tret d'aquells previstos a la legislació sectorial d'aigües pel que
fa al domini públic hidràulic. En conseqüència, només s'hi podran realitzar operacions per
millorar-ne la funcionalitat hidràulica i ambiental i la instal·lació d’infraestructures
transversals, sempre que en respectin la continuïtat ambiental i hidràulica, o canalitzades,
sempre que en respectin la continuïtat hidràulica i morfodinàmica. En canvi, queda prohibit
qualsevol tipus d'urbanització d'aquests terrenys, a més de les instal·lacions dedicades al
transport de matèries perilloses, que suposin un risc de contaminació del medi ambient.
En la zona de sistema hídric no es pot admetre cap edificació o construcció nova, ni cap ús
o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui
representar un obstacle al flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas
d'avinguda.
Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions:
•

Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc
l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les.

•

Els parcs, els espais lliures, les zones enjardinades i els usos esportius a l'aire lliure,
sense edificacions ni construccions de cap mena.

•

Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables.

•

L'establiment longitudinal d'infraestructures de comunicació i transport, sempre que
permeti la preservació del règim de corrents.

•

La implantació d'infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i
protegides, i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la noafectabilitat a la qualitat de les aigües.

•

Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic
hidràulic.
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Sistema hídric

El sistema hídric és la zona de l’espai fluvial reservada a la preservació correcta i plena del
règim de corrents en cas d’avinguda, pel fet que és una zona amb un risc elevat
d’inundacions. És una zona imprescindible per al riu, ja que permet el pas del flux d’aigua en
avinguda i, alhora, la relació mediambiental amb la resta d’elements naturals. La delimitació
del sistema hídric pren com a referència la franja delimitada per la línia de cota d’inundació
de l’avinguda de període de retorn de 100 anys, donant-li cert sentit i continuïtat.
Règim d’usos
L'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme estableix la prohibició del planejament
urbanístic d'admetre en el sistema hídric cap edificació o construcció nova ni cap ús o
activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui
representar un obstacle al flux d'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda.
Així mateix, pel que fa als usos admesos, l'article 6.3. esmentat estableix la llista d'usos
següent que el planejament urbanístic pot permetre en el sistema hídric sempre que es
duguin a terme amb les condicions especificades:
•

Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc
l'establiment d'hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les.

•

Els parcs, els espais lliures, les zones enjardinades i els usos esportius a l'aire lliure,
sense edificacions ni construccions de cap mena.

•

Els llacunatges i les estacions de bombament d'aigües residuals o potables.

•

L'establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que
permeti la preservació del règim de corrents.

•

La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i
protegides, i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la noafectabilitat a la qualitat de les aigües.

•

Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic
hidràulic.

El mateix article 6.3. habilita els plans d'ordenació urbanística municipal per incorporar els
terrenys inclosos en el sistema hídric en sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl
urbanitzable, sempre que aquests terrenys es destinin a algun dels usos compatibles abans
esmentats.
Només es podran destinar els terrenys inclosos en el sistema hídric a usos diferents dels
relacionats en l'article 6.3. quan el planejament urbanístic, amb l'informe favorable de
l'Administració hidràulica, prevegi l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes
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definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament.
L'execució de les obres esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys
externs al sector i es considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació
urbanística en els quals estiguin inclosos els terrenys.
1.5

Zona inundable

La zona inundable és la zona de l’espai fluvial, coincident amb la definició de la Llei d’aigües,
que el riu arriba a ocupar esporàdicament coincidint amb avingudes extraordinàries. Tenint
en compte el caràcter extemporani, la preservació de la zona inundable s’adreça a evitar
danys importants si bé, i a diferència de les altres dues zones ( al zona fluvial i el sistema
hídric), és una zona de l’espai fluvial modificable per l’activitat humana, però sempre amb
condicions. Per a la delimitació de la zona inundable es pren com a referència la línia de
cota d’inundació de l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
Règim d’usos
En darrer terme, l'article 6.4. del Reglament de la Llei d'urbanisme es refereix al règim d'usos
del sòl dels terrenys situats en la zona inundable per episodis extraordinaris. Aquest règim
d'usos dependrà de si els terrenys es troben en una de les tres categories següents en
funció dels paràmetres hidràulics disponibles de calat i velocitat de l'avinguda:
•

Zona d'inundació greu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris
que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior o igual a 1 m,
una velocitat més gran o igual a 1 m/s i el producte d'ambdós és superior o igual a
0,5 m²/s.

•

Zona d'inundació moderada: s aquell tipus de zona inundable per episodis
extraordinaris que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat superior
o igual a 0,4 m però inferior a 1 m, una velocitat superior o igual a 0,4 m/s però
inferior a 1 m/s i el producte d'ambdós és més gran o igual a 0,08 m2/s però inferior a
0,5 m²/s.

•

Zona d'inundació lleu: és aquell tipus de zona inundable per episodis extraordinaris
que es dóna on les condicions hidràuliques presenten un calat inferior a 0,4 m, una
velocitat més petita de 0,4 m/s i el producte d'ambdós és inferior a 0,08 m²/s.

En funció d'aquesta classificació, l'article 6.4. esmentat estableix el règim d'usos del
sòl següent que haurà de quedar recollit en el planejament urbanístic:
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No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació en
la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la
condició d'inundació greu.

•

No pot admetre àrees d'acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d'edificació,
amb excepció de les destinades a usos industrials i d'emmagatzematge, en la part de
la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició
d'inundació moderada.

•

No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable
per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d'inundació lleu.

De la mateixa manera que estableix l'article 6.3. del Reglament de la Llei d'urbanisme en
relació amb el règim d'usos del sòl en els terrenys situats en el sistema hídric, l'article 6.4.
permet que el planejament urbanístic destini els terrenys situats en zona inundable per
episodis extraordinaris a usos diferents dels relacionats en la primera part de l'article quan el
planejament urbanístic, amb l'informe favorable de l'Administració hidràulica, prevegi
l'execució de les obres necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la
urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la
implantació de l'ordenació i usos establerts per l'indicat planejament. L'execució de les obres
esmentades no ha de generar problemes d'inundabilitat a terrenys externs al sector i es
considera com una càrrega d'urbanització dels àmbits d'actuació urbanística en els quals
estiguin inclosos els terrenys.
1.6

Règims especials

La Directriu de prevenció davant dels riscos d'inundació de l'article 6 del Reglament de la
Llei d'urbanisme estableix algunes especialitats sobre el règim d'usos del sòl en determinats
terrenys situats en les diferents zones de l'espai fluvial.
Així, l'apartat 5 d'aquest article 6 exclou de l'aplicació del règim d'usos del sòl dels terrenys
inclosos en les diferents zones de l'espai fluvial establert en els apartats 2, 3, i 4 el sòl urbà
i les edificacions o conjunts d'edificacions que siguin objecte de protecció pel seu
valor històric, artístic, arquitectònic o industrial. En aquests casos, el planejament
urbanístic general, d'acord amb el que determini l'Administració hidràulica, ha de preveure
les actuacions necessàries per a l'adopció de les mesures de protecció davant dels riscos
d'inundació en els referits àmbits, i també la programació i l’execució de les obres
corresponents. El planejament urbanístic general pot condicionar les actuacions de
transformació dels usos o de reimplantació d'usos preexistents a l'execució, a càrrec de
l'actuació i de les infraestructures necessàries que adeqüin el risc d'inundació a l'ordenació
urbanística.
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En el cas de llacs, llacunes, aiguamolls, embassaments, parcs fluvials i altres elements
que poden comportar riscos d'inundació, l'apartat 7 de l'article 6 del Reglament de la Llei
d'urbanisme disposa que el planejament urbanístic ha de tenir en compte aquests riscos en
establir l'ordenació d'usos del sòl d'acord amb els criteris previstos en els apartats anteriors
del mateix article 6, amb les especificitats que determini l'Administració hidràulica.
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Taules de n composta per lleres

Extretes de “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels
and Flood Plains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS).
2.1

Valors del coeficient de manning de base (
naturals:
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Valors del coeficient manning per factors que afecten la rugositat de les lleres
(

,

,

,

):
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