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El present document constitueix el recull de les tasques corresponents a la realització d’un estudi 
d’inundabilitat del tram final del Ter, basat en un model bidimensional de simulació hidràulica en entorn 
GUADFlowTM 2D 1.  

La seva realització s’emmarca en el context dels projectes LIFE PLETERA i LIFE MEDACC i la seva 
finalitat és servir de suport tècnic, en la matèria estudiada, als citats projectes. 

 
1 INCLAM (2014), http://www.inclam.com/es/tic/software-comercial/guad-2d. 
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1 Introducció 

El projecte LIFE PLETERA (NAT/ES/001001 De-urbanizing and recovering the ecological functioning of 
the coastal systems of La Pletera) és un projecte finançat pel Programa LIFE+Nature project application, 
destinat a la recuperació dels ambients costaners situats al litoral del riu Ter i, especialment, a la 
desurbanització de la Pletera i la recuperació ecològica del sistema costaner. En aquesta línia, l’any 2014 
es va redactar el projecte constructiu anomenat “Proyecto de restauración ambiental de los ecosistemas 
costeros de la Pletera en l’Estartit, T.M. Torroella de Montgrí”, per part de la enginyeria ABM/JG (Figura 
01). 

D’altra banda, el projecte MEDACC (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative 
methodology for regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte finançat pel 
Programa europeu LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança) destinat a provar solucions innovadores 
orientades a adaptar els nostres sistemes agro-forestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit 
mediterrani.  

Amb aquest objectiu el projecte MEDACC desenvolupa, de forma experimental: (1) un seguit de mesures 
d’adaptació en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua; (2) promou que aquestes 
mesures siguin dissenyades i avaluades amb la participació de diferents actors locals; (3) preveu que els 
resultats del projecte contribueixin a quantificar com l’adaptació pot reduir la vulnerabilitat dels sistemes 
naturals i de les activitats davant del canvi climàtic; i (4) avalua quins són els costos econòmics i 
ambientals associats a l’aplicació o no d’aquestes mesures d’adaptació. 

 

Ambdós projectes coincideixen en l’interès per a analitzar i trobar solucions d’adaptació als problemes 
d’inundació litoral que afecten aquesta zona del marge esquerre del Baix Ter ateses les projeccions 
d’ascens del nivell del mar i de major recurrència d’episodis atmosfèrics extrems i d’avingudes fluvials que 
es pronostiquen en motiu del canvi climàtic. 

Als pronòstics climàtics cal sumar-hi també els efectes de la subsidència del litoral (sigui d’índole natural o 
antròpica), doncs contribueix a l’amplificació dels efectes de la inundabilitat de les terres baixes litorals i 
l’augment dels potencials desperfectes sobre els sistemes urbans, agrícoles i naturals associats. 

En aquest escenari, la plana fluviodeltaica del Baix Ter i el litoral del municipi de Torroella de Montgrí és 
un dels sectors que presenta major vulnerabilitat natural a la inundació. El litoral d’aquest municipi s’estén 
al llarg de 5 km de la costa empordanesa, en la qual podem trobar-hi la desembocadura del riu Ter: un 
dels rius importants de les Conques Internes de Catalunya per la funció estratègica que exerceix respecte 
el proveïment municipal de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

Les ribes litorals presenten llacunes i terres humides d’alt interès ecològic, que actualment es troben 
incorporades dins la delimitació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. A banda dels 
elements naturals i de propi interès del paisatge, aquest litoral és molt transitat en motiu de l’abundància 
d’establiments turístics, urbanitzacions i càmpings, que conviuen amb propietats agrícoles i diversos 
masos. 
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Figura 1.- Projecte de restauració ambiental dels ecosistemes costaners de la Pletera (ABM/JG). 

La vulnerabilitat hidrològica d’aquest sector es manifesta en la periodicitat de la inundació temporal de 
vastes extensions de terreny litoral i l’afecció de conreus, béns i infraestructures. En conseqüència, 
esdevé una preocupació notable per a l’Ajuntament i els propietaris de la zona, que demanen l’estudi i 
l’aplicació d’accions dirigides a reduir els efectes que aquesta problemàtica o, si més no, actuacions que 
els permetin adaptar-s’hi d’una forma raonable, per al projecte MEDACC, que treballa en la recerca de 
potencials accions d’adaptació per absorbir els volums d’aigua d’avinguda en episodis previsiblement 
cada vegada més extrems. 

Amb motiu de la duplicitat d’objectius el document s’ha plantejat en dues parts contínues però clarament 
diferenciades: la modelització de base, en primer lloc, i la modelització orientada a la definició 
d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic (EACC). 
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2 Objectius i àmbit d’estudi 

El treball relatiu al desguàs del sistema litoral de la plana situada al marge esquerre del Ter, es centra en 
una zona litoral aproximada compresa entre el Ter Vell, el riu Ter i el mar (plànol 1 annex cartogràfic I). 

 

Figura 2.- Àrea de realització de l’estudi hidràulic. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

La part de treball corresponent als escenaris de futur requerits pel projecte MEDACC requerirà un àmbit 
de treball major que, pel N, inclourà el nucli de l’Estartit i cap a l’W s’allargarà fins la línia que uneix Mas 
Pagès, Mas Pascual, Mas d’en Pi i Mas Marquès, i que s’inclourà en forma d’addenda en el present 
document. 

Els objectius pretesos amb la present modelització, en el marc del projecte LIFE PLETERA són els 
d’obtenir coneixement sobre: 

1. Efecte sobre la inundabilitat motivat per la desurbanització de la Pletera. 

2. Efectes, i necessitat, d’una mota de protecció entre la Pletera i el riu Ter. 

3. Efecte, i necessitat, de mesures de protecció a la part posterior de la platja sobre la inundabilitat per 
aigua marina en episodis de llevant. 
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Els objectius pretesos en el marc del projecte LIFE MEDACC són els següents: 

1. Valorar l’efecte sobre el territori estudiat en l’àmbit del projecte LIFE MEDACC d’un episodi conegut 
de llevant en condicions de nivell del mar permanentment més elevat. 

2. Proporcionar directrius per l’adaptació al canvi climàtic en el sector d’estudi que puguin ser 
traslladades a altres emplaçaments de condicions físiques assimilables. 

3. Orientar sobre quines poden ser àrees aptes per amortir els episodis d’inundació en una situació 
climàtica més extrema com a estratègia d’adaptació al canvi climàtic. 

4. Valorar l’efectivitat de la implementació de mesures d’adaptació en relació amb l’evolució del flux 
d’aigua de desbordament del Rec del Ter Vell 
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3 Recopilació d’antecedents 

Quant a modelització hidràulica en l’àmbit d’estudi existeixen almenys tres treballs previs amb l’objectiu 
conceptual comú de simular la inundabilitat en la plana del Baix Ter, en aquests casos per desbordament 
del riu Ter associat a episodis pluviomètrics amb diversos períodes de retorn però, en darrer terme, amb 
propòsits específics diferents: 

1. Estudi de Planificació de l'espai fluvial a la conca del Ter (PEFCAT). (ACA, 2003-2005). 

L’objectiu principal dels estudis PEFCAT realitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua és servir al 
propòsits següents: 

• La delimitació física de les zones inundables i la zonificació dels espais fluvials, que serviran a la 
seva vegada per garantir la preservació i millora dels rius a Catalunya i, esdevindrà una eina de 
suport bàsica per a la gestió i ordenació territorial, que hauran de tenir en compte les 
administracions competents en matèries d’ordenació territorial, urbanisme, protecció civil i medi 
ambient. 

• Donar suport al què es preveu als articles 64 i 65 de les determinacions normatives del vigent 
PGDCFC sobre “Atermenament estimat” i “Inundabilitat” i el que estableixen els articles 4,6,9 i 14 
del “Reglament del domini públic hidràulic” (RDPH). 

Els estudis PEFCAT de planificació es limiten a les conques i subconques dels rius Muga, Fluvià, 
Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, així com les conques de 
totes les rieres costaneres situades entre la frontera amb França i el desguàs del riu Sénia. 

Cada estudi PEFCAT consta de tres grans blocs: 

1. Caracterització del medi. 

2. Diagnosi de l’espai fluvial. 

3. Prognosi de l’espai fluvial. 

Concretament en la fase de diagnosi es realitzen estudis hidrològics i hidràulics (models 
d’inundabilitat 1D) que ofereixen com a resultat principal l’abast (extensió i calat) de les inundacions 
corresponents a diversos períodes de retorn (crescuda ordinària, 10, 50, 100 i 500 anys) per als 
trams de rius considerats. 
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Alguns dels resultats obtinguts per l’àmbit del Baix Ter són els següents: 

 

Figura 3.- Alguns del resultats d’inundabilitat per desbordament del riu al Baix Ter, segons PEFCAT, a diferents 
períodes de retorn. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

Es pot apreciar com a T10 el Ter encara transcorre dintre llera, acotada en bona part entre motes, 
sense inundar la seva plana al·luvial. 

En l’actualitat les hipòtesis unidimensionals han anat perdent validesa en la modelització de les 
planes d’inundació i els nous treballs abordats des de l’Agència, i/o en col·laboració d’altres amb 
ella, han tendit a l’ús de models bidimensionals que milloren i afinen els resultats originals de la PEF. 

2. Estudi hidràulic i hidrològic de la desembocadura del riu Ter. (Treball de Final de Grau en 
Enginyeria de la Construcció per la UPC. Xavier Roura Perea, 2014). 

Aquest estudi, realitzat amb la tutela de l’ACA, pren com a objectiu principal la determinació de les 
zones potencialment inundables associades al tram final del riu Ter al seu pas pel terme municipal 
de Torroella de Montgrí, contrastant els resultats obtinguts amb dos programaris de modelització 
bidimensionals diferents (GUAD 2D i IBER). Les dades de partida són els cabals normalitzats del 
Ter calculats en l’estudi PEFCAT. Alguns dels resultats obtinguts (calats) són els següents: 

 

Figura 4.- Alguns del resultats d’inundabilitat per desbordament del riu al Baix Ter per diferents períodes de retorn. 
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Estudi hidràulic del Baix Ter per a la modificació del Pla Especial Molí del Mig (Torroella de 
Montgrí. Geoservei, 2014). 

Aquest estudi, realitzat en paral·lel i en col·laboració amb l’anterior, centra el seu interès en l’àmbit 
del Molí del Mig (Torroella de Montgrí). Simula, a partir de cabals normalitzats de l’estudi PEFCAT i 
mitjançant el Model GUAD2D, la inundabilitat del Baix Ter amb un període de retorn de 500 anys. 

El resultat obtingut és el següent: 

 

Figura 5.- Calats obtinguts a l’estudi de simulació de la inundabilitat del Molí del Mig per 
desbordament del riu. Període de retorn 500 anys. Font: Geoservei, 2014. 

Si bé els estudis anteriors es presenten com a antecedents val a dir que únicament contemplen la 
simulació de la inundabilitat per desbordament del riu Ter i, consegüentment, no inclouen el 
comportament específic de la conca del Ter Vell, única rellevant per a l’estudi de la inundabilitat de la 
Pletera i entorn. 

Quant al comportament del mar, els estudis precedents tampoc contemplen variacions del seu nivell; es 
considera estàtic a un nivell prefixat. És a dir, no preveuen l’entrada d’aigua de mar que es produeix 
durant els episodis de llevant coneguts. 

Quant a la dades pluviomètriques de partida, els estudis anteriors basen les simulacions en episodis 
teòrics corresponents a períodes de retorn concrets (3.5, 10, 50, 100 i 500 anys) o pluges de disseny. 

El present estudi simula la inundabilitat de la Pletera i entorn derivada les potencials condicions de 
circulació d’aigua superficial i de comportament del mar a la franja costanera immediata corresponents a 
un episodi pluviomètric de llevant similar a l’ocorregut a la zona d’estudi a finals de desembre del 2008 i 
del qual es van recollir una sèrie de dades de nivell d’aigua a terra (entrada d’aigua marina) que serviran 
de punts de control per validar la bondat dels resultats obtinguts. 
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Figura 6.- Control de la làmina d’aigua a diversos punts de la Pletera durant l’episodi meteorològic de llevant el desembre 
del 2008. Font: Mònica Martinoy. 
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4 Estudi hidrològic: geomorfologia i hidrologia 

El coneixement obtingut de part dels habitants del territori indicant que els episodis de pluja associats a 
temporal de mar (règim de llevantada) són els que tenen un efecte més nociu en l’àmbit d’estudi, unit a la 
necessitat de poder fer un calibrat adequat del model matemàtic, ha requerit seleccionar, en primer lloc, 
l’episodi de referència per començar els treballs. Així, s’han estudiat les dades bàsiques dels episodis de 
temporal més coneguts dels darrers anys: 

 

Data Dies Pluviometria mm Onades m Nivell mar m 

Octubre 93  27-28 112 2-3 +0.02 a +0.22 

Octubre 94 9-11 250 1,5-2 +0,04 a +0,18 

Octubre 05 11-17 180 1,5-2 -0,04 a +0,22 

Desembre 08 26-28 35 5-7 +0,00 a +0,34 

Octubre 11 23-28 228 2,5-3 +0,03 a +0,42 

Taula 1.- Dades característiques dels darrers episodis de temporal. Font: Josep Pascual. 

i s’ha acabat seleccionant el de desembre de 2008 com a escenari de base a calibrar. Es tracta d’un 
episodi en què (1) domina plenament una de les aportacions d’aigua sobre l’altra –en aquest cas temporal 
marí important i pluviometria mínima- i pel qual (2) es disposa de dades de cota assolida per l’aigua en el 
sector de la Pletera durant els mateixos dies de l’episodi; dos fets que ajuden a garantir el correcte 
calibrat del model matemàtic. 

 

4.1 Introducció 

No es disposa de dades sobre cabals circulants d’aigua superficial al sector d’estudi, motiu pel qual s’ha 
realitzat una aproximació en forma d’estudi hidrològic simple per a determinar-los. 

 

4.2 Característiques de la xarxa hidrogràfica 

La hidrologia superficial de l’àmbit es caracteritza per no presentar eixos hídrics rellevants, sinó petits recs 
antropitzats que transiten entre camps de cultiu i que la major part de l’any romanen secs. Els camps de 
cultiu, petits masos i alguns establiments turístics van deixant pas, en transició a la línia costanera, a 
terres humides, dunes i llacunes d’alt interès ecològic pròpies de la dinàmica litoral del sector. 

El Ter en aquest tram circula entre motes de contenció, circumstància que li procura un aïllament efectiu 
del seu entorn, deixant el seu paper en la simulacions hidràuliques efectuades en un segon terme. El mar, 
en canvi, esdevé el principal agent modelador de la fesomia de l’àmbit al condicionar en bona mesura el 
sistema dunar/lacunar que caracteritza l’àmbit. Les llevantades sovint propicien l’entrada terra endins 
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d’aigua marina en confluir un increment del nivell del mar en situació de baixes pressions atmosfèriques i 
la concurrència d’onades que transcendeixen i modelen el litoral. 

Per a l’obtenció dels potencials cabals d’entrada al model provinents del sector oest de l’àmbit d’estudi, 
tant per a la simulació de l’episodi pluviomètric del desembre del 2008 (calibratge) com pels escenaris en 
què s’han incorporat entrades d’aigües superficials corresponents a un període de retorn de 3,5 anys, 
s’han calculat les conques naturals d’aportació d’aigua al sector. Es tracta d’una anàlisi SIG en base a la 
geomorfologia de l’àmbit d’estudi, el resultat és el següent: 

 

Figura 7.- Conques naturals de drenatge i aportació d’aigua a l’àmbit de simulació. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

Característiques de les conques: 
 

Conca Superfície (km2) Pendent mig (m/m) Grau d’urbanització 

A 0,35 0,93 <4% 

B 0,21 0,75 <4% 

C 0,26 0,87 <4% 

D 0,32 1,05 <4% 

E 0,82 0,98 <4% 

Taula 2.- Característiques de les conques de drenatge avaluades. 
 

4.3 Metodologia 

La determinació de les avingudes associades tant a l’episodi pluviomètric del desembre del 2008 com al 
de temps de retorn de 3,5 anys es realitza a partir de l’aplicació del mètode racional, segons les 
prescripcions que figuren en el document “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es consideren així les citades recomanacions pel que fa 
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al valor del multiplicador regional del llindar d’escorrentiu, al temps de concentració i al coeficient de 
simultaneïtat en funció de l’àrea de la conca. 

4.3.1 Estudi pluviomètric 
 
La pluviometria considerada ha estat: (a) la corresponent a l’episodi de llevantada del desembre del 2008, 
segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya registrades a l’estació automàtica de Torroella de 
Montgrí; (b) la màxima corresponent a l’àmbit del model per un període de retorn de 3,5 anys, segons 
dades de l’ACA disponibles al seu catàleg de descàrrega de cartografia, apartat Cabals, subapartat 
Precipitacions màximes, cobertura Prec_Maxima_Ter_Daro / pd_mco_100.txt. 
 

Episodi Pd (mm) 

(a) Desembre 2008 35 

(b) T = 3,5 anys 75 

Taula 3.- Pluviometria de cada episodi considerat. 

4.3.2 Llindar d’escorrentiu 

La determinació dels llindars d’escorrentiu (P0) de les conques considerades es realitza a partir de la 
cobertura CABALS_LL_ESCO_TER_PO_100.txt, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua i formada 
per una malla de 30 m considerant condicions d’humitat amb antecedent tipus II. Finalment, als valors 
obtinguts se’ls hi aplica un factor regional de correcció r = 1,3. 
 

Conca P0 (mm) P’0 càlcul (mm) 

A 37,68 48,98 

B 45,39 59,01 

C 45,84 59,59 

D 53,03 68,94 

E 53,60 69,68 

Taula 4.- Llindars d’escorrentiu de les conques de drenatge avaluades. 

4.3.3 Temps de concentració 

Tenint en compte que el grau d’urbanització de la conca és inferior al 4,0%, el temps de concentració (Tc) 
s’estima a partir de la fórmula de Témez: 

 

Tc: Temps de concentració en hores 
L: Longitud del curs principal (km) 
j: Pendent mitja (m/m) 
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4.3.4 Resum dels resultats 
 

Conca Àrea (km2) j (m/m) µ (%) Tc (h) 

A 0,35 0,93 <4% 0,17 

B 0,21 0,75 <4% 0,25 

C 0,26 0,87 <4% 0,31 

D 0,32 1,05 <4% 0,3 

E 0,82 0,98 <4% 0,6 
 

 T = 3,5 anys 

Conca C I (mm/h) K Qd (m3/s) 

A 0,08 92,02 1,01 0,76 

B 0,04 75,36 1,01 0,20 

C 0,04 67,19 1,02 0,21 

D 0,01 68,38 1,02 0,09 

E 0,01 46,49 1,04 0,14 

Taula 5.- Resum de resultats de l’estudi hidrològic. 
 

Per l’episodi de desembre de 2008 s’ha contemplat una precipitació màxima diària (Pd) de 35 mm, inferior 
als llindars d’escorrentiu calculats per les conques considerades, en conseqüència el cabal circulant 
resultant en tos els casos és nul. 

El cabal circulant del Ter considerat ha estat el corresponent a l’aforament del Pont de Torroella de 
Montgrí mesurat el 27/12/2008= 116,1 m3/s, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

4.3.5 Contrast i calibratge dels resultats 

L’escenari de simulació de la llevantada ocorreguda a finals de desembre del 2008 es planteja com a 
escenari de calibratge ja que es disposa d’una sèrie de dades de nivell d’aigua a terra (entrada d’aigua 
marina) que serviran de punts de control per validar la bondat dels resultats obtinguts. 

 

Figura 8.- Nivell làmina d’aigua a diversos punts de la Pletera durant episodi de llevant (desembre 2008). Font: Mònica Martinoy. 
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En addició, fruit de reunions de treball amb agents del territori, especialment habitants, s’ha pogut obtenir 
informació puntual de l’abast de la inundació per aigua marina que servirà per contrastar amb els resultats 
de la simulació de calibratge. 

 

4.4 Característiques del/s temporal/s de llevant 

4.4.1 Simulació de l’arribada d’aigua marina al continent 

Els dies 26 i 27 de desembre del 2008 la Costa Brava patí els efectes d’una “llevantada” provocada per la 
presència d’una bossa d’aire fred en alçada provinent de l’est d’Europa fins el Golf de Lleó en conjunció 
amb la ubicació d’una baixa (1012ha) a uns 100 km de la costa catalana que comportà: 

- Vents sostinguts per sobre els 65 km/h, amb pics al voltant dels 90 km/h.  

- Onatge a mar significatiu amb alçades de 6-7 m (puntualment fins a 9 metres), amb una 
cadència o període d’onada màxim de 10 segons; registrat per la boia meteorològica del Golf 
de Roses.  

- Nivell de les aigües més alt de l’habitual motivat per les baixes pressions. 

Els efectes del temporal foren notables i diversos; danys personals (víctimes mortals, ferits de diversa 
consideració), danys materials (passeigs marítims destrossats, destrosses a establiments de costa, 
embarcacions enfonsades, etc.), pertorbacions sobre els ecosistemes costaners, variació de la morfologia 
litoral, etc.  

 

Figura 9.- Mapa de pressió en superfície, a les 12 UTC 26-12-2008. Font: model DWD. 
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En termes de simulació de les característiques pròpies de la llevantada s’ha optat per prendre com a 
objectiu la simulació de diverses onades amb una cadència determinada amb l’assoliment d’una cota tal 
que permeti superar els punts baixos i mitjans entre les dunes alineades N-S de la franja costanera 
(apartat 5.2.3.2) i, per tant, es produeixi entrada d’aigua marina terra endins.  

El nivell del mar, altre dels aspectes característics del temporal, s’ha considerat 40 cm per sobre de la 
cota norma, cota 0 m snm. 
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5 Estudi hidràulic: construcció i calibratge del model 

5.1 Introducció 

Considerant que l’àmbit d’estudi implica la modelització d’un tram de plana d’inundació del Ter on les 
hipòtesis unidimensionals (models 1D) perden validesa, s’ha optat per l’ús de l’aplicació GUAD2D. Es 
tracta model bidimensional de simulació hidràulica dissenyat per a l’anàlisi de les ones d’avingudes 
provocades per la pluja, basat en l’aplicació del mètode de volums finits per a resoldre numèricament les 
equacions de Saint-Venant. 

 

5.2 Model bidimensional 

GUADFlowTM 2D és un paquet informàtic conformat per les següents aplicacions: 

§ GUADCreator (v1.1.1). Mòdul per a la preparació de les dades de simulació. 

§ GUAD|2D (v.1.3.1). Mòdul matemàtic de simulació. 

§ GUADView (v.1.8.16). Mòdul per a l’anàlisi dels resultats de la simulació. 

El primer pas, doncs, és la construcció del model bidimensional mitjançant GUADCreator, el qual ofereix 
les següents possibilitats/requeriments: 

§ Incorporació del terreny (model digital d’elevacions). 

§ Incorporació de la fricció del terreny (coeficients de rugositat de Manning). 

§ Consideració d’un calat mínim de trànsit. 

§ Consideració de condicions de contorn: 

- Condicions de contorn d’entrada (Cabal d’entrada, Nivell d’aigua d’entrada). 

- Condicions de contorn de sortida (Cabal de sortida, Nivell d’aigua de sortida, Embornal). 

§ Incorporació de ponts com a estructures hidràuliques de la simulació. 

§ Triangularització. Construcció de mallat. 

§ Definició de les condicions inicials. (Nivell, Velocitat). 

§ Definició paràmetres de simulació. (Hora inici, hora fi, interval bolcat resultats i sistema d’unitats). 

Als següents apartats es relacionen les dades d’entrada considerades en la construcció del model 
hidràulic. 

Les bases cartogràfiques al model s’han treballat amb projecció UTM 31N ETRS89. 
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5.2.1 Model digital d’elevacions del terreny 

Dels models d’elevacions del terreny (MET) oferts per l’organisme administratiu oficial competent en 
aquesta matèria, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i actualment disponibles per la zona 
estudiada, s’ha optat pel MET 2x2 m elaborat mitjançant punts obtinguts en vols LIDAR2. L’exactitud 
altimètrica estimada és de 0’15 metres (error mitjà quadràtic). 

Prèvies a la seva incorporació al model GUAD2D s’han realitzat les següents tasques (plànol 2, annex 
cartogràfic I): 

1. Incorporació d’edificis. 

Actualment les dades LIDAR incorporen la classificació del núvol de punts, això suposa que es 
pot derivar un model d’elevacions del terreny “a la carta” amb o sense edificis, vegetació, etc. En 
el moment de construcció de la base altitudinal del model de la Pletera, però, només es 
disposava de la informació corresponent al terreny i, per tant, les edificacions s’han incorporat a 
posteriori i provinents de la BTC5000 vectorial de l’ICGC.  

Font: Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 (v2.0) de l’ICGC. L’alçada considerada per a cada 
edifici és la corresponent al centroide del polígon que el representa (representació geomètrica 
tridimensional) a la base topogràfica citada. 

 

Figura 10.- Incorporació d’edificis a l’MDT. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

2. Modificació puntual d’alçades originals recollides al MET2x2 amb l’objectiu de garantir la 
representació de tàlvegs de cursos hídrics, obertura de passos soterrats, presència d’elements 

 
2 Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging 
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nous en simulació d’escenaris futurs, etc., que puguin ser d’especial interès per la simulació 
hidràulica. 

 

Figura 11.- Exemple de modificació de l’MDT per representar un hipotètic escenari futur. Font:  Elaboració pròpia, 2016. 

5.2.2 Rugositat del terreny 

En GUAD2D, la fricció del terreny s’assigna a través del coeficient de rugositat de Manning. A tal efecte, 
s’han elaborat diverses cobertures per cobrir els escenaris simulats a partir d’informació d’usos i cobertes 
del sòl, tenint en compte (plànol 3, annex cartogràfic I): 

§ L’agrupació d’usos del sòl es realitza prenent com a referència el grau de definició establert en el 
nivell 5 (màxima discretització) del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC, versió 4), 
elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

§ L’assignació del coeficient de rugositat de Manning per a cada ús de sòl descrit a l’àrea d’estudi 
s’ha realitzat seguint els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua a tal efecte. 
Les agrupacions resultants (i el corresponent coeficient de Manning assignat) són les següents: 

 

Agrupació d’usos i cobertes del sòl Coef. Manning (ACA) 

Urbà 0,15 

Zona urbanitzada 0,1-0,15 

Boscos 0,12 

Molts arbres, bardisses i herbes (molt espès) 0,12 

Molts arbres, bardisses i herbes (normal) 0,12-0,065 

Cases aïllades i bosc 0,1 

Infraestructures elèctriques 0,1 
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Agrupació d’usos i cobertes del sòl Coef. Manning (ACA) 

Indústries 0,1-0,08 

Hivernacles 0,08 

Arbres i canyes 0,08 

Càmping 0,08 

Plantacions d’arbres 0,08-0,075 

Moltes bardisses i herbes altes 0,075 

Arbres i bardisses 0,075-0,065 

Arbusts i herbes altes 0,07-0,04 

Camps de cultiu 0,07-0,04 

Plantacions d’arbres i camps de cultiu 0,065-0,03 

Còdols i herbes baixes. Roca 0,06 

Bardisses i herbes altes 0,055-0,05 

Extracció d’àrids i camps de cultius 0,05 

Parets de roca i herbes altes 0,05 

Herbes baixes 0,045-0,03 

Còdols i herbes 0,035 

Riu 0,035-0,025 

Arbres i herbes baixes 0,03 

Sorres (D50<2mm) 0,03 

Vial 0,025-0,01 

Mur de formigó 0,02 

Taula 6.- Agrupacions d’usos i cobertes del sòl i assignació de coeficient de 
Manning. Font: PEF Ter, Agència Catalana de l’Aigua, 2016. 

El resultat de l’assignació al model GUAD2D és el següent: 

 

Figura 12.- Coeficients de rugositat emprats a l’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir del MCSCv4, 2016. 
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Complementari a la rugositat, s’estableix un llindar de calat mínim que té per objectiu mantenir les 
fronteres sec/moll del model estables en el temps i permetre un temps de càlcul òptim per a la simulació. 
El seu efecte és limitar el pas de cabal de cel·les que no hagin assolit el calat mínim establert. El llindar 
mínim imposat és l’establert per defecte i recomanat per aquest tipus d’estudis, 0,01 m. 

 

5.2.3 Condicions hidrodinàmiques 

5.2.3.1 Condició de contorn d’entrada 

Tipus Q(t). Constant 

Donat que els cabals de les conques de drenatge són nuls per l’episodi de pluja considerat (veure 
apartat 4), per a l’escenari de calibratge la única entrada considerada ha estat el riu Ter, 116,1 m3/s. 

Pels escenaris de simulació amb temps de retorn igual a la 3,5 anys, com a condició de contorn 
d’entrada, a més del Ter, s’hi han declarat 5 fronts laterals. S’han definit la direcció i el sentit del 
cabal d’entrada considerant la dinàmica del flux esperada. 

 

Entrada Qd (m3/s) 

 

el Ter 116,1 

A 0,76 

B 0,20 

C 0,21 

D 0,09 

E 0,14 

Figura 13.- Condició de contorn d’entrada. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

5.2.3.2 Condició de contorn a la sortida 

Tipus H(t). Variable 

Com a condició de contorn de sortida, s’ha introduït, al llarg de la franja est del model, un nivell 
variable corresponent a la cota del mar (figura 14). L’objectiu és simular parcialment les condicions 
que es donaren durant l’episodi de llevantada del 2008; d’una banda un increment de nivell del mar 
de 0,4 metres degut a les baixes pressions de la llevantada i, d’altra banda, l’entrada puntual d’aigua 
de mar a terra, en forma d’onades, pels punts més baixos del front dunar present en aquesta franja 
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litoral. Aquest darrer fenomen s’ha simulat amb dues pulsions incrementals del nivell del mar a 
2,1 metres (Figura 14). 

 

 

Figura 14.- (a) Condició de contorn de sortida. (b) Efecte al model. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

5.2.3.3 Condicions inicials 

S’assigna una condició inicial de calat igual a 0,4 m, corresponent a l’increment de nivell del mar de 
0,4 metres degut a les baixes pressions de la llevantada. 

5.2.3.4 Condicions internes. Estructures 

L’àmbit de simulació no presenta estructures rellevants susceptibles de ser incorporades com a tals 
al model. 

5.2.4 Paràmetres de càlcul 

El temps de simulació imposat ha estat 86400 segons (24h). L’interval de bolcat de dades s’ha 
establert en 1500 segons (25’). 

5.2.5 Triangularització 

Tenint en compte les característiques de l’àmbit d’actuació (zones molt planeres) i la precisió altitudinal 
del MDE incorporat, s’imposa com a paràmetres de triangularització una longitud màxima de l’element 
de 100 m i un error màxim admissible en cota de 0,15 m. La mida de la malla obtinguda és 1174x1176 
cel·les, amb un pas de malla de 2 metres. 
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6 Síntesi de la inundabilitat 

6.1 Escenari de calibratge 

L’escenari de simulació de les condicions d’inundació corresponents a l’episodi de llevant de finals del 
2008 s’ha considerat l’escenari base o de calibratge. Aquesta consideració es basa en el fet de què es 
disposa de dades de nivell d’aigua marina terra endins, fruit de l’onatge que transcendí el cordó dunar 
litoral, mesurades durant l’episodi. El seu contrast amb el resultats de la simulació permetrà la validació 
del model i donarà pas a d’altres simulacions, amb condicions hipotètiques, que serviran per oferir 
arguments a la consecució dels objectius específics que es persegueixen. 

Les condicions de partida aplicades són les exposades en els apartats anteriors i els resultats obtinguts 
(àrea mullada i calats) han estat els següents (plànol 4 de síntesi de resultats de la inundabilitat, annex 
cartogràfic I): 
 

      

Figura 15.- Resultat de la simulació de l’escenari de calibratge, calats. Diagrama de dispersió dels nivells als punts de control. 
Font: Elaboració pròpia, 2016.  
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Es pot observar com l’àrea mullada afecta a una franja litoral compresa entre els Griells, pel nord, i la 
mota esquerra del Ter, pel sud; amb un progrés d’aproximadament 600 metres terra endins. L’àrea 
urbanitzada de la Pletera actua com a barrera i queda en bona part lliure d’aigua al presentar cotes 
superiors als 2,0 metres, alçades fora de l’abast de la inundació. Els majors calats, d’entre 50 i 100 cm, es 
localitzen a les zones més deprimides, Bassa de Fra Ramon i espai de rere duna de la Platja de l’Estartit. 
En entorns circumdants, Càmping el Molino i Closes de la Pletera, els calats es situen entre 25 i 50 cm. 
En darrer terme, l’àrea mullada localitzada darrera l’espai urbanitzat presenta calats inferiors a 25 cm. 

Els resultats es consideren òptims, tant pels nivells obtinguts (veure diagrama de dispersió) com per 
l’extensió mullada. En addició, a l’àrea encerclada en vermell s’ha pogut constatar l’arribada d’aigua 
marina, fet conegut a partir de reunions amb propietaris de la zona. 

 

6.2 Escenaris per objectius específics 

El propòsit de l’elaboració de nous escenaris (representacions plausibles de nous contexts territorials en 
base a la variació de l’actual) és el d’aportar arguments, analitzant els resultats obtinguts, a la presa de 
decisions sobre alternatives de gestió del territori estudiat. En concret s’han plantejat 4 
qüestions/escenaris principals a valorar: 

1- EFECTE DE LA DESURBANITZACIÓ DE LA PLETERA EN CAS DE TEMPORAL DE LLEVANT. 
Quantificar i analitzar la distribució de l’efecte de diverses actuacions sobre el terreny que preveu 
i executa el projecte LIFE PLETERA; la desurbanització de la Pletera, la consolidació de la mota 
a l’est de la bassa de Fra Ramon i l’eliminació de la mota que voreja la Bassa de Fra Ramon. 

2- EFECTE I NECESSITAT D’UNA MOTA DE PROTECCIÓ ENTRE LA PLETERA I EL RIU TER. 
Valorar l’efecte de la construcció d’una mota que transcorregués en sentit N/S entre la bassa de 
Fra Ramon i la mota del Ter amb l’objectiu de barrar el progrés terra endins de potencials 
entrades de mar. 
A partir de l’escenari anterior, valorar l’efecte addicional de la instauració d’un pas d’aigua cap al 
Ter a l’oest de la mota de barratge. 

3- EFECTE D’UNA MOTA A LA PLATJA EN CAS DE TEMPORAL DE LLEVANT. 
A partir de l’escenari anterior, valorar l’efecte de la restauració de la mota ubicada entre el sector 
de les Arrebassades/Bosc d’en Serenó i la platja, actualment malmesa per l’efecte del temporal 
de mar de desembre de 2008. 
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La següent figura esquematitza els elements específics que composen cada escenari: 

 

Figura 16.- Escenaris per objectius específics. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

De l’escrutini dels resultats de cada escenari individual i, especialment, de la comparativa entre escenaris 
concrets se n’extreuen les valoracions o respostes a les qüestions plantejades. 
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6.2.1 Resultats 

Qüestió/Escenari 1. EFECTE DE LA DESURBANITZACIÓ DE LA PLETERA EN CAS DE TEMPORAL DE LLEVANT 

Quantificació i anàlisi de la distribució de l’efecte de diverses actuacions sobre el terreny que 
preveu i executa el projecte LIFE PLETERA; la desurbanització de la Pletera, la consolidació de la 
mota a l’est de la bassa de Fra Ramon i l’eliminació de la mota que voreja la Bassa de Fra Ramon. 

Escenari de calibratge enfront Escenari 1: 

 

Figura 17.- Comparativa dels resultats de l’escenari de calibratge i escenari 1. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

En condicions d’entrada d’aigua marina, la desurbanització de la Pletera (excavant fins cota a 0,7 m snm), 
amb la prolongació de la mota a l’W de Fra Ramon i rebaix de les seves motes perimetrals, propicia: 

Distribució de l’àrea mullada 

(a) La concentració de l’aigua marina en l’àmbit de la Pletera, que actua a mode de ‘magatzem’, 
provocant una reducció considerable de l’àrea mullada. El front d’inundació terra endins 
passa de 600 a 350 metres. 

(b) La reducció és especialment rellevant en l’àmbit situat darrera de l’àrea desurbanitzada. 
L’aigua no arriba a el Terme (cercle vermell), punt de control en l’escenari de calibratge. 
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(c) En aquest escenari 1 es pot observar com l’aigua marina arribaria a progressar localment 
pel fons del curs del Rec Fondo (cercle verd figura 17 i fletxes figura 18). Es tracta d’un punt 
sensible on s’han fet diverses simulacions de cota d’enllaç entre el rec i la Pletera 
desurbanitzada. El poc efecte que una llevantada com la del 2008 tindria en aquest sector, 

 

Figura 18.- Detall Rec Fondo-Pletera, escenari 1. Font: Elaboració pròpia, 2016.  

amb aigua (1) en el fons del rec fins poc a l’W de la Pletera i (2) puntualment en terrenys del 
projecte LIFE PLETERA al S del rec, fa recomanable que sigui a partir de la gestió i control 
de l’espai, així com la seva evolució, que s’observi la interacció entre aigua marina i aigua 
dolça que es pugui produir en episodis de temporal de llevant excepcionals per decidir sobre 
les mesures de gestió més adequades en aquest punt (enllaç a nivell o a través d’una sobre-
elevació decimètrica del terreny, comporta de gestió manual/automàtica, ...) 

Nivells i calats 

(d) A aquelles zones interiors on es manté la presència d’aigua marina les cotes es redueixen 
sensiblement; es passa de calats d’entre 25-50 cm a < 25 cm. Aquest fet es constata tant al 
nord de l’àmbit desurbanitzat (Càmping el Molino) com al sud (Closes de la Pletera). 

(e) Al sector de la bassa de Fra Ramon, i en la resta d’àrees on la cota del terreny no ha patit 
variació, la reducció de calat arriba a 24 cm. 

(f) A la Bassa Nova, en àmbit afectat per la desurbanització, el nivell baixa (d’1,51 a 1,27 m 
snm) tot i que el calat final és major (de 29 a 57 cm) degut a què la cota del terreny s’ha 
rebaixat com a conseqüència de l’obra de desurbanització. 

La desurbanització de la Pletera es considera positiva per l’efecte de concentració de l’entrada d’aigua 
marina evitant la seva dispersió per un àmbit territorial major i, per tant, minimitzant l’afecció de la 
llevantada; també per un descens de 24 cm de la cota absoluta del nivell d’inundació. 

El punt sensible d’arribada del Rec Fondo a l’àmbit de la Pletera on, en condicions excepcionals de 
llevantada i pluviometria, es produiria una afecció al trànsit d’aigua del rec per l’arribada d’aigua marina, 
s’haurà de resoldre d’acord amb la gestió futura de l’espai, obrint-se la porta a noves modelitzacions de 
major detall –fora de l’abast de l’actual treball- i tenint en compte possibles concomitàncies entre episodis 
de pluja i temporal marí. 
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Qüestió/Escenari 2. EFECTE I NECESSITAT D’UNA MOTA DE PROTECCIÓ ENTRE LA PLETERA I EL RIU TER. 

Valorar l’efecte de la construcció d’una mota que transcorregués en sentit N/S entre la bassa de 
Fra Ramon i la mota del Ter amb l’objectiu de barrar el progrés terra endins de potencials entrades 
de mar. 

Escenari 1.1 enfront Escenari 2: 

 

Figura 19.- Comparativa dels resultats de l’escenari 1.1 i escenari 2. Font: Elaboració pròpia, 2016.  

En condicions d’entrada d’aigua marina i circulació d’aigua pels recs, la instauració d’una mota N-S (veure 
esquema escenari 2 en la figura 16) propicia: 

Distribució de l’àrea mullada 

(a) Es detecta un augment de l’àrea mullada darrera la mota (entre els punts C i D), per 
acumulació de l’aigua provinent dels recs. No es tracta d’un augment significatiu però es 
constata un apantallament de l’aigua circulant per escolament de la pluja, amb efecte 
d’entollament, que es podria agreujar en règim de pluges més fortes que les corresponents a 
un període de retorn de 3,5 anys. 

(b) La distribució de l’àrea mullada per entrada d’aigua marina és pràcticament igual en les dues 
simulacions. 
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Nivells i calats 

(c) El calat a l’est de la mota, al punt de control B, és lleugerament inferior en presència de la 
mota, concretament 3 cm més baix. Aquesta variació no és significativa i s’explicaria per la 
retenció de l’aigua provinent dels recs per part de la mota. 

(d) Aquesta retenció provoca un augment del calat a l’oest de la mota. Al punt de control A 
aquest increment és de 5 cm, tot i que en localitzacions properes és superior. 

L’emplaçament d’una mota Pletera-Ter a fi de retenir la progressió d’aigua marina terra endins com a 
conseqüència d’episodis de temporal de llevant no suposa una millora significativa en l’acompliment de 
l’objectiu prefixat. Al contrari, es constata un problema de retenció i entollament de l’aigua d’escolament 
de les pluges, especialment en règims de pluges fortes, al costat oest de la mota. 

Qüestió/Escenari addicional 2.1. 

A partir de l’escenari anterior, valorar l’efecte addicional de la instauració d’un pas d’aigua cap al 
Ter a l’oest de la mota de barratge (veure esquema escenari 2.1 en la figura 16). 

Escenari 2 enfront Escenari 2.1: 

 

Figura 20.- Comparativa dels resultats de l’escenari 2 i escenari 2.1. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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En condicions d’entrada d’aigua marina i circulació d’aigua pels recs, la instauració d’una pas d’aigua cap 
al Ter, propicia: 

Distribució de l’àrea mullada 

(a) Es constata una reducció de l’àrea mullada localitzada a l’oest de la mota Pletera-Ter 
promoguda pel buidat de part de l’aigua que sense el pas hi restava entollada. 

(b) A la resta de l’àmbit de simulació la distribució de l’àrea mullada és pràcticament igual en les 
dues simulacions. 

Nivells i calats 

(c) Al punt de control A, situat a l’àrea d’entollament, s’hi registra un descens d’11 cm propiciat 
per l’evacuació d’aigua cap al Ter a través del pas habilitat. 

En presència de la mota Pletera-Ter, l’obertura d’un pas d’evacuació d’aigua cap al Ter redueix 
l’entollament que provoca la mota (constatat a l’escenari 2) facilitant el flux de l’aigua provinent 
d’escolament superficial de l’aigua de pluja. No obstant, en casos d’episodis de període de retorn més 
elevats (10 anys, 100 anys, o superiors) l’efecte barratge seria cada cop més important i les dimensions 
de l’obertura requerida la podrien fer inviable. 
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Qüestió/Escenari 3. EFECTE D’UNA MOTA A LA PLATJA EN CAS DE TEMPORAL DE LLEVANT 

A partir de l’escenari anterior, valorar l’efecte de la restauració de la mota ubicada entre el sector 
de les Arrebassades/Bosc d’en Serenó i la platja, actualment malmesa per l’efecte del temporal de 
mar de desembre de 2008 

Escenari 2.1 enfront Escenari 3: 

 

Figura 21.- Comparativa dels resultats de l’escenari 2.1 i escenari 3. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

En condicions d’entrada d’aigua marina i circulació d’aigua pels recs, la restauració de la mota de la platja 
(veure esquema escenari 3 en la figura 16) propicia: 

Distribució de l’àrea mullada 

(a) Es constata una reducció de l’àrea mullada localitzada a les Closes de la Pletera, 
promoguda per l’efecte barratge de la mota de la platja. 

(b) A la resta de l’àmbit de simulació la distribució de l’àrea mullada és pràcticament igual en les 
dues simulacions. 
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Nivells i calats 

(c) Al punt de control B, situat darrera la mota de la platja, s’hi registra un descens d’entre 4-6 
cm. 

La restauració de la mota de la platja implica un efecte localitzat, relativament poc significatiu, però positiu 
i addicional al provocat per la desurbanització, en l’àrea de les Closes de la Pletera en reduir-se tant l’àrea 
inundada com el calat d’inundació. 
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7 Conclusions 

Les conclusions principals de l’estudi realitzat són: 

• S’ha simulat l’episodi d’inundació per temporal de llevant de finals de desembre del 2008 a 
l’àmbit de la Pletera partint de condicions preestablertes d’entrada i flux d’aigua marina terra 
endins. 

• Els resultats s’han contrastat amb diverses dades de presència d’aigua i del nivell assolit en 4 
punts de l’àmbit i durant els mateixos dies de la llevantada. Els resultats obtinguts han permès 
considerar la simulació de calibratge com un bon punt de partida per a la construcció de diversos 
escenaris hipotètics que plantegen qüestions al respecte de la gestió de la Pletera en el marc del 
projecte LIFE PLETERA i, addicionalment, LIFE MEDACC. 

• Els resultats de la simulació de calibratge es caracteritzen per representar una àrea mullada 
compresa entre els Griells i el Ter, amb un front d’entrada d’aigua marina uns 600 m terra 
endins. Els calats màxims, al voltant del metre, es localitzen a la Bassa de Fra Ramon i àmbit 
comprès entre el cordó dunar i el front urbanitzat de la Pletera. L’aigua assoleix una cota 
absoluta de 1,51 m. 

• Els escenaris plantejats han aportat informació sobre l’impacte de la desurbanització de la 
Pletera i establiment, en aquest àmbit, d’una cota del terreny al voltant del 0,7 m snm a més del 
reforçament de la mota de l’W de Fra Ramon i el rebaix de les seves motes perimetrals. 

• Quant a la desurbanització de la Pletera, els efectes observats es consideren positius al 
produir-se un efecte magatzem amb reducció de l’àrea mullada a bona part del model i minoració 
del calats registrats en àrees circumdants. La franja d’afecció terra endins descendeix dels 600 
als 350 metres i la cota absoluta de l’aigua seria 0,24 m inferior a l’escenari de calibrat (cota 
inundació 1,27 m). 

• S’ha detectat una localització especialment sensible per les seves característiques funcionals, el 
punt d’arribada del rec Fondo a l’àmbit desurbanitzat de la Pletera. Inclús amb la Pletera 
desurbanitzada s’ha observat una incursió d’aigua marina pel Rec que indicaria (a) pas potencial 
de l’aigua de mar a la zona de darrera l’actuació de desurbanització, (b) possible confluència 
amb les aigües del rec i, per tant, possibilitat de plantejar mesures de gestió d’aquesta situació 
(prioritat de pas, tancament permanent o temporal, derivacions condicionades de l’aigua del rec, 
etc.). 

En aquesta zona s’obre la porta a un estudi i modelització de detall en funció de la nova 
informació que es generi amb motiu de la gestió de l’espai per tal de determinar la cota i tipologia 
d’enllaç Rec Fondo-basses Pletera. 

• Quant a la instauració d’una mota paral·lela al front costaner amb recorregut Pletera-Ter, 
per darrera de la Bassa de Fra Ramon, es considera d’efecte contraproduent en no representar 
una reducció substancial dels nivells assolits per l’aigua marina a l’entorn immediat i, en canvi, 
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comportar un efecte apantallament de l’aigua de pluja que flueix per escolament superficial cap 
al mar que patiria retenció i entollament. 

La incorporació en la simulació anterior d’un pas d’evacuació de l’aigua dolça entollada a l’W cap 
al Ter; s’ha constatat d’efecte positiu. No obstant, la validació d’aquesta solució constructiva 
hauria de passar per una simulació més complexa en què s’incorporessin al model (a) la variació 
de nivell del Ter per diversos règims pluviomètrics i (b) una actuació de la comporta de pas 
controlada (unidireccional o bidireccional), i per pluviometries de període de retorn més llargs i 
tenint en compte potencials concomitàncies amb avingudes del Ter. 

• Finalment, la restauració de la mota de la platja comportaria un efecte positiu addicional a 
l’aconseguit amb la desurbanització de la Pletera, ja que en evitar l’entrada de part de l’aigua 
marina de l’episodi de llevant s’assoliria un nivell d’inundació encara 4-6 cm inferior. 

S’ha de considerar que es tracta d’una solució que en restar sotmesa als embats del mar a la 
primera línia de costa pot veure’s afectada en la seva integritat i, consegüentment, en la seva 
funcionalitat. 

Consideracions addicionals: 

- L’actuació de desurbanització de la Pletera, prevista en el desenvolupament del projecte LIFE 
PLETERA i actualment en execució, s’ha demostrat positiva quant a l’adaptació del territori als 
pronòstics en motiu del canvi climàtic, és a dir, ascens del nivell del mar i major recurrència 
d’episodis meteorològics severs com són els temporals de llevant. 

- Tant el LIFE PLETERA com el LIFE MEDACC coincideixen en l’interès per a analitzar i trobar 
solucions d’adaptació als problemes derivats del canvi climàtic com són les inundacions litorals 
que afecten aquesta zona del marge esquerre del Baix Ter. En aquest sentit, la utilització de 
models de predicció del desenvolupament de fenòmens, com la inundabilitat, coneguts o 
dissenyats, esdevé un mecanisme òptim de gestió i suport a la presa de decisions. 

- Les conclusions assolides junt amb l’existència d’un punt singular i a la futura disposició 
d’informació hidrològica de detall, obren la porta a noves modelitzacions de major detall i amb 
objectius més específics que ajudaran a l’adaptació al canvi climàtic en el marc d’una 
col·laboració més estreta entre els sector públic i el privat. 

- El coneixement detallat de tota la conca que drena el rec del Ter Vell des d’Ullà-Torroella de 
Montgrí fins al mar és clau i necessari per poder plantejar les actuacions concretes a dur a terme 
en el futur. 

Girona, juny 2016 
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CONSULTOR:

PLÀNOL NÚM: LLEGENDA:

Situació geogràfica dels àmbits d'estudi

1.0
FULL 1 de 1 Àmbit de modelització LIFE PLETERA

NOM DEL PLÀNOL:PROJECTE:

A

B

C

D

Àmbits hidrològics

Drenatge dels torrents del Montgrí

Drenatge dels torrents de Rocamaura

Regadiu del Rec del Ter Vell i Rec soterrat de Mas Duran

Pletera i Bassa de Fra Ramon

Ajuntament
 

de
Torroella de Montgrí

MODELITZACIÓ HIDRÀULICA DEL SISTEMA LITORAL 

AL MARGE ESQUERRE DEL BAIX TER: 

ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Juny 2016



CONSULTOR:

PLÀNOL NÚM: LLEGENDA:

Altimetria. Models digitals d’elevacions 2x2

2.0
FULL 1 de 1 Àmbit de modelització LIFE PLETERA

NOM DEL PLÀNOL:PROJECTE:
Altimetria (msnm)

Màx: 22,72

Mín: -10,00

MDT Escenaris topografia actual MDT Escenaris rebaix topogràfic Pletera 

Ajuntament
 

de
Torroella de Montgrí

MODELITZACIÓ HIDRÀULICA DEL SISTEMA LITORAL 

AL MARGE ESQUERRE DEL BAIX TER: 

ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Juny 2016



Agrupacions d'usos i cobertes del sòl. 
Assignació de coeficient de Manning (ACA, 2016)

CONSULTOR:

PLÀNOL NÚM: LLEGENDA:

Rugositat. Coeficients de Manning
Escenaris de calibratge (PLETERA) 

i de referència MEDACC)

3.0
FULL 1 de 1

NOM DEL PLÀNOL:PROJECTE:
Coef. Manning

0,15

0,01

0,06

Agrupació d’usos i cobertes del sòl  Coef. Manning (ACA)

Urbà 0,15

Zona urbanitzada 0,1-0,15

 

Boscos 0,12

Molts arbres, bardisses i herbes (molt espès) 0,12

Molts arbres, bardisses i herbes (normal) 0,12-0,065

 

Cases aïllades i bosc 0,1

Infraestructures elèctriques 0,1

Indústries 0,1-0,08

 

Hivernacles 0,08

Arbres i canyes 0,08

Càmping 0,08

Plantacions d’arbres

 

0,08-0,075

Moltes bardisses i herbes altes 0,075

Arbres i bardisses 0,075-0,065

Arbusts i herbes altes 0,07-0,04

Camps de cultiu 0,07-0,04

Plantacions d’arbres i camps de cultiu 0,065-0,03

Còdols i herbes baixes. Roca 0,06

Bardisses i herbes altes 0,055-0,05

Extracció d’àrids i camps de cultius 0,05

Parets de roca i herbes altes 0,05

Herbes baixes 0,045-0,03

Còdols i herbes 0,035

Riu 0,035-0,025

Arbres i herbes baixes 0,03

Sorres (D50<2mm) 0,03

Vial 0,025-0,01

Mur de formigó 0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugositat. Escenaris topografia actual Rugositat. Escenaris rebaix topogràfic Pletera 

Ajuntament
 

de
Torroella de Montgrí

MODELITZACIÓ HIDRÀULICA DEL SISTEMA LITORAL 

AL MARGE ESQUERRE DEL BAIX TER: 

ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Juny 2016



Escenari de calibratge o actualEscenari 3
CONTROL z cota aigua calat

Fra Ramon 0,75 1,27 0,53

Salsura - -

Bassa nova 0,70 1,27 0,57

A 1,44 1,78 0,34

B 1,29 - -

C 1,82 1,83 0,01

D 2,70 - -

E - -

1,34

1,70

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

Escenari de calibratge o actualEscenari 2.1
CONTROL z cota aigua calat

Fra Ramon 0,75 1,33 0,58

Salsura - -

Bassa nova 0,70 1,33 0,63

A 1,44 1,78 0,34

B 1,29 1,33 0,04

C 1,82 - -

D 2,70 - -

E 1,70 - -

1,34

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

Escenari de calibratge o actualEscenari 1.1
CONTROL z cota aigua calat

Fra Ramon 0,75 1,37 0,62

Salsura 1,37 0,03

Bassa nova 0,70 1,37 0,67

A 1,44 1,84 0,40

B 1,29 1,38 0,08

C 1,82 1,83 0,01

D 1,18 1,37 0,19

E - -

1,34

1,70

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

Escenari de calibratge o actualEscenari 2
CONTROL z cota aigua calat

Fra Ramon 0,75 1,35 0,60

Salsura 1,35 0,01

Bassa nova 0,70 1,35 0,65

A 1,44 1,90 0,46

B 1,29 1,35 0,06

C 1,82 - -

D 2,70 - -

E - -

1,34

1,70

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

Escenari de calibratge o actual

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

Escenari de calibratge
CONTROL z cota aigua calat

Fra Ramon 0,75 1,51 0,76

Salsura 1,51 0,17

Bassa nova 1,22 1,51 0,29

A 1,44 1,51 0,06

B 1,29 1,51 0,22

C 1,82 - -

D 1,18 1,51 0,33

E 1,70 - -

1,34

A BC

D

E

Fra Ramon

Salsura

Bassa Nova

< 25

25-50

50-100

> 100

Calat (cm)

Escenari de calibratge o actualEscenari 1
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Aquesta part del document correspon al treball específic d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic 
(EACC) de la modelització hidràulica del sistema de drenatge litoral del marge esquerre del Baix Ter i 
constitueix el recull de les tasques corresponents a les simulacions efectuades en base a un model 
bidimensional de simulació hidràulica en entorn GUADFlowTM 2D 3, en el supòsit de nivell del mar 50 cm 
superior a l’actual. 

La seva realització s’emmarca en el context del projecte LIFE MEDACC i la seva finalitat és servir de 
suport tècnic per l apresa de decisions. 

 
3 INCLAM (2014), http://www.inclam.com/es/tic/software-comercial/guad-2d. 
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9 Marc dels treballs específics per l’adaptació al canvi climàtic 

MEDACC (LIFE ENV/ES/000536 Demonstration and validation of innovative methodology for regional 
climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte finançat pel Programa europeu 
LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança) destinat a provar solucions innovadores orientades a adaptar 
els nostres sistemes agro-forestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani.  

Amb aquest objectiu el projecte MEDACC desenvolupa, de forma experimental: (1) un seguit de mesures 
d’adaptació en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i la gestió de l’aigua; (2) promou que aquestes 
mesures siguin dissenyades i avaluades amb la participació de diferents actors locals; (3) preveu que els 
resultats del projecte contribueixin a quantificar com l’adaptació pot reduir la vulnerabilitat dels sistemes 
naturals i de les activitats davant del canvi climàtic; i (4) avalua quins són els costos econòmics i 
ambientals associats a l’aplicació o no d’aquestes mesures d’adaptació. 

En aquest escenari, la plana fluviodeltaica del Baix Ter i el litoral del municipi de Torroella de Montgrí és 
un dels sectors que presenta major vulnerabilitat natural a la inundació. El litoral d’aquest municipi s’estén 
al llarg de 5 km de la costa empordanesa, en la qual podem trobar-hi la desembocadura del riu Ter: un 
dels rius importants de les Conques Internes de Catalunya per la funció estratègica que exerceix respecte 
el proveïment municipal de Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

La vulnerabilitat hidrològica d’aquest sector es manifesta en la periodicitat de la inundació temporal de 
vastes extensions de terreny litoral i l’afecció de conreus, béns i infraestructures. En conseqüència, 
esdevé una preocupació notable per a l’Ajuntament i els propietaris de la zona, que demanen l’estudi i 
l’aplicació d’accions dirigides a reduir els efectes que aquesta problemàtica o, si més no, actuacions que 
els permetin adaptar-s’hi d’una forma raonable, per al projecte MEDACC, que treballa en la recerca de 
potencials accions d’adaptació per absorbir els volums d’aigua d’avinguda en episodis previsiblement 
cada vegada més extrems. 
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10 Objectius addicionals i nou àmbit d’estudi 

Els objectius pretesos per la simulació d’escenaris d’inundablitat per a la definició d’EACC en el marc del 
projecte LIFE MEDACC són els següents: 

1. Valorar l’efecte sobre el territori estudiat en l’àmbit del projecte LIFE MEDACC d’un episodi conegut 
de llevant en condicions de nivell del mar permanentment més elevat. 

2. Proporcionar directrius per l’adaptació al canvi climàtic en el sector d’estudi que puguin ser 
traslladades a altres emplaçaments de condicions físiques assimilables. 

3. Orientar sobre quines poden ser àrees aptes per amortir els episodis d’inundació en una situació 
climàtica més extrema com a estratègia d’adaptació al canvi climàtic. 

4. Valorar l’efectivitat de la implementació de mesures d’adaptació en relació amb l’evolució del flux 
d’aigua de desbordament del Rec del Ter Vell 

La part de treball, en el marc del projecte MEDACC, corresponent als escenaris de futur requereix un 
àmbit de treball major que el modelat pel LIFE PLETERA; pel N, inclourà el nucli de l’Estartit i cap a l’W 
s’allargarà fins la línia que uneix Mas Pagès, Mas Pascual, Mas d’en Pi i Mas Marquès. 

 

Figura 22.- Àrea de realització de l’estudi hidràulic MEDACC. Font: Elaboració pròpia, 2016. 
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L’ampliació de l’àrea de treball confereix major protagonisme al Rec del Ter Vell com a eix de sortida al 
mar de les aigües drenades del Rocamaura, del Montgrí (fins a Torroella de Montgrí i Ullà) i de la part de 
la plana al·luvial del marge esquerre del Ter que queda fora de la conca de recepció de la Pletera -única 
conca modelada en l’estudi hidràulic en el marc del projecte LIFE PLETERA (veure plànol 1, annex 
cartogràfic II). 

L’episodi de referència en simulacions MEDACC emprat per abordar el contrast amb les simulacions 
d’implementació de mesures és l’equivalent, amb l’ampliació territorial corresponent, a l’escenari 1 del 
LIFE PLETERA. Es tracta d’un escenari que duu incorporada la desurbanització de la Pletera (actualment 
en execució) i es considera com a “estat actual” o “de partida” del territori. 

Com es veurà en els capítols corresponents, el procediment de validació de la simulació de referència ha 
estat el següent: 

- Muntatge i simulació del model LIFE MEDACC equivalent a la simulació de l’escenari 1 LIFE 
PLETERA. 

- Comparació i validació de resultats PLETERA – MEDACC. 

Establiment del model LIFE MEDACC com a model de referència per contrastar amb escenaris de 
mesures MEDACC. 
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11 Ampliació de l’estudi hidrològic: geomorfologia i hidrologia 

11.1 Introducció 

Les condicions hidrològiques de contorn de la nova modelització s’han plantejat, 

1. Establint com a única entrada lateral d’aigua dolça, en addició al Ter, el Rec del Ter Vell. El 
règim d’entrada s’ha abordat a partir de la realització d’un estudi hidrològic simple de la conca 
drenada pel ter Vell que es concreta en un hidrograma unitari. 

2. Emprant les dades corresponents a l’episodi de llevant de desembre del 2008, utilitzat en 
simulacions LIFE PLETERA, per aquelles simulacions en què es contemplin condicions de 
temporal de llevant. 

3. Considerant un nivell del mar situat 0,5 metres més elevat que l’actual; nivell esperat en un dels 
futurs escenaris de canvi climàtic. 

 

11.2 Característiques de la xarxa hidrogràfica 

La hidrologia superficial de l’àmbit es caracteritza per no presentar eixos hídrics rellevants, sinó petits recs 
antropitzats que transiten entre camps de cultiu i que la major part de l’any romanen secs. El més 
important d’aquests és el Rec del Ter Vell que condueix les aigües derivades del Ter a la Resclosa (a 
l’alçada d’Ullà) fins la Bassa de mateix nom preludi de la desembocadura a mar al Grau del Ter Vell. La 
funció del rec és doble, d’una banda, la d’aportar aigua de reg als cultius de la plana i, d’altra, drenar les 
sobrants del reg i les aportades pels vessants sud del Montgrí durant episodis de pluja. 

A partir d’aquest context hidrològic, la única entrada considerada en els escenaris de simulació, en 
addició a la del Ter, és la del Rec del Ter Vell. Per al càlcul de l’aigua circulant a considerar en les 
simulacions que ho requereixin s’ha optat per la realització d’un estudi estimatiu basat en les 
característiques geomorfològiques de les conques aportants, especialment, dels drens del vessant sud 
del Montgrí (Figura 23). 
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Figura 23.- Conques naturals de drenatge i aportació d’aigua a l’àmbit de simulació. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

Característiques de les conques: 
 

Conca Superfície (km2) Pendent mig (m/m) Grau d’urbanització 

1 1,15 0,11 >10% 

2 1,51 0,12 >10% 

3 1,31 0,14 >4% 

4 1,19 0,13 <4% 

5 0,88 0,07 >10% 

6 2,13 0,10 >10% 

7 1,29 0,28 >10% 

Taula 7.- Característiques de les conques de drenatge avaluades. 

La obtenció del cabal circulant al punt d’entrada del Rec del Ter Vell al model, s’ha fet considerant les 
conques aportants com una única conca de drenatge, amb coherència amb l’escala dels objectius del 
treball actual. 
 

11.3 Metodologia de treball específica 

La determinació del cabal circulant del Rec del Ter Vell al punt d’entrada al model s’ha realitzat a partir del 
càlcul de l’hidrograma unitari sintètic, segons les prescripcions que figuren en el document 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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11.3.1 Dades de partença 

Les dades de partença considerades han estat les següents: 
 

Superfície de la conca (única), S = 9,5 km2 
  

Durada efectiva, D = 0,25 h 

Longitud del curs principal, L = 5,25 km 
Desnivell acumulat, H = 5 m 

 Temps de pic, TP = 1,5 h 

 

 
Temps de concentració, TC = 3,46 h 

 Cabal punta, QP = 16,45 m3/s (per 10 mm de pluja neta) 

 

Taula 8.- Dades de partença per al càlcul de l’hidrograma unitari del Rec del Ter Vell. 

 

11.3.2 Càlcul de l’hidrograma unitari 

A partir de les dades de partença i en base a l’hidrograma adimensional proposat per l’ACA s’ha calculat 
l’hidrograma unitari pel Ter Vell: 
 

Hidrograma adimensional Hidrograma unitari  Factor incremental x4,5 

t/TP Q/QP t (h) Q (m3/s)  Q (m3/s) 

0 0 0 0  0 

0,1 0,03 0,15 0,4935  2,22 

0,2 0,1 0,3 1,645  7,403 

0,3 0,19 0,45 3,1255  14,065 

0,4 0,31 0,6 5,0995  22,948 

0,5 0,47 0,75 7,7315  34,792 
0,6 0,66 0,9 10,857  48,857 

0,7 0,82 1,05 13,489  60,701 

0,8 0,93 1,2 15,299  68,843 
0,9 0,99 1,35 16,286  73,285 

1 1 1,5 16,450  74,025 
1,1 0,99 1,65 16,286  73,285 

1,2 0,93 1,8 15,299  68,843 

1,3 0,86 1,95 14,147  63,662 
1,4 0,78 2,1 12,831  57,740 

1,5 0,68 2,25 11,186  50,337 
1,6 0,56 2,4 9,212  41,454 

1,7 0,46 2,55 7,567  34,052 
1,8 0,39 2,7 6,4155  28,870 
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Hidrograma adimensional Hidrograma unitari  Factor incremental x4,5 

t/TP Q/QP t (h) Q (m3/s)  Q (m3/s) 

1,9 0,33 2,85 5,4285  24,429 
2 0,28 3 4,606  20,727 

2,2 0,207 3,3 3,40515  15,323 
2,4 0,147 3,6 2,41815  10,882 

2,6 0,107 3,9 1,76015  7,921 
2,8 0,077 4,2 1,26665  5,700 

3 0,055 4,5 0,90475  4,071 

3,2 0,04 4,8 0,658  2,961 
3,4 0,029 5,1 0,47705  2,012 

3,6 0,021 5,4 0,34545  1,554 
3,8 0,015 5,7 0,24675  1,110 

4 0,011 6 0,18095  0,814 

4,5 0,005 6,75 0,08225  0,370 
5 0 7,5 0  0 

Taula 9.- Hidrograma unitari calculat pel Rec del Ter Vell. 

 

 

Figura 24.- Gràfica d’evolució del cabal segons l’hidrograma unitari calculat pel Rec del Ter Vell.  

En les simulacions en què s’ha considerat com a entrada pel Rec del Ter Vell un cabal permanent s’ha 
pres un valor de 16 m3/s (punta de l’hidrograma unitari), en les simulacions específiques amb entrada de 
cabal variable s’han emprat els valors de l’hidrograma unitari multiplicats per un factor incremental de 4,5, 
que d’acord amb les diverses simulacions efectuades implica una entrada d’aigua al sistema que permet 
obtenir resultats visibles i extreure’n conclusions. 
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11.3.3 Condicions de mar 

Com s’ha avançat en apartats anteriors s’ha considerat, com a efecte esperat del canvi climàtic, un nivell 
del mar situat de forma permanent 0,5 metres elevat respecte l’actual. 

 

Figura 25.- Condicions de contorn per simular el nivell del mar. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

En aquelles simulacions en què, a més, s’incorporen condicions de temporal de llevant s’hi ha sumat un 
increment de nivell extra de +0,4 metres (per baixes pressions) més dues entrades de mar terra endins en 
forma de pulsions incrementals del nivell, +2,1 m, (a mode d’onades) de 10 minuts de durada cadascuna i 
separades 30 minuts entre elles (Figura 25). 
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12 Estudi hidràulic: construcció del model per la definició d’EACC 

12.1 Model bidimensional 

Com en l’estudi hidràulic precedent s’ha utilitzat el paquet informàtic GUADFlowTM 2D (veure apartat 5.2) 

 

12.1.1 Model digital d’elevacions del terreny 

Dels models d’elevacions del terreny (MET) oferts per l’organisme administratiu oficial competent en 
aquesta matèria, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i actualment disponibles per la zona 
estudiada, s’ha optat pel MET 2x2 m elaborat mitjançant punts obtinguts en vols LiDAR. L’exactitud 
altimètrica estimada és de 0’15 metres (error mitjà quadràtic) (veure plànol 2, annex cartogràfic II). 

Prèvies a la seva incorporació al model GUAD2D s’han realitzat les següents tasques: 

1. Incorporació d’edificis. 

Actualment les dades LIDAR incorporen la classificació del núvol de punts, això suposa que es 
pot derivar un model d’elevacions del terreny “a la carta” amb o sense edificis, vegetació, etc. En 
el moment de construcció de la base altitudinal del model de la Pletera, però, només es 
disposava de la informació corresponent al terreny i, per tant, les edificacions s’han incorporat a 
posteriori i provinents de la BTC5000 vectorial de l’ICGC.  

Font: Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 (v2.0) de l’ICGC. L’alçada considerada per a cada 
edifici és la corresponent al centroide del polígon que el representa (representació geomètrica 
tridimensional) a la base topogràfica citada. 

 

Figura 26.- Incorporació d’edificis a l’MDT. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

2. Modificació puntual d’alçades originals recollides al MET2x2 amb l’objectiu de garantir la 
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representació de tàlvegs de cursos hídrics, obertura de passos soterrats, presència d’elements 
nous en simulació d’escenaris futurs, etc., que puguin ser d’especial interès per la simulació 
hidràulica. 

 

Figura 27.- Exemple de modificació de l’MDT per representar un hipotètic escenari futur. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

12.1.2 Rugositat del terreny 

En GUAD2D, la fricció del terreny s’assigna a través del coeficient de rugositat de Manning. A tal efecte, 
s’ha elaborat una cobertura a partir d’informació d’usos i cobertes del sòl, tenint en compte que 
l’assignació del coeficient de rugositat de Manning per a cada ús de sòl descrit a l’àrea d’estudi s’ha 
realitzat seguint els criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua a tal efecte. Les 
agrupacions resultants són les mateixes recollides en la taula 6 de l’apartat 5.2.2, i el resultat de 
l’assignació al model GUAD2D és el següent (veure plànol 3, annex cartogràfic II): 

 

Figura 28.- Coeficients de rugositat emprats a l’estudi. Font: Elaboració pròpia a partir del MCSCv4, 2016. 
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Complementari a la rugositat, s’estableix un llindar de calat mínim que té per objectiu mantenir les 
fronteres sec/moll del model estables en el temps i permetre un temps de càlcul òptim per a la simulació. 
El seu efecte és limitar el pas de cabal de cel·les que no hagin assolit el calat mínim establert. El llindar 
mínim imposat és l’establert per defecte i recomanat per aquest tipus d’estudis, 0,01 m. 

12.1.3 Condicions hidrodinàmiques 

12.1.3.1 Condició de contorn d’entrada 

Tipus Q(t). Constant 

Totes les simulacions, anàlogament a les simulacions LIFE PLETERA, incorporen una entrada 
lateral del riu Ter amb cabal = 116,1 m3/s. 

Per aquelles simulacions que consideren una entrada lateral, en règim permanent, pel Rec del Ter 
Vell, el cabal incorporat ha estat de 16 m3/s (pic de l’hidrograma unitari). 

Tipus Q(t). Variable 

Per la simulació específica que considera una entrada lateral pel Rec del Ter Vell, en règim variable, 
el cabal incorporat ha estat l’hidrograma unitari multiplicat per un factor incremental de 4,5 exposat a 
l’apartat 11.3.2: 

 

Figura 29.- Gràfica d’evolució del cabal segons hidrograma unitari calculat. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

12.1.3.2 Condició de contorn a la sortida 

Tipus H(t). Variable 

Com a condició de contorn de sortida, s’ha introduït, al llarg de la franja est del model, un nivell 
variable corresponent a la cota del mar en condicions previstes en escenaris de canvi climàtic i 
temporal de llevant (figura 30). Al nivell del mar de base de +0,5 metres s’hi han addicionat 
condicions anàlogues a les què es donaren durant l’episodi de llevantada del 2008; d’una banda un 
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increment de nivell del mar de 0,4 metres degut a les baixes pressions i, d’altra banda, l’entrada 
puntual d’aigua de mar a terra, en forma d’onades, pels punts més baixos del front dunar present en 
aquesta franja litoral. Aquest darrer fenomen s’ha simulat amb dues pulsions incrementals del 
nivell del mar +2,1 metres. 

 
 
 

 

Figura 30.- (a) Condició de contorn de sortida. (b) Efecte al model. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

12.1.3.3 Condicions inicials 

S’assigna una condició inicial de calat igual a 0,5 m, corresponent a l’increment de nivell del mar 
previst en escenaris de canvi climàtic. 

12.1.3.4 Condicions internes. Estructures 

L’àmbit de simulació no presenta estructures rellevants susceptibles de ser incorporades com a tals 
al model. 

12.1.4 Paràmetres de càlcul 

El temps de simulació imposat ha estat 86400 segons (24h). L’interval de bolcat de dades s’ha 
establert en 1400 segons (23’). 
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12.1.5 Triangularització 

Tenint en compte les característiques de l’àmbit d’actuació (zones molt planeres) i la precisió altitudinal 
del MDE incorporat, s’imposa com a paràmetres de triangularització una longitud màxima de l’element 
de 100 m i un error màxim admissible en cota de 0,1 m. La mida de la malla obtinguda és 2317x2770 
cel·les, amb un pas de malla de 2 metres. 
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13 Síntesi de la inundabilitat per la definició d’EACC 

13.1 Escenari de referència 

L’escenari de referència, a partir del qual es construiran els escenaris d’hipòtesis de gestió i es realitzaran 
les comparatives per avaluar i quantificar els efectes derivats, s’ha elaborat en analogia a l’escenari 1 dels 
models LIFE PLETERA. S’ha validat, per tant, contrastant els resultats d’ambdues simulacions i s’ha 
constatat que no existeixen diferències substancials. 

Els resultats obtinguts (àrea mullada i calats) per ambdues simulacions han estat els següents: 

 

Figura 31.- Comparativa dels resultats de les simulacions Escenari 1 - LIFE PLETERA i escenari de referència - LIFEMEDACC. 
Font: Elaboració pròpia, 2016.  

 

13.2 Escenaris per objectius específics 

El propòsit de l’elaboració de nous escenaris (representacions plausibles de nous contexts territorials en 
base a la variació de l’actual) és el d’aportar arguments, analitzant els resultats obtinguts, a la presa de 
decisions sobre alternatives de gestió del territori estudiat. En concret s’han plantejat 3 
qüestions/escenaris principals a valorar: 
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1- EFECTE D’UN TEMPORAL DE LLEVANT AMB EL NIVELL DEL MAR MÉS ELEVAT I AMB LA PLETERA 
DESURBANITZADA. 
Efectes sobre el territori estudiat en l’àmbit del projecte LIFE MEDACC d’un episodi conegut de 
llevant (desembre de 2008) en condicions de nivell del mar permanentment més elevat (0,5 m). 

2- DIRECTRIUS PER A LES MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. 
Quines àrees i quins tipus d’actuacions poden ser més aptes per amortir els episodis d’inundació 
en una situació climàtica més extrema i el nivell del mar més alt com a estratègia d’adaptació al 
canvi climàtic. 

3- VALORACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE LAMINACIÓ EN CAS D’AVINGUDA. 
Efectes de la implementació d’una mesura concreta de laminació sobre l’evolució del flux d’aigua 
de desbordament del Rec del Ter Vell. 

La següent figura esquematitza els elements específics que composen cada escenari: 
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Figura 32.- Escenaris per objectius específics. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

De l’escrutini dels resultats de cada escenari individual i, especialment, de la comparativa entre escenaris 
concrets se n’extreuen les valoracions o respostes a les qüestions plantejades. 
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13.2.1 Resultats 

Qüestió/Escenari MEDACC 1. EFECTE D’UN TEMPORAL DE LLEVANT AMB EL NIVELL DEL MAR MÉS ELEVAT I 
AMB LA PLETERA DESURBANITZADA. 

Valorar els efectes sobre el territori estudiat en l’àmbit del projecte LIFE MEDACC d’un episodi 
conegut de llevant (desembre de 2008) en condicions de nivell del mar permanentment més elevat 
(0,5 m). 

Escenari de Referència enfront Escenari MEDACC 1 (veure esquema escenari en la figura 32 i plànol 4.1, 
annex cartogràfic II): 

 

Figura 33.- Comparativa de resultats de l’Escenari 1 enfront l’Escenari de referència. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

En un episodi de temporal de llevant assimilable al del desembre de 2008 i en unes condicions de nivell 
del mar més altes (increment permanent de 0,5 m), previstes en un escenari de canvi climàtic, els efectes 
respecte l’actualitat comporten: 

Distribució de l’àrea mullada 

(g) Un increment notable de l’àrea mullada tant en extensió total com en capacitat de progressar 
territori endins. 
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(h) L’efecte “magatzem” de la desurbanització de la Pletera es manifesta clarament desbordat. 

(i) La progressió de l’aigua marina més acusada es produeix per l’eix de l’antic curs del Ter 
coincidint amb la presència de cotes del terreny més baixes, fins a l’alçada del Càmping Les 
Medes (a 1,3 km de la costa). 

(j) En l’àmbit de darrera de la Pletera la progressió arriba a afectar la Casa de Colònies Marcel 
Maillot. 

Nivells i calats 

(a) La cota d’inundació en el punt de control de Fra Ramon incrementaria 53 cm respecte la que 
s’assoliria amb les mateixes condicions de temporal i amb el nivell del mar actual. 

(b) L’increment resultant de calats és notable en bona part de l’entorn mullat. Es passa d’un 
domini del color blau cel (calat <25 cm) a un presència important dels blaus foscos, calats 
superiors a 50 cm. 

(c) Al sector de la bassa de Fra Ramon el calat supera els 100 cm; als àmbits del càmping El 
Molino i les Closes de la Pletera el calat supera els 50 cm i a la franja N-S darrera la Pletera, 
inclòs els Griells, els calats són superiors a 25 cm.  

L’afectació d’un temporal de llevant en condicions de nivell del mar 0,5 metres superior a l’actual es 
considera notable tant pel que fa a l’àmbit que ocuparia l’aigua de mar terra endins com pels calats que 
assoliria 
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Qüestió/Escenari 2. DIRECTRIUS PER A LES MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. 

Quines àrees i quins tipus d’actuacions poden ser aptes per amortir els episodis d’inundació en 
una situació climàtica més extrema i el nivell del mar més alt com a estratègia d’adaptació al canvi 
climàtic. 

Escenari 2.1 i Escenari 2.2 (veure esquema escenari en la figura 32 i plànol 4.1, annex cartogràfic II): 

 

Figura 34.- Comparativa de resultats de l’Escenari 2.1 enfront l’Escenari 2.2. Font: Elaboració pròpia, 2016. 

De la lectura dels resultats obtinguts i, especialment, de l’escenari en què s’aïlla l’entrada de l’aigua dolça 
provinent, en règim permanent, del Rec del Ter Vell (escenari 2.2) es constata: 

(e) La progressió d’aigua dolça és produeix en sentit W-E ocupant les cotes baixes a l’entorn del 
Rec del Ter Vell/Bassa del ter Vell; per desaiguar a mar al Grau del Ter Vell. 

(f) És l’àmbit de l’antic curs del Ter, de l’alçada del Càmping Les Medes fins a mar, el què 
admet més calat d’aigua. 

(g) La progressió o direcció de flux preferencial es veu alterat a partir d’un cert moment a 
l’alçada del Pont del Ter Vell (fletxes vermelles) on s’observa una deriva del flux cap al SE, 
en direcció la Pletera, que sumaria aigua a l’entrada de mar que es produiria en condicions 
de temporal de llevant.  
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Es produiria, així, un transvasament d’aigua de la conca més gran i amb obertura directa al 
mar, a la conca més petita i sense obertura directa, de la Pletera. 

(h) S’identifiquen dues àrees (A i B) que s’estimen més adequades per aplicar mesures de 
gestió que afavoririen una menor afecció de les inundacions, en forma de les següents 
directrius. 

DIRECTRIUS I ÀMBIT D’APTITUD 

(i) Reducció de l’àrea afectada per inundació: 

L’àrea etiquetada amb la lletra A, Camps del Mas Noguer, presenta (a) usos del sòl 
apropiats per realitzar-hi rebaixos topogràfics amb l’objectiu d’emmagatzemar i/o laminar el 
flux d’aigua del Rec del Ter Vell i (b) una extensió suficient per garantir intervencions de gran 
magnitud. 

Aigües amunt de l’àmbit modelitzat, fins arribar a Torroella de Montgrí, existeixen altres 
àrees d’extensió diversa també susceptibles de suportar mesures de laminació de flux 
d’aigua. La presa de decisions d’actuació passa per un coneixement detallat, que no es té 
suficientment, del medi i dels episodis actualment a corregir. 

(j) Evitar transvasament entre conques: 

L’àrea de l’entorn de la Bassa del Ter Vell, en el sector etiquetat amb la lletra B, seria apta 
per aplicar-hi mesures de contenció del flux que garantirien la circulació de l’aigua cap al 
mar, per evitar el transvasament d’aigua cap a la conca de la Pletera i alhora minimitzar 
l’afecció a àrees urbanitzades adjacents. 

(k) Afavorir la sortida d’aigua cap al mar: 

La franja més propera a la costa en l’àrea etiquetada amb la lletra B, seria susceptible 
d’aplicar-hi mesures per facilitar la sortida d’aigua dolça a mar, malgrat que en condicions de 
temporal de mar el seu efecte podria ser contrari al desitjat. 
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Qüestió/Escenari 3. VALORACIÓ D’UNA ACTUACIÓ DE LAMINACIÓ EN CAS D’AVINGUDA. 

Efectes de la implementació d’una mesura concreta de laminació sobre l’evolució del flux d’aigua 
de desbordament del Rec del Ter Vell. 

Escenari 3.1 enfront Escenari 3.2 (veure esquema escenari en la figura 32 i plànol 4.1, annex cartogràfic 
II): 

 

Figura 35.- Comparativa de resultats de l’Escenari 3.1 enfront l’Escenari 3.2. Ambdues imatges corresponen a l’instant final de la 
simulació. El plànol 4.2 presenta diverses imatges de l’evolució del front. Font: Elaboració pròpia, 2016.  

De la lectura comparada dels resultats obtinguts en condicions d’entrada d’aigua lateral per 
desbordament del Rec del Ter Vell, en règim variable, amb la topografia actual i rebaixada als Camps del 
Mas Noguer es desprèn (veure plànol 4.2, annex cartogràfic II): 

(d) A l’escenari 3.1 es pot observar com el flux preferencial discorre, a l’entorn del Rec del Ter 
Vell i mullant zones adjacents properes (400 metres), en direcció a la Bassa del mateix nom 
per, finalment, derivar al mar al Grau del Ter Vell. 

(e) Com a fet destacable es pot observar com apareix una derivació del flux d’aigua que s’inicia 
a l’alçada del Pont del Ter Vell i discorre en sentit sud-est, entre els Griells i el Càmping les 
Medes (ambdós amb presència d’aigua), assolint en darrer terme la Pletera (fletxes 
vermelles). En aquests àmbits s’assoleixen calats propers als 50 cm. 
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(f) A l’escenari 3.2 en canvi es pot observar com l’aigua tendeix a ocupar l’espai rebaixat de 
cota i minimitzant l’impacte per inundació a zones de més al nord, els Salats, Càmping Ter, 
etc. 

(g) Amb el pas del temps s’observa com l’aigua va omplint l’àrea rebaixada i, tot i que s’activa la 
derivació del flux cap al sud-est aquesta ho fa amb poc calat (< 25 cm) i no transcendeix en 
cap moment del Càmping les Medes. A diferència de l’escenari 3.1 els Griells, Càmping el 
Molino, la Pletera i entorn immediat resten lliures d’aigua. 

(h) A l’estadi final de la simulació s’observa un buidament progressiu de l’àmbit rebaixat en fluir 
l’aigua vers el mar. 

El rebaix topogràfic incorporat a l’escenari 3.2 aporta un efecte beneficiós, especialment a l’àmbit dels 
Griells i la Pletera que resten lliures d’aigua, i en relació amb la minimització dels calats d’inundació en el 
conjunt de l’àrea. 
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14 Conclusions relatives a les EACC 

Les conclusions principals de l’estudi relatiu a les EACC realitzat són les següents: 

1. S’ha establert un escenari de referència per a simulacions de la inundabilitat en el marc del LIFE 
MEDACC en base a un dels escenaris validats (escenari 1) dels models LIFE PLETERA. 

2. Els escenaris plantejats, derivats de l’escenari de referència, han aportat informació sobre 4 
qüestions relacionades amb l’impacte del canvi climàtic sobre el litoral estudiat; (1) efectes d’un 
episodi conegut de llevant en condicions de nivell del mar permanentment més elevat, (2) 
directrius per l’adaptació al canvi climàtic en el sector d’estudi, (3) orientació de les àrees més 
aptes per implementar mesures que donin compliment a les directrius precedents i (4) 
determinació dels efectes de la implementació d’una mesura concreta sobre l’evolució del flux 
d’aigua per desbordament del Rec del Ter Vell. 

3. Respecte a l’efecte d’un episodi de temporal conegut amb el nivell del mar permanentment 
més elevat (1), es constata un increment notable de l’àrea mullada per incursió d’aigua marina, 
tant en extensió total com en capacitat de progressar territori endins (1,3 km en algun punt). Els 
calats creixen significativament, a l’àmbit mullat hi predominen les àrees amb >25 cm de 
cobriment d’aigua amb una alta presència de zones en què es superen els 50 cm. 

La cota que assoleix l’aigua salada en l’àrea de Fra Ramon és 0,53 m més elevada que la que 
s’assoliria en les condicions actuals. 

4. Respecte a les directrius per l’adaptació al canvi climàtic en el sector d’estudi (2), es 
conclou que cal treballar (a) per reduir l’àrea afectada per inundació, (b) evitar el transvasament 
d’aigua cap a la conca de la Pletera i (c) per afavorir la sortida d’aigua d’avinguda cap al mar. 

5. Respecte a les àrees de major aptitud per implementar mesures que donin resposta a les 
directrius determinades (3) es conclou que, 

a. el sector A (figura 34) és especialment apte per implementar mesures per reduir l’àrea 
afectada per inundació, 

b. el sector B (figura 34) és apte per suportar mesures de contenció que minimitzin 
l’afecció per inundació en sectors urbanitzats adjacents, que evitin el transvasament 
d’aigua de la conca del Ter Vell cap la de la Pletera i que afavoreixin la sortida de 
l’aigua cap al mar. 

El sector de la plana que s’estén cap a l’W fins a Torroella de Montgrí que ha quedat fora de 
l’àmbit de modelització també és susceptible de suportar mesures de laminació, tot que 
subjectes a un treball detallat i específic previ per determinar quina episodis cal corregir i en 
quines àrees concretes es podria actuar. 

6. Respecte als efectes d’una mesura de laminació de l’avinguda de l’aigua del rec del Ter 
Vell (4) dir que el rebaix topogràfic incorporat al sector del Camps de Mas Noguer aporta una 
variació en la direcció del flux d’aigua circulant que evita el transvasament d’aigua cap a la conca 
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de la Pletera i beneficia clarament tant a zones urbanitzades ubicades al nord del Rec del Ter 
Vell com els Griells, Càmping el Molino i la Pletera, que resten lliures d’aigua. 

Consideracions addicionals: 

- L’amplitud de fenòmens i la seva major o menor concomitància obre la porta a treballs de 
generació de més coneixement i de modelització associada que han d’ajudar a decidir i 
implementar en la mesura que vagin sent necessàries aquelles actuacions que hauran de 
contribuir millor a l’adaptació del territori al canvi climàtic en curs. 

- El coneixement detallat de tota la conca que drena el rec del Ter Vell des d’Ullà-Torroella de 
Montgrí fins al mar és clau i necessari per poder plantejar les actuacions concretes a dur a terme 
en el futur. 

Girona, juny 2016 
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