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1.- ANTECEDENTS I ZONA D’ACTUACIÓ 

La zona objecte del present estudi correspon a la conca hidrogràfica de Sant Joan, 
conca que abasteix al torrent d’Hortella, sent aquest torrent un dels afluents del 
torrent de na Borges que desemboca a la badia d’Alcúdia. 

Tenint en compte aquesta primera descripció de la zona d’actuació i sent el torrent 
de na Borges un dels torrents amb més longitud dels de l’Illa de Mallorca i que 
drena més cabal d’aigua cap al mar. L’afluent que ens ocupa, és una via important 
de desaigua que s’ha d’estudiar i en la que s'han de realitzar actuacions de 
manteniment i millora per poder mantenir una capacitat de drenatge del Pla de 
Mallorca i en concret dels municipis de Sant Joan i Vilafranca. 

A aquesta zona, principalment s'hi duen a terme, de manera històrica, cereals de 
cicle curt destinats a la producció de gra, tot i que actualment les produccions de 
cereals per a producció de farratge estan a l'augment. 

Pel que fa al cicle del cultiu dels cereals destinats a gra, la sembra es du a terme 
durant els mesos de desembre/gener (hivern) i si es tracta dels cereals per a 
farratge la sega s'avança per evitar que aquest acabi el seu cicle.  

És important tenir en compte el cultiu que ocupa el sòl i el cicle vegetatiu d'aquest 
ja que influeix en la rugositat del terreny i per tant en la capacitat d'infiltració. 

1.1.- Sistemes de drenatges existents 

La zona d’estudi, com ja s’ha indicat anteriorment, es troba al terme municipal de 
Sant Joan, sent una zona de relleu pla en el que els cultius principals son cultius 
cerealistes gestionats en secà.  

A aquesta zona s'hi troba una gran quantitat de síquies i albellons que permeten 
dur a terme un correcte drenatge dels camps de cultius,impedint que aquests no 
sofreixin asfixia reticular per embassament d'aigua i per tant impedint la pèrdua de 
produccions. 

ALBELLONS: Aquest sistema de drenatge tradicional és un dels més antics i 
sofisticats i que encara actualment, són utilitzats per a dur a terme el drenatge de 
les conques del Pla de Mallorca. Aquest sistema queda correctament explicat a 
l'apartat que fa referència a les xarxes de drenatge. 

És important tenir en compte a l'hora de realitzar un estudi de inundabilitat de 
zones del Pla de Mallorca, el fet que gran part del sòl es troba ocupat per albellons, 
ja que aquests fan que augmenti en gran mesura la capacitat d'infiltració d'un sòl 
franco-argilós com el que ens trobam a aquesta zona.  
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1.2.- Infraestructures i punts de interès comú: 

Pel que respecte a les infraestructures i punts de interès comú que es troben en 
contacte o a les proximitats del tram d’estudi del torrent, aquestes són les 
següents: 

- CARRETERES I CAMINS: el tram d’estudi del torrent ens ve determinat per 
la zona que afecta a la carretera Sant Joan - Vilafranca (MA-3222)que uneix 
el municipi de Sant Joan amb l'autovia Manacor-Palma (MA-15). Aquesta 
carretera és de doble sentit en la que l’amplària no és excessiva i no disposa 
de voravia.  
Per altra banda, és la carretera que connecta més ràpidament amb l’autovia 
Manacor-Palma, sent la utilitzada en casos d'emergències civils i sanitàries. 
Els camins adjacents al tram d’estudi són camins rurals que poden estar o 
no asfaltats i que normalment són utilitzats únicament pels veïnats per 
donar accés a les parcel·les. 
 

- PONTS: A la carretera MA-3222 s’hi troben una sèrie de ponts que permeten 
el creuament del torrent d'Hortella així com el seus afluents. El numero total 
de ponts estudiats són 4, dels quals 3 es troben situats a la carretera MA-
3222 i el quart es troba situat a un camí municipal (Camí de Son Burixó), 
però que afecta d'igual manera al sistema d'evacuació d'aigua d'escorrentia 
del torrent.  
Aquests ponts estudiats es descriuen en el punt corresponent quedant 
detallada la seva secció i les diferents variables de càlcul que ens permetran 
estudiar el cabal i velocitat que permeten evacuar. A més quedadegudament 
assenyalada la seva ubicació als plànols que s'adjunten amb aquesta 
documentació escrita. 
 

- PUNT VERD: Proper al inici del torrent i a la zona denominada com a "Es Pla 
de Ses Veles" s’hi troba situat el punt verd del municipi de Sant Joan, punt 
on es concentren tots els residus urbans que es generen al poble i que no 
són recollits per la recollida selectiva diària. 
Fer especial menció que a aquest punt, s’hi emmagatzema oli i altres líquids 
contaminants. 
 

- DEPURADORA:Al costat del punt verd es troba ubicada la Depuradora de 
Sant Joan, on arriben totes les aigües fecals del municipi a partir de 
canalitzacions soterrades. Aquí és on es duu a terme la regeneració de 
l’aigua que finalment és canalitzada al torrent, sent insignificant la quantitat 
aportada a efectes d’aquest estudi. 
 
Tenint en compte les diferents infraestructures que es troben properes a la 
zona d'actuació i les quals es poden trobar afectades per una inundació 
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provocada pel desbordament de la llera del torrent d'estudi, es important 
recalcar les dues darreres, ja que aquestes tenen un impacte mediambiental 
negatiu directe i que es podria convertir en una crisis mediambiental si els 
residus que s'emmagatzemen a aquestes dos punts (punt verd i 
depuradora) es vesin aspergits per la zona degut a la potencialitat d’una 
inundació. 
No és objecte d’aquest estudi proposar mesures correctores o preventives a 
les inundacions per a aquests dos punts d’interès. 

1.3.- Problemàtica existent 

Des de sempre, com es pot observar en la toponímia dels diferents llocs propers, la 
zona d'estudi ha estat una zona que ha sofert inundacions degut a la topografia que 
la conforma. Per aquest motiu, els antics agricultors varen invertir molt d'esforços 
en la construcció de infraestructures de drenatge que permetessin l'evacuació de 
les aigües. 

Actualment, el sistema d'albellonat que s'ha descrit es troba danyat per les labors 
de cultiu profundes que han produït els tractors, fet que fa que no drenin cap al 
torrent. Pel que fa al torrent, la llera d'aquest es troba plena de vegetació (canyes, 
esbazers i altres...) dificultant la circulació de l'aigua i per tant disminuint la secció 
hidràulica d'evacuació. 

A més de les condicions actuals de les infraestructures de drenatge, aquest darrer 
any (hivern de 2017) s'han produït uns episodis de pluges de grans magnituds i a 
més amb molt freqüents entre aquests,fet que va provocar que el municipi de Sant 
Joan, que té accessos cap als municipis de Sineu, Montuïri, Petra i Vilafranca, 
quedes incomunicat per la crescuda de tots els torrents i síquies de la zona 
impedint la circulació per les carreters. 

Tot i que es fa referència a les darreres inundacions sofertes que foren les que 
varen incomunicar el municipi, la zona es propensa a sofrir inundacions ja que es 
troba encaixonada per la carretera MA-3222 i per la topografia. Les inundacions es 
repeteixen any rere any provocant una pèrdua constant de sòl cultivable a més de 
greus pèrdues de produccions per part dels agricultors. 

Per aquests motius, es de vital importància estudiar la zona de manera que es 
puguiassegurar una ruta d'evacuació per a emergències que no es vegi afectada 
per aquests episodis de plugesja que la sortida cap a la MA-15, és a dir, cap al 
municipi de Vilafranca, és la sortida més directa cap a Hospitals i altres serveis 
d'emergències pel que respecte al municipi de Sant Joan. Per això, es de vital 
importància mantenir l'accessibilitat per la carretera MA-3222 com, per altra banda, 
degut a la posició de la depuradora i del punt verd del municipi, és necessari 
assegurar que no es produiran vessaments de productes contaminants degut a 
inundacions que puguin provocar un impacte ambientalment negatiu. 
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Com ja s’ha fet referència anteriorment, el present projecte només estudia les 
característiques de la conca caracteritzant els cabals d’avinguda i les planes 
d’inundació que serien esperables, no preveu mesures correctives ni preventives. 

2.- OBJECTE DE L’ESTUDI 

El presentestudi d'inundabilitat del tram del torrent d'Hortella pel creuament amb la 
carretera Sant Joan - Vilafranca en lamina lliure, es realitza tan a partir d’un models 
bidimensional de flux així com amb el mètode tradicional de càlcul de seccions 
hidràuliques amb les formules de Mannig, per d’aquesta manera dur a terme 
l’estimació de la plana d’inundació del tram del torrent d’Hortellaamb el creuament 
amb la carretera de Sant Joan – Vilafranca i estudiar si les seccions més 
desfavorables son capaces d'evacuar tot el cabal de màxima avinguda esperable 
per a diferents períodes de retorn. 

Amb el càlculs de la plana d'inundació a partir del modelat bidemensional amb el 
programa de càlcul IBER, el càlcul de les seccions hidràuliques a partir de les 
formules de Mannig i tenint en compte el caudal d'avinguda estimat per a períodes 
de retorn de 10, 50 i 100 anyses vol extreure conclusions de com afecten aquestes 
infraestructures a l’evacuació del cabal. 

No es contemplen en aquest estudi mesures correctives si n’és el cas, per poder 
disminuir els efectes de les possibles inundacions. 

3.- FONTS I DADES DE PARTIDA 

La principal motivació del present estudi ve derivada de les inundacions sofertes 
l’hivern del 2017, ja que afectaren tant al  municipi com a les parcel·les i 
infraestructures de la zona d’estudi. Per dur a terme l’estudi s’han fet nombroses 
visites de camp que han permès observar els elements morfològics i la topografia 
per entendre com funciona el sistema d’evacuació d’aigües d’aquesta conca. 

Les dades de partida s’han obtingut a partir de les següents fonts: 

- MDT05-ETRS89-HU31-0699 Model digital del terreny amb us pas per malla 
de 5 x 5 m.  

- Base cartogràfica 1:5000 del govern de les Illes Balears. 
- Pla Territorial de Mallorca del Consell Insular. 
- Orto fotografia PNO màxima actualitat. 
- Mapa d’usos del sòl (disponible a l’IDEIB). 
- Mapa d’isohietes per a diferents períodes del sector (disponible a l’IDEIB). 

Per altre banda no s’ha de llevar importància a les diferents realitats observades 
aquest darrers anys per aquest tècnic i a les diferències cercades amb veïns i 
pagesos de la zona, que son els que a partir de l’experiència poden saber com 
funciona el present sistema de drenatge de la conca.  
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4.- HIDRO-GEOLOGIA DE LA ZONA D’ESTUDI 

En aquest punt es fa referència a la geologia i a la hidrologia de la conca d’estudi. 
Per aquests motius es defineixen els materials de que està format el sòl i se 
n’indiquen les característiques en quan a infiltració, característica molt influent pel 
que fa a l’elecció dels coeficients d’escorrentia que més endavant ens definiran el 
cabal d’avinguda.  

Per altre banda també es defineixen els diferents sistemes de drenatge superficials 
(torrents i síquies) i els subsuperficials (albellons) que es troben a la zona així com 
els diferents elements singulars que poden influir en l’evacuació de l’aigua.  

4.1.- Geologia 

A la il·lustració 1 es pot apreciar la situació de la zona d’estudi sobre el mapa 
Geològic disponible en el visor de dades IDEIB (SITIBSA), trobant-se aquesta zona 
d’estudi al terme municipal de Sant Joan. 

 
Il·lustració 1: Mapa Geològic. IDEIB 

Els materials de la zona d'estudi estan datats del Miocè inferior (Burdigalià), sent 
aquests una alternança de margues, arenisques i conglomerats, essent les margues 
la litologia predominant, fet que fa que el conjunt sigui poc permeable (tot i que 
tant els nivells areniscosos i conglomeràtics poden constituir aqüífers de certa 
importància). 

A les zones properes i que es troben situades a una cota més elevada que la cota 
d’estudi, s’hi troben materials del Cretaci inferior-mitjà (1) format per margues, 
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pelàgiques blanques i calcàries, materials del Eocè (2) formades per calcàries 
bioclàstiques i margues i per materials del Juràsic mitjà-superior (3) format per 
margues amb intercalació de calcàries detrítiques i oolítiques. Aquest darrer 
material, tal i com és pot observar al mapa previ, és del que està format la zona del 
municipi de Sant Joan, el qual aporta tot el volum d’escorrentia cap a la zona 
d’estudi. 

4.2.- Hidrologia 

La zona d’estudi no es troba dins una zona afectada per APR d’inundació 
delimitades pel Pla Territorial de Mallorca, ni incorporada dins de les planes 
geomorfològiques inundables que provenen del Pla Hidrològic de les Illes Balears.  

4.2.1 Aqüífer 

Pel que respecte a l’aqüífer sobre el que es situa la zona d'estudi, les seves 
característiques rellevants i que s'obtenen del visos de dades IDEIB són les 
següents: 

- Nom de l’aqüífer:1815M4 
- Presencia de clorurs: Bona Qualitat 
- Presencia de nitrats: Presencia de nitrats però en baixes concentracions 
- Estat quantitatiu: Mal estat quantitatiu 
- Estat químic: Mal estat químic 
- Tipus d’aqüífer: Aqüífer poc profund 

 
Il·lustració 2:Mapa de Massesd'AiguaSubterrània (IDEIB) 
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4.2.2 Xarxes de drenatges 

La zona d'estudi és una zona de topografia plana, amb textura del sòl franco-
argilosa i amb hiverns humits, el que provoca que amb facilitat l'aigua no dreni cap 
a l'aqüífer i per tant quedi en superfície sobre el sòl creant zones estancades i 
inundades.  

Per aquest motius hi ha tota una xarxa de drenatges superficials i subsuperficials, 
que poden ser tant naturals com artificials (elaborats per l'home) que el que 
intenten es drenar tota aquesta aigua que no ha pogut ser infiltrada a l'aqüífer cap 
als torrents i per tant, evitar les inundacions. 

A continuació es defineixen els diferents sistemes de drenatge que podem trobar a 
la zona d'estudi que engloba la conca hidrogràfica de Sant Joan. 

a) Xarxa de drenatge superficial: 

La xarxa de drenatge superficial de la zona d'estudi esta composta per síquies i 
torrents els quals s'obrin pas per l'interior dels camps de cultius.  

Les síquies són drenatges que poden ser tant naturals com elaboratsper l’home, 
que condueixen l'aigua per gravetat cap a drenatges de major dimensions. Per tant 
poden o no formar part de la xarxa de drenatges del Domini Públic Marítim 
Terrestre. 

Pel que fa als torrents, aquests són degut a l'erosió de l'aigua d'escorrentia. Les 
síquies es condueixen fins als torrents per així dur a terme el drenatge de les zones 
planes. 

A la zona d'estudi hi trobam diferents síquies i torrents. Les síquies degut al seu 
caràcter secundari, però no menys important, no prenen noms en concret llevat de 
les més importants. Pel que fa als torrents, tot i que aquest és un únic torrent, pren 
diferents noms segons pel paratge per allà on passa, sent el nom genèric pel que es 
coneix, Torrent d'Hortella.  

A continuació es descriuen las síquies i trams de torrent d'estudi: 

- Síquia de Ses Veles: Recull l'aigua procedent del Pla de Ses Veles que es 
troba drenada a través de síquies de menors dimensions i de diferents 
albellons, a més de recollir l'aigua d'escorrentia procedent del municipi de 
Sant Joan. Tot i que a damunt la toponímia i que pel Pla Hidrològic de les 
Illes Balears no pren la categoria de torrent, realitzades les visites de camp 
pertinents, s'observa que les dimensions i característiques d'aquesta síquia 
són comparables a les d’un torrent, per tant, s'estudiarà com a tal. 
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- Torrent d'Horta: recull l'aigua procedent de la part occidental de la conca 
hidrogràfica d'estudi. Aquest tram de torrent agafa el nom degut a que la 
llera transcorre pel paratge d'Horta. 

- Torrent de Son Pericas: Tram de torrent de poca longitud que connecta la 
síquia de Ses Veles i el torrent d'Horta amb el que posteriorment és 
anomenat torrent d'Hortella. Aquest tram recull l'aigua d'una petita porció 
de la conca oriental que drena a través de xaragalls i petites síquies capa 
aquest tram.  

- Torrent d'Hortella: és la continuació del torrent de Son Pericas una vegada 
ha creuat el darrer pont amb la carretera MA-3222. Al seu inici recull l'aigua 
de tota la conca d'estudi que li arriba a través dels sistemes de drenatge 
explicats anteriorment. 

A continuació (mapa3) es mostra un captura del visor de dades IDEIB on es poden 
observar les síquies i els torrents descrits anteriorment i la zona on s'ubica el 
present estudi. 

 
Il·lustració3:Mapa de Torrents. IDEIB 

b) Xarxa de drenatge subsuperficial (albellonatge) 

Com ja s'ha fet menció anteriorment, degut a les característiques topogràfiques de 
la conca d'estudi, a la textura del sòl i al règim de precipitacions que es dona a la 
zona, es necessari disposar de drenatges subsuperficials que ens permetin evacuar 
les aigües que es dipositen sobre els camps de conreu. Per aquest motiu, a la conca 
hi són molt freqüents els albellons (ocupant el 75% de la microconca). 
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Com a característiques principals d'aquests sistemes de drenatge podem dir que 
principalment es troben situats a una profunditat de 1 m per davall del sòl. Estan 
construïts per la col·locació d'una o dues capes de lloses de pedra recoberts de 
materials porosos i finalment amb palla antes de tornar a col·locar la capa de terra 
vegetal. D'aquesta manera es du a terme el filtratge de l'aigua evitant que es 
produeixi la pèrdua de sòl productiu per percolació i evitant que es taponi el canal 
per l’efecte dels llims. 

Aquesta estructura es disposa all llarg dels vessants en forma d'espina de peix per 
acabar interceptant un drenatge principal o una síquia, que finalment condueix 
l'aigua al torrent més proper. Tot aquest moviment d'aigua es du a terme a partir 
de la gravetat, sent molt important la diferència de cotes entre l’inici i el final del 
drenatge. 

A mode de resum de les característiques d'aquests tipus de drenatges, s'aporta la 
següent il·lustració (il·lustració 4) extreta del llibre "Hidrologia i transport de 
sediment en una petita conca agrícola del Pla de Mallorca" de Joan Estrany. 

 
Il·lustració 4: Bloc diagrama del desenvolupament del sistema de 
drenatgesubsuperficial o albellonatge. (Hidrologia i transport de sediments 
en una petita conca agrícola del Pla de Mallorca; Joan Estrany) 

Per altre banda, es de destacar, la zona denominada com a Pla de Ses Veles, pel 
seus gran nombre d'albellons i síquies que permetin mantenir grans extensions de 
cultiu planes sense que aquestes s’inundin. 

S'aporta un mapa de la zona del Pla de Ses Veles on es grafien els diferents 
albellons i síquies més importants. Aquest mapa va ser publicat a la revista Mel i 
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Sucre de Sant Joan al nº 115 per Francesc Canuto i Bauça on es descriu la 
toponímia de la zona i la relació que té aquesta amb els diferents elements 
antròpics i geomorfològics. 

 
Il·lustració 5:Retall revista Mel i Sucre nº 115; Article de Francesc Canuto i Bauça 

Pel que fa a l'estudi, no es tenen en compte els cabals d’aigua que transcorren per 
dins dels albellons entenent que aquests són suficients, per tant, només es 
consideren els diferents torrents i síquies que afecten a la carretera MA-3222, i la 
superfície total de la conca. 
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5.- CÀLCUL DEL CABAL DE MÀXIMA AVINGUDA ESPERABLE PELS DIFERENTS 
PERÍODES DE RETORN 

Pel càlcul del cabal de màxima avinguda s'utilitza la metodologia establerta a la 
Instrucció de Carreteres, norma 5.2-IC DrenajesSuperficiales, del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme, aprovada l'any 1990, ja que aquest mètode és suficient per 
a obtenir resultats aproximats als cabals d'avinguda esperats. 

Aquesta metodologia s'aplicarà per a les diferents sub-conques que queden 
identificades als plànols i que ens venen donades a partir de la divisòria d'aigües 
establerta per les corbes de nivell i dels diferents elements i infraestructures 
observables. En total es calcula el cabal màxim d'avinguda per a les duessub-
conques per on passen els torrents i síquies que són afluents del torrent principal, 
fent referència aquestes als punts de càlculs que s'han determinat (als ponts 
d'estudi) i finalment és calcula el cabal de màxima avinguda entenent les sub-
conques d'estudi com una sola conca amb la longitud més desfavorable del 
torrent/síquia. Les sub-conques són les que aporten les aigües als torrents i síquies 
descrits anteriorment. 

Aquests cabals són calculats per al final del tram dels torrents i síquies d'estudi,sent 
vàlids per a les zonespròximes, ja que les diferències de cabals no serien 
significatives i sempre aquestes serien superiors a les esperades. 

 

5.1.- Cabal de màxima avingudasub-conca nº1 (Siquia de Ses Veles) 

El cabal de la màxima avinguda que correspon a la sub-conca d'aportació nº 1 i que 
per tant, és el que circula per la llera de la síquia identificada als plànols com "de 
Ses Veles",es relaciona amb la superfície, topografia i característiques d’aquesta 
zona i les precipitacions màximes obtingudes de mapes d’isohietes. Aquest ens ve 
donat per la següent fórmula:  

Q = C.I.A/3 

On: 

Q = Cabal màxim previsible a la secció on s’ubica el pas en m³/seg. 
C = Coeficient d’escorrentia de la conca, determinat pel relleu, 
permeabilitat del sòl i vegetació. 
I = Intensitat de pluja màxima previsible per a un període de retorn 
donat, en mm/h. Correspon a una precipitació de durada igual al temps 
de concentració de la conca. 
A = Superfície de la conca d’aportació en Km². 

El coeficient d'escorrentia es calcularà a partir del pendent mitjà de la conca, sent 
aquest de 1,01 % i determinada a partir del PlànolTopogràfic MTIB 5.000 de 2010, 
amb un terreny poc permeable a la infiltració degut als diferents materials geològics 
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de la zona i amb els diferents coeficients d'usos de sòl que queden indicats més 
endavant. 

La precipitació màxima diària s'obté dels mapes de isohietes que es poden 
consultar a l’IDEIB per als diferents períodes de retorn al qual es dirigeix l’estudi. 
Aquestes dades són les següents: 

PRECIPITACIÓ MÁX DIARIA (Isohietes) 

Període de retorn Pd (mm/dia) Id (mm/hora) 

10 anys 90 3,75 

50anys 120 5,00 

100 anys 130 5,42 

La superfície de la conca d'aportació, mesurada sobre els plànols topogràfics, a 
partir del procés de divisòria d'aigües, resulta d'uns 6,61 Km², sent la longitud 
d'aquesta fins al punt d'estudi d'uns 1,79 km. 

En primer lloc es calcula el temps de durada de la tempestade disseny, que 
s'estima, en aquest cas, com el temps de concentració de la conca. Aquest valor 
depèn de les característiques morfològiques de la conca, en concret de la longitud 
de recorregut des del punt més allunyat i del pendent de la llera del torrent, d'acord 
amb la fórmula: 

Tc = 0'3 (L/J^¼)0'76 

On: 

Tc = Temps de concentració en hores. 
L = Longitud del recorregut des del punt més allunyat a la conca en Km. 
J = Pendent dela llera 

Per tant: 

Tc = 0'3 (1'78/(1'02¼))0'76 = 1'12 h = 67 min. 

Per al càlcul de la precipitació màxima esperada "I" és necessari calcular l'Índex de 
torrencialitat definit pel coeficient I1 / Id que és la relació entre intensitat i durada 
de la tempesta. Aquest coeficient ho decidim a partir de la Instrucció de Carreteres 
5.2-IC, que per al cas de les Balears defineix una oscil·lació entre 11 i 12, per la 
qual cosa fixem en 11'5 sent aquest la mitjana entre els dos valors anteriors ja que 
ens trobem al centre de l’Illa de Mallorca, sent aquesta zona la central en quan a 
regim de pluviometria. 

I/I1=(I1/Id)(28^(0,1)-Tc^(0,1))/(28^(0,1)-1) 

Id = Intensitat mitjana horària de la precipitació d’un dia. 
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Així: 

I = Id x I/I1  [mm/h] 

La precipitació màxima esperada en mm/h per als diferents períodes de retorn 
especificats anteriorment es resumeix a la següent taula:  

PRECIPITACIÓ MÁX ESPERADA 
Període de retorno 

(anys) Id (mm/hora) 

10 anys 40,42 

50 anys 53,65 

100 anys 58,12 

El coeficient d'escorrentia "C", defineix la part de precipitació que genera el cabal 
d'avinguda en el punt de desaigua estudiat de la conca. Aquest valor de vessament 
ens ve donat per la següent fórmula: 

C = [(Pd-Po).(Pd+23Po)] / [(Pd+11.Po)2] 

En aquesta fórmula, es desconeix el Llindar d’Escorrentia "Po" que representa la 
precipitació mínima que ha de caure sobre la conca perquè s'iniciï la generació 
d'escorrentia. El llindar d'escorrentia es calcula a partir dels diferents usos del sòl 
de la conca, ja que determinen les característiques d'infiltració de l'aigua i la 
velocitat amb la qual aquesta es desplaça sobre el terreny. 

Els diferents usos de sòl que s'han considerat per al càlcul del coeficient "Po" i les 
superfícies de cada un d'aquests usos queden resumits en la següent taula: 

OCUPACIÓ SUPERFÍCIE Po 

Zones de Cultius 4,56 Km² 19 

Cultius permanents 0,99 Km² 33 

Pavimentat/asfaltat 0,52 Km² 1 

Forestal 0,54 Km² 34 

TOTAL 6,61 Km²  

El coeficient Po es calcula a partir de la mitjana ponderada per a cada us i aplicant 
el coeficient corrector per a les Illes Balears que ens diu la instrucció que és de 2,5, 
sent el valor resultant de càlcul de Po=52,25. 

A partir del llindar d'escorrentia i amb la fórmula especificada anteriorment es 
calculen els diferents coeficients d’escorrentia per als períodes de retorn a estudiar: 
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COEFICIENT D’ESCORRENTIA 

Període de retorno C 

10 anys 0,11 

50 anys 0,19 

100 anys 0,21 

El cabal de màxima avinguda Q per al punt d'estudi de la Síquia de Ses Veles i 
tenint en conta les característiques de la sub-conca hidrogràfica d'aportació nº 1 
serà, segons la fórmula que s'ha definit al principi d'aquest capítol, per a cada 
període de retorn el següent: 

CABAL MÁX AVINGUDA 

Període de retorn Q màx 
(m³/seg) 

10 anys 9,78 

50 anys 21,93 

100 anys 26,69 

5.2.- Cabal de màxima avinguda sub-conca nº2 (Torrent d'Horta) 

Seguint la mateixa metodologia explicada per al càlcul del cabal d'avinguda de la 
sub-conca nº 1, es calcula el cabal per a la sub-conca 2, sent aquest cabal de 
màxim avinguda el que correspon al punt d'estudi per al torrent d'Horta.  

Agafam la mateixa precipitació màxima diària donada a partir dels mapes que es 
poden consultar a l’IDEIB per als diferents períodes de retorn al qual es dirigeix 
l’estudi. Aquestes dades són les següents: 

PRECIPITACIÓ MÁX DIARIA (Isohietes) 

Període de retorn Pd (mm/dia) Id (mm/hora) 

10 anys 90 3,75 

50anys 120 5,00 

100 anys 130 5,42 

La superfície de la conca d'aportació, mesura sobre els plànols topogràfics MTIB 
5.000 a partir del procés de divisòria d'aigües, resulta d'uns 1,64 Km², sent la 
longitud d'aquest fins al punt d'estudi d'uns 2,55 km i un pendent mitja de la conca 
de 0,65 %. 

Calculam el temps de durada de la tempestade dissenyper a la sub-conca nº 2, que 
s'estima també, com el temps de concentració de la conca utilitzant la formula: 

Tc = 0'3 (L/J^¼)0'76 
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On: 

Tc = Temps de concentració en hores. 
L = Longitud del recorregut des del punt més allunyat a la conca en Km. 
J = Pendent dela llera 

Per tant: 

Tc = 0'3 (2,54/(0,65¼))0'76 = 1'59 h = 95 min. 

Calculam la precipitació màxima esperada "I" tenint en compte les correccions 
aportades a l'apartat anterior per a les Illes Balears. Les formules utilitzades són les 
següents: 

I/I1=(I1/Id)(28^(0,1)-Tc^(0,1))/(28^(0,1)-1) 

Id = Intensitat mitjana horària de la precipitació d’un dia. 

Així: 

I = Id x I/I1  [mm/h] 

La precipitació màxima esperada en mm/h per als diferents períodes de retorn 
especificats anteriorment es resumeix a la següent taula:  

PRECIPITACIÓ MÁX ESPERADA 
Període de retorno 

(anys) Id (mm/hora) 

10 anys 32,18 

50 anys 42,90 

100 anys 46,48 

500 anys 57,20 

A continuació es calcula elcoeficient d'escorrentia "C", donat per la següent 
formula: 

C = [(Pd-Po).(Pd+23Po)] / [(Pd+11.Po)2] 

Els diferents usos de sòl que s'han considerat per al càlcul del coeficient "Po" i les 
superfícies de cada un d'aquests usos queden resumits en la següent taula: 

OCUPACIÓ SUPERFÍCIE Po 

Zones de Cultius 1,04 Km² 19 

Cultius permanents 0,20 Km² 33 

Pavimentat/asfaltat 0,04 Km² 1 

Forestal 0,36 Km² 34 

TOTAL 1,64 Km²  
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El coeficient Po es calcula a partir de la mitjana ponderada per a cada ús i aplicant 
el coeficient corrector per a les Illes Balears que ens diu la instrucció que és de 2,5, 
sent el valor resultant de càlcul de Po= 56,63. 

A partir del llindar de d'escorrentia i amb la fórmula especificada anteriorment es 
calculen els diferents coeficients d’escorrentia per als períodes de retorn a estudiar: 

COEFICIENT D’ESCORRENTIA 

Període de retorno C 

10 anys 0,08 

50 anys 0,15 

100 anys 0,17 

El cabal de màxima avinguda Q per al punt d'estudi del torrent d'Horta i tenint en 
conta les característiques de la sub-conca hidrogràfica d'aportació nº 2serà per a 
cada període de retorn el següent: 

CABAL MÁX AVINGUDA 

Període de retorno Q màx 
(m³/seg) 

10 anys 1,46 

50 anys 3,59 

100 anys 4,44 

 

5.3.- Cabal de màxima avinguda totalConques 1+2+3(Torrent de Son 
Pericas+Síquia de Ses Veles) 

Seguint la mateixa metodologia explicada, es calcula el cabal per a la conca que 
formen les sub-conques 1+2+3, sent aquest cabal de màxim avinguda el que 
correspon al punt d'estudi per al torrent de Son Pericas i per tant el darrer punt del 
present estudi.  

Agafam la mateixa precipitació màxima diària donada a partir dels mapes que es 
poden consultar a l’IDEIB per als diferents períodes de retorn al qual es dirigeix 
l’estudi. Aquestes dades són les següents: 

PRECIPITACIÓ MÁX DIARIA (Isohietes) 

Període de retorn Pd (mm/dia) Id (mm/hora) 

10 anys 90 3,75 

50anys 120 5,00 

100 anys 130 5,42 
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La superfície total de la conca d'aportació s'entén com la suma de les sub-conques, 
i resulta d'uns 9,35 Km², sent la longitud d'aquest fins al punt d'estudi d'uns 2,64 
km i un pendent mitja de la conca de 0,85 %. 

Calculam el temps de durada de la tempestade dissenyper al total de la conca 
d’estudi, que s'estima també, com el temps de concentració de la conca utilitzant la 
formula: 

Tc = 0'3 (L/J^¼)0'76 

On: 

Tc = Temps de concentració en hores. 
L = Longitud del recorregut des del punt més allunyat a la conca en Km. 
J = Pendent dela llera 

Per tant: 

Tc = 0'3 (2'64/(0'85¼))0'76 = 1'55 h = 93 min. 

Calculam la precipitació màxima esperada "I" tenint en compte les correccions 
aportades a l'apartat anterior per a les Illes Balears. Les formules utilitzades són les 
següents: 

I/I1=(I1/Id)(28^(0,1)-Tc^(0,1))/(28^(0,1)-1) 

Id = Intensitat mitjana horària de la precipitació d’un dia. 

Així: 

I = Id x I/I1  [mm/h] 

La precipitació màxima esperada en mm/h per als diferents períodes de retorn 
especificats anteriorment es resumeix a la següent taula:  

PRECIPITACIÓ MÁX ESPERADA 
Període de retorno 

(anys) Id (mm/hora) 

10 anys 32,66 

50 anys 43,55 

100 anys 47,18 

A continuació es calcula elcoeficient d'escorrentia "C", donat per la següent 
formula: 

C = [(Pd-Po).(Pd+23Po)] / [(Pd+11.Po)2] 

Els diferents usos de sòl que s'han considerat per al càlcul del coeficient "Po" i les 
superfícies de cada un d'aquests usos queden resumits en la següent taula: 
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OCUPACIÓ SUPERFÍCIE Po 

Zones de Cultius 4,56 Km² 19 

Cultius permanents 0,99 Km² 33 

Pavimentat/asfaltat 0,52 Km² 1 

Forestal 0,54 Km² 34 

TOTAL 6,61 Km²  

El coeficient Po es calcula a partir de la mitjana ponderada per a cada us i aplicant 
el coeficient corrector per a les Illes Balears que ens diu la instrucció que és de 
2,5sent el valor resultant de càlcul de Po= 48,23. 

A partir del llindar de d'escorrentia i amb la fórmula especificada anteriorment es 
calculen els diferents coeficients de vessament per als períodes de retorn a 
estudiar: 

COEFICIENT D’ESCORRENTIA 

Període de retorno C 

10 anys 0,11 

50 anys 0,19 

100 anys 0,21 

El cabal de màxima avinguda Q per al punt d'estudi del torrent de Son Pericas i per 
tant el cabal de màxima avinguda que es suposa per a l'estudi, tenint en conta les 
característiques de la conca hidrogràfica d'aportació resultant de la suma de les 
sub-conques antes descrites,serà per a cada període de retorn el següent: 

CABAL MÁX AVINGUDA 

Període de retorno Q màx 
(m³/seg) 

10 anys 11,44 

50 anys 25,50 

100 anys 31,01 
 

6.- ESTUDI HIDROGEOLÒGIC-HIDRÀULIC BIDIMENCIONAL. MODEL IBER 2D. 

El present estudi hidrogeològic-hidràulic té per objecte l'obtenció dels paràmetres 
de calat i velocitat de la làmina d'aigua en la zona d'estudi modelitzant els diferents 
ponts que estroben a la llera dels torrents i síquies que es troben descrits 
anteriorment pels períodes de retorn de 10, 50 i 100 anys.  
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D'aquesta manera s'obtindran les planes d'inundació que genera el cabal de 
màxima avingudaabans calculat per així comprovar com afecta aquest cabal a la 
zona d'estudi i extreure'n conclusions. 

Tenint en compte aquestcabal i les característiques morfològiques de la conca,es 
tenen totes les dades necessàries per realitzar la simulació del model hidrogeològic-
hidràulic. 

Per efectuar aquesta simulació, es determina que les tempestes de disseny de cada 
període de retorn comencin a la conca a les 00:00 h. Pel que fa a la durada del 
model, aquest serà superior al temps calculat per l'episodi tempestuós per així 
assegurar una evacuació total dels cabals que discorren per la llera i obtenir uns 
resultats complets. Aquest increment de temps de modelització es suposa del 10% 
respecte al temps de l'episodi tempestuós.  

Per a cada període de retorn s’ha de realitzar un hidrograma de sortida de cabal. 
Aquest hidrograma servirà de base per a la caracterització hidràulica del model ja 
que ens permet simular com aniria entrant el cabal a la llera així com avança la 
tempesta. 

S'adjunten els hidrogrames de cada un dels períodes de retorn per als que s'ha 
calculat el model a l'annex corresponent. 

6.1.- Creació del model bidimensional de flux en làmina lliure. IBER2D 

L'estudi s'ha realitzat mitjançant el programa de simulació hidràulica en 2D de flux 
en làmina lliure IBER, podent implementar en aquest programa les diferents 
característiques morfològiques de la conca d'estudi. Els passos per a la implantació 
del model de la conca en el programa es defineixen a continuació, obtenint com a 
resultats les dades de calat i velocitat de la làmina d'aigua que discorre per la llera 
del torrent. 

a) Creació de la geometria de l'estudi 

Per a la creació de la geometria es parteix del Model Digital d'Elevacions MDT05 
disponible al Centre Nacional d'Informació Geogràfica. 

A part de la utilització del model digital d'elevacions, també s'ha utilitzat 
l'ortofotografia del PNO de màxima actualitat georeferenciada i el topogràfic detallat 
de la zona d'estudien el qual es grafia la llera del torrent, la carretera i els punts 
singulars objecte de l'estudi. 

El primer pas és crear sobre la ortofotografiageoreferenciada una sèrie de 
superfícies sobre les quals definirem la malla que ens permeti implementar la 
topografia del terreny. Per això hem utilitzat una malla no estructura amb els 
següents criteris de mallat: 

- Zona de la llera: pas de malla de 3 m per tenir una representació detallada 
de la làmina de flux. 
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b) Hidrodinàmica del model 

Consisteix en la introducció de les dades hídriques al model. Aquestes dades són les 
condicions inicials en què es troba la llera i les condicions de contorn tant d'entrada 
com de sortida de cabal. 

- CONDICIONS INICIALS: Ens concreten la presència o no de cabal o calat a 
l'inici de la simulació del model. 
A causa de la situació de la zona d'estudi amb referència a la conca i al 
desenvolupament de la llera, es considera que el cabal i calat a l'inici de la 
simulació és igual a 0, ja que la zona d'estudi és propera al inici de la llera. 
No es té en compte l'aigua provinent de la depuradora ja que no es tenen 
dades ni de cabal d'aportació ni de volum total aportat. 
D'altra banda aquesta circumstància es compensa definint que la capacitat 
d'infiltració del terreny és nul·la (tot el cabal que arriba es transportarà en 
superfície), i que la distinció entre element sec / mullat del model es realitzi 
quan el calat en ell sigui de 1m. 
 

- CONDICIONS DE CONTORN: Les condicions de contorn a definir són les 
d'entrada, que ens defineix per on i com entra el cabal d'avinguda i la 
condició de contorn de sortida, que ens indica per on i com l'aigua és 
evacuada del model. 
Pel que fa a la condició d'entrada, s'han determinat dues entrades, la de la 
síquia de Ses Veles i la del Torrent d'Horta. El cabal de màxima avinguda 
utilitzat ha estat el calculat per a cada una de les dues sub-conques d'estudi, 
donant com a valor d'entrada els hidrogrames que s'adjunten a l’annex 2 de 
resultats del model IBER 2D. 
La sortida del cabal aportat en el model es realitza en aquest cas a uns 250 
m una vegada finalitzat el pont id. 4 d'Hortella, permetent obtenir uns 
resultats precisos del model sense haver de modelitzar tota la llera. Aquesta 
sortida es en làmina lliure sense cap tipus de restricció. 

 

c) Validació del model 

En models en què hi ha més d'una entrada de cabal de màxima avinguda, és 
aconsellable realitzar una simulació de validació per determinar si el model és vàlid 
i els resultats que s'obtenen són correctes. 

Aquesta validació es du a terme introduint uns valors de cabal de màxima avinguda 
molt superior als obtinguts del càlcul amb un temps de simulació relativament curt 
per a que el programa no tardi a dur a terme la simulació.  

Amb aquest cabal de simulació i amb els resultats que ens va mostrant el 
programa, podem observar com va avançant la lamina d'aigua i si aquest avanç és 
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7.- APLICACIÓ DE LES FORMULES DE MANNING 

S'apliquen les fórmules de Manning per al càlcul hidràulic deles seccions dels ponts 
que es troben a la zona d'estudi, entenent que la secció d'aquests és la secció 
hidràulica més desfavorable i per tant, la que condiciona la possibilitat de inundació 
de la zona per provocar una retenció del flux del cabal d'avinguda. 

7.1.- Seccions dels ponts 

A continuació es presenten els diferents ponts que es troben a la zona d'estudi i els 
quals representen les seccions més desfavorables. Aquesteshan estat dibuixades 
després de realitzar l’aixecament de mides corresponent a partir d’una sèrie de 
visites i prenen el nom del paratge allà on es troben. 

- Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 

La secció corresponent al pont nº 1 respon al següent esquema: 

 

Com es pot veure, el nivell del terreny de cultiu és superior al de inici de l'arc que 
conforma el pont, provocant que el sòl que es troba adjacent a aquest, per efectes 
de l'erosió de l'aigua d'escorrentia, hagi anat minvant i creant aquesta davallada. 
També es pot observar com la secció del pont disminueix la secció real del torrent, 
fet que ens fa que sigui la secció més desfavorable. 

Pel càlcul de les àrees netes de la secció, aquestes s'han calculat realitzant un tall 
cada 20 cm d'altura quedant indicades a l'esquema. 

  



ESTUDI D'INUNDABILITAT DEL TRAM DEL TORRENT D'HORTELLA PEL CREUAMENT AMB LA CARRETERA SANT JOAN ‐ VILAFRANCA 
 MEMORIA 

 

JOAN COMPANY ROIG.  Página 34 

 

- Pont nº 2 - Son Esteva 

La secció corresponent al pont nº 2és la següent: 

 

El nivell del terreny de cultiu és superior al de inici de l'arc que conforma el pont, 
provocant que el sòl que es troba adjacent a aquest, per efectes de l'erosió de 
l'aigua d'escorrentia, hagi anat minvant i creant aquesta davallada. També es pot 
observar com la secció del pont disminueix la secció real del torrent, fet que ens fa 
que sigui la secció més desfavorable. 

Pel càlcul de les àrees netes de la secció, aquestes s'han calculat realitzant un tall 
cada 20 cm d'altura quedant indicades a l'esquema. 

- Pont nº 3 - Son Burixó 

La secciócorresponent al pont nº 3 respon al següent esquema: 

 

El nivell del terreny de cultiu és troba més o menys a la mateixa altura que la de 
inici de l'arc que conforma el pont. En aquest cas, la secció del torrent concorda 
amb la secció efectiva del pont. 
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Pel càlcul de les àrees netes de la secció, aquestes s'han calculat realitzant un tall 
cada 20 cm d'altura quedant indicades a l'esquema. 

- Pont nº 4 - Hortella 

La secció corresponent al pont nº 4 respon al següent esquema: 

 

El nivell del terreny de cultiu és superior al de inici de l'arc que conforma el pont, 
provocant que el sòl que es troba adjacent a aquest, per efecte de l'erosió de 
l'aigua d'escorrentia, hagi anat minvant i creant aquesta davallada. També es pot 
observar com la secció del pont disminueix la secció real del torrent, fet que ens fa 
que sigui la secció més desfavorable. 

Pel càlcul de les àrees netes de la secció, aquestes s'han calculat realitzant un tall 
cada 20 cm d'altura quedant indicades a l'esquema. 

 

7.2.- Càlcul hidràulic de les seccions per Manning: 

Per al càlcul de la seccions hidràuliques dels ponts descrits s'apliquen les formules 
de Manning tenint en compte la geometria descrita. Aquestes formules son les 
següents: 

	
√

 

On:  
 C = Coeficient de Manning per aplicar en la fórmula de Chezy 
 Rh = hidràulic.Calat (m) 
 n = Coeficient de rugositat 

La velocitat en el punt de càlcul ve donada per la fórmula de Manning: 
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√

 

On: 

 v = Velocitat en la secció de càlcul (m / seg) 
 Rh = hidràulic.Calat (m) 
 S = Pendent 
 n = Coeficient de rugositat 

El cabal en el punt de càlcul ve donada per la fórmula de Manning: 

	 		
√

 

On: 

 Q = Cabal en la secció de càlcul (m³ / seg) 
 Rh = hidràulic.Calat (m) 
 S = Pendent 
 n = Coeficient de rugositat 

Per a cada pont es realitzen els càlculs amb les diferents formules de Manning per 
extreure'n el cabal i la velocitat màxima de la secció que són capaços d’evacuar. 

 

- Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 

Tenint en compte la geometria descrita anteriorment i el càlcul de les formules de 
Manning explicat, la secció hidràulica del pont nº 1 permet el pas dels següents 
cabals i velocitats representats per a talls de 20 cm: 

SECCIÓ PONT Nº1 – MOLÍ DE S’AIGUA 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat Cabal  

1 0,20 m 0,38 m² 5,85 m 0,017 0,06 m 1,01% 0,91 m/seg 0,35 m³/seg 

2 0,40 m 0,96 m² 6,24 m 0,017 0,15 m 1,01% 1,67 m/seg 1,60 m³/seg 

3 0,60 m 1,54 m² 6,64 m 0,017 0,23 m 1,01% 2,22 m/seg 3,42 m³/seg 

4 0,80 m 2,12 m² 7,04 m 0,017 0,30 m 1,01% 2,65 m/seg 5,62 m³/seg 

5 1,00 m 2,65 m² 7,17 m 0,017 0,37 m 1,01% 3,04 m/seg 8,06 m³/seg 

6 1,20 m 3,02 m² 7,26 m 0,017 0,42 m 1,01% 3,31 m/seg 10,00 m³/seg 

7 1,40 m 3,11 m² 7,27 m 0,017 0,43 m 1,01% 3,37 m/seg 10,48 m³/seg 
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- Pont nº 2 - Son Esteva 

Tenint en compte la geometria descrita anteriorment i el càlcul de les formules de 
Manning explicat, la secció hidràulica del pont nº 2 permet el pas dels següents 
cabals i velocitats representats per a talls de 20 cm: 

SECCIÓ PONT Nº2 – SON ESTEVA 

Nivell 
de la 
secció 

Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat cabal que permet 
la secció 

1 0,20 m 0,36 m² 4,45 m 0,017 0,08 m 0,65% 0,88 m/seg 0,32 m³/seg 

2 0,40 m 0,77 m² 4,85 m 0,017 0,16 m 0,65% 1,40 m/seg 1,08 m³/seg 

3 0,60 m 1,20 m² 5,25 m 0,017 0,23 m 0,65% 1,78 m/seg 2,14 m³/seg 

4 0,80 m 1,62 m² 5,65 m 0,017 0,29 m 0,65% 2,08 m/seg 3,37 m³/seg 

5 1,00 m 2,01 m² 5,87 m 0,017 0,34 m 0,65% 2,31 m/seg 4,64 m³/seg 

6 1,20 m 2,20 m² 5,91 m 0,017 0,37 m 0,65% 2,44 m/seg 5,37 m³/seg 

 

- Pont nº 3 - Son Burixó 

Tenint en compte la geometria descrita anteriorment i el càlcul de les formules de 
Manning explicat, la secció hidràulica del pont nº 3 permet el pas dels següents 
cabals i velocitats representats per a talls de 20 cm: 

SECCIÓ PONT Nº3 – SON BURIXÓ 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat cabal  

1 0,20 m 0,43 m² 5,80 m 0,017 0,07 m 0,85% 0,92 m/seg 0,40 m³/seg 

2 0,40 m 0,99 m² 6,20 m 0,017 0,16 m 0,85% 1,60 m/seg 1,58 m³/seg 

3 0,60 m 1,55 m² 6,60 m 0,017 0,23 m 0,85% 2,04 m/seg 3,16 m³/seg 

4 0,80 m 2,11 m² 7,00 m 0,017 0,30 m 0,85% 2,43 m/seg 5,13 m³/seg 

5 1,00 m 2,67 m² 7,40 m 0,017 0,36 m 0,85% 2,74 m/seg 7,32 m³/seg 

6 1,20 m 3,17 m² 7,51 m 0,017 0,42 m 0,85% 3,04 m/seg 9,64 m³/seg 

7 1,40 m 3,50 m² 7,59 m 0,017 0,46 m 0,85% 3,23 m/seg 11,31 m³/seg 

8 1,60 m 3,53 m² 7,60 m 0,017 0,46 m 0,85% 3,23 m/seg 11,40 m³/seg 

 

 

- Pont nº 4 - Hortella 

Tenint en compte la geometria descrita anteriorment i el càlcul de les formules de 
Manning explicat, la secció hidràulica del pont nº 3 permet el pas dels següents 
cabals i velocitats representats per a talls de 20 cm: 
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SECCIÓ PONT Nº4 – HORTELLA 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat cabal  

1 0,20 m 0,40 m² 5,03 m 0,017 0,08 m 0,85% 1,01 m/seg 0,40 m³/seg 

2 0,40 m 0,87 m² 5,43 m 0,017 0,16 m 1,37% 2,03 m/seg 1,77 m³/seg 

3 0,60 m 1,35 m² 5,83 m 0,017 0,23 m 1,37% 2,58 m/seg 3,48 m³/seg 

4 0,80 m 1,82 m² 6,12 m 0,017 0,30 m 1,37% 3,09 m/seg 5,62 m³/seg 

5 1,00 m 2,23 m² 6,30 m 0,017 0,35 m 1,37% 3,42 m/seg 7,63 m³/seg 

6 1,20 m 2,55 m² 6,41 m 0,017 0,40 m 1,37% 3,74 m/seg 9,54 m³/seg 

7 1,40 m 2,66 m² 6,45 m 0,017 0,41 m 1,37% 3,80 m/seg 10,11 m³/seg 

 

8.- DISCUSIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 

Una vegada realitzada la simulació amb el model IBER 2D i duts a terme els càlculs 
per a les diferents seccions d'estudi, es descriuen a continuació els diferents 
resultats obtinguts així com la relació entre aquests resultats. 

8.1.- Resultats obtinguts amb el model bidimensional IBER2D 

Els resultats obtingut amb la modelització de la conca hidrogràfica amb IBER 2D es 
divideixen entre resultats de calat i de velocitat. Es descriuen a continuació els 
calats i velocitats obtinguts amb el model pels diferents períodes de retorn als 
diferents punts d'estudi, és a dir, aigües amunt del ponts descrits anteriorment per 
així determinar com afecta la secció dels ponts al curs del torrent. 

- Període de Retorn de 10 anys 

Com es pot observar als dos passos que es presenten per aquest període de 
retorn, pas 3.600 i pas 6.200, el més desfavorable i on el calat i la velocitat 
són més grans resulta al pas 3.600. Aquest fet es deu a que amb el 
hidrograma d'entrada de cabal aportat al model, el màxim cabal d'avinguda 
es du a terme al segon 3.600, sent el moment en que la tempesta de 
disseny es troba en el màxim exponent. Per aquesta raó, es descriuen els 
resultats per aquest pas a continuació per a cada punt d'estudi (ponts), 
sempre aportant els valors aigua amunt d'aquests: 

 

 Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 
Calat pas 3.600s: A l'interior de la llera el calat es suposa de uns 
2,60 m, variant el calat de la plana d'inundació des d’uns 30 cm 
fins a 10 cm. 
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Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,35 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 
 

 Pont nº 2 - Son Esteve 
Calat pas 3.600s: a l'interior de la llera el calat es suposa de uns 
0,85 m, variant el calat de la plana d'inundació des de 0,30 a 
0,10 m. 
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,50 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 

 Pont nº 3 - Son Burixó 
Calat pas 3.600s: el calat a la plana a l'interior de la llera es 
suposa d'uns 1,1 m sent el de la plana de inundació de uns 0,10 
m.  
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,70 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 
 

 Pont nº 4 - Hortella 
Calat pas 3.600s: el calat a la plana a l'interior de la llera es 
suposa d'uns 1,10 m sent el de la plana de inundació de uns 0,10 
m. 
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,50 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
10 m/s 
 

Una vegada observats els resultats de la simulació per a un període de 
retorn de 10 anys, s'entén que per als cabals d'avinguda esperats i que 
queden definits als hidrogrames, les planes d'inundació que s'esperen 
responen a les presentades per al pas 3.600 segons del model i que 
aquestes no són substancialment perilloses, ja que una vegada acabada la 
tempesta de disseny, el torrent es capaç de drenar l'aigua de la plana 
d'inundació en poc temps. 

 

- Període de Retorn de 50 anys: 

Pel període de retorn de 50 anys també es presenten els passos 3.600 i 
6.200 segons. En aquest cas, pel que fa al calat els dos passos prenen unes 
magnituds similars, tot i que la velocitat és superior al pas 3.600 segons. 
Aquest fet també es deu a que amb l’hidrograma d'entrada de cabal aportat 
al model, el màxim cabal d'avinguda es du a terme al segon 3.600. 
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Seguint amb el mateix criteri que pel període de retorn de 10 anys, es 
descriuen els resultats per aquest pas a continuació per a cada punt d'estudi 
(ponts), sempre aportant els valors aigua amunt d'aquests: 

 Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 
Calat pas 3.600s: a l'interior de la llera el calat es suposa de uns 
3,20 m, variant el calat de la plana d'inundació des de 1,80 a 
0,10 m. En aquest pas i per aquest període de retorn, la secció 
del pont ja no és capaç de drenar tot el cabal d'avinguda calculat 
i aquest envaeix la carretera MA-3222. Fer-se notar que tot i que 
el model representa el cabal d'avinguda que supera el cabal que 
es capaç de drenar el pont, el calat seria d'uns 0,10 cm 
aproximadament i que degut al sistema d'albellonatge que no 
s'ha tingut en compte a l'hora del càlcul del model, part de la 
conca drenaria una vegada haver passat el pont i per tant el 
cabal d'avinguda que ens envaeix el pont seria menor podent no 
arribar a la superació de la capacitat de drenatge del pont.  
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,50 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 
 

 Pont nº 2 - Son Esteve 
Calat pas 3.600s: el calata l'interior de la llera es suposa de uns 
1,10 m, variant el calat de la plana d'inundació des de 0,50 a 
0,10 m. 
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 

 Pont nº 3 - Son Burixó 
Calat pas 3.600s: el calat a l'interior de la llera es suposa d'uns 
1,30 m variant el de la plana de inundació des de uns 0,40 m a 
uns 0,10 m.  
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s 
 

 Pont nº 4 - Hortella 
Calat pas 3.600s: el calat a l'interior de la llera es suposa d'uns 
1,80 m variant el de la plana de inundació des de uns 0,70 m a 
uns 0,10 m.  
Velocitat pas 3.600s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
10 m/s. 
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Una vegada observats els resultats de la simulació per a un període de 
retorn de 50 anys, s'entén que per als cabals d'avinguda esperats i que 
queden definits als hidrogrames, les planes d'inundació que s'esperen 
responen a les presentades per al pas 3.600 segons del model i que 
aquestes planes no representen un perill per a les infraestructures ni per a la 
connectivitat del municipi de Sant Joan per la carretera MA-3200 a l'altura 
del Moli de S'Aigua degut a les aclaracions dutes a terme anteriorment. Tot i 
això, una vegada superat l'episodi tempestuós, la zona encara presenta 
greus problemes d'inundacions pel que es preveuen danys tant a cultius com 
a bens materials per la crescuda del torrent. 

 

- Període de Retorn de 100 anys 

Pel període de retorn de 100 anys també es presenten els passos 3.600 i 
6.200 segons. En aquest cas, el pas més desfavorable es el 6.200, ja que el 
torrent arriba a la saturació i no es capaç de drenar el cabal màxim 
d'avinguda calculat per aquest període de retorn i això fa que el calat 
augmenti aigües amunt. Per aquest motiu i seguint amb el mateix criteri que 
pel període de retorn de 10 anys, es descriuen els resultats per aquest pas a 
continuació per a cada punt d'estudi (ponts), sempre aportant els valors 
aigua amunt d'aquests: 

 

 Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 
Calat pas 6.200s: a l'interior de la llera el calat es suposa de uns 
3,20 m, variant el calat de la plana d'inundació des de 1,80 a 
0,10 m. En aquest pas i per aquest període de retorn, la secció 
del pont no és capaç de drenar tot el cabal d'avinguda calculat i 
aquest envaeix la carretera MA-3222, no succeint el mateix que 
pel període de retorn de 50 anys, ja que el calat sobre la 
carretera es suposa de 0,30 cm, i s'entén que el sistema 
d'albellonatge ja no seria capaç de drenar tanta quantitat d'aigua 
 
Velocitat pas 6.200s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,50 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s, iguals que per l'anterior període de retorn ja que la 
secció del pont no permet el pas de més aigua 
 
 

 Pont nº 2 - Son Esteve 
Calat pas 6.200s: el calat a l'interior de la llera es suposa de uns 
1,30 m, variant el calat de la plana d'inundació des de 0,70 a 
0,10 m. 



ESTUDI D'INUNDABILITAT DEL TRAM DEL TORRENT D'HORTELLA PEL CREUAMENT AMB LA CARRETERA SANT JOAN ‐ VILAFRANCA 
 MEMORIA 

 

JOAN COMPANY ROIG.  Página 42 

Velocitat pas 6.200s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s, iguals que per l'anterior període de retorn ja que la 
secció del pont no permet el pas de més aigua 
 
 

 Pont nº 3 - Son Burixó 
Calat pas 6.200s: el calat a l'interior de la llera es suposa d'uns 
2,10 m variant el de la plana de inundació des de uns 1,40 m a 
uns 0,10 m.  
Velocitat pas 6.200s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
0,10 m/s, iguals que per l'anterior període de retorn ja que la 
secció del pont no permet el pas de més aigua 

 Pont nº 4 - Hortella 
Calat pas 6.200s: el calat a l'interior de la llera es suposa d'uns 
2,00 m variant el de la plana de inundació des de uns 1,10 m a 
uns 0,10 m.  
Velocitat pas 6.200s: A l'interior de la llera la velocitat és de uns 
0,60 m/s, en canvi a la plana d'inundació es suposa de menys de 
10 m/s, iguals que per l'anterior període de retorn ja que la 
secció del pont no permet el pas de més aigua 
 

Una vegada observats els resultats de la simulació per a un període de 
retorn de 100 anys, s'entén que per als cabals d'avinguda esperats i que 
queden definits als hidrogrames, generen les planes d'inundació que  
responen a les presentades per al pas 6.200 segons del model i que 
aquestes planes si que ja representen un perill per a les infraestructures 
estudiades, ja que es produeix el tall de la carretera MA-3200 a l'altura del 
Moli de S'Aigua degut a que la secció del pont no permet l'evacuació de tot 
el cabal d'avinguda esperat. Una vegada superat l'episodi tempestuós, la 
zona encara presenta greus problemes d'inundacions pel que es preveuen 
danys tant a cultius com a bens materials per la crescuda del torrent. 

Estudiades les diferents planes de inundació per a cada període de retorn, tenint en 
compte les condicions i característiques que s'han anat explicant per a la conca 
d'aportació i per a la llera del torrent, les inundacions només generen un perill per a 
la connexió del municipi i per a les infraestructures i punts de interès per a 
inundacions amb un període de retorn de 100 anys, sent el període màxim pel que 
es du a terme aquest estudi.  
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8.2.- Resultats obtinguts amb les formules de Manning per a les seccions més 
desfavorables 

A partir de les seccions hidràuliques calculades a partir de les formules de Manning i 
dels cabals de màxima avinguda calculats per a les diferents sub-conques, es poden 
extreure els següents resultats per a cada pont d'estudi: 

- Pont nº 1 - Molí de S'Aigua 

Els cabals de màxima avinguda suposats per a aquest punt de la zona d'estudi i per 
a cada període de retorn són els següents:  

   T10 anys: 9,78 m³/seg 
   T50 anys: 21,53 m³/seg 
   T100 anys: 26,69 m³/seg 

Per tant, tenint en compte els càlculs de la secció hidràulica a partir de les formules 
de Manning, la secció del pont es capaç de drenar el cabal fins a al període de 
retorn de 10 anys, a partir d'aquest, el cabal esperat és superior al cabal que deixa 
circular la secció . 

SECCIÓ PONT Nº1 – MOLÍ DE S’AIGUA 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat Cabal  

1 0,20 m 0,38 m² 5,85 m 0,017 0,06 m 1,01% 0,91 m/seg 0,35 m³/seg 

2 0,40 m 0,96 m² 6,24 m 0,017 0,15 m 1,01% 1,67 m/seg 1,60 m³/seg 

3 0,60 m 1,54 m² 6,64 m 0,017 0,23 m 1,01% 2,22 m/seg 3,42 m³/seg 

4 0,80 m 2,12 m² 7,04 m 0,017 0,30 m 1,01% 2,65 m/seg 5,62 m³/seg 

5 1,00 m 2,65 m² 7,17 m 0,017 0,37 m 1,01% 3,04 m/seg 8,06 m³/seg 

6 1,20 m 3,02 m² 7,26 m 0,017 0,42 m 1,01% 3,31 m/seg 10,00 m³/seg 

7 1,40 m 3,11 m² 7,27 m 0,017 0,43 m 1,01% 3,37 m/seg 10,48 m³/seg 

Marcat amb blau la el cabal que permet drenar per a un període de retorn de 10 
anys.  

- Pont nº 2 - Son Esteva 

Els cabals de màxima avinguda suposats per a aquest punt de la zona d'estudi i per 
a cada període de retorn són els següents:  

   T10 anys: 1,46 m³/seg 
   T50 anys: 3,59 m³/seg 
   T100 anys: 4,44 m³/seg 

Per tant, tenint en compte els càlculs de la secció hidràulica a partir de les formules 
de Manning, la secció del pont es capaç de drenar el cabal fins a al període de 
retorn de 100 anys. 
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SECCIÓ PONT Nº2 – SON ESTEVA 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat cabal que permet 
la secció 

1 0,20 m 0,36 m² 4,45 m 0,017 0,08 m 0,65% 0,88 m/seg 0,32 m³/seg 

2 0,40 m 0,77 m² 4,85 m 0,017 0,16 m 0,65% 1,40 m/seg 1,08 m³/seg 

3 0,60 m 1,20 m² 5,25 m 0,017 0,23 m 0,65% 1,78 m/seg 2,14 m³/seg 

4 0,80 m 1,62 m² 5,65 m 0,017 0,29 m 0,65% 2,08 m/seg 3,37 m³/seg 

5 1,00 m 2,01 m² 5,87 m 0,017 0,34 m 0,65% 2,31 m/seg 4,64 m³/seg 

6 1,20 m 2,20 m² 5,91 m 0,017 0,37 m 0,65% 2,44 m/seg 5,37 m³/seg 

Marcat amb blau la el cabal que permet drenar per a un període de retorn de 100 
anys.  

- Pont nº 3 - Son Burixó 

Els cabals de màxima avinguda suposats per a aquest punt de la zona d'estudi i per 
a cada període de retorn són els següents:  

-    T10 anys: 11,44 m³/seg 
-    T50 anys: 25,50 m³/seg 
-    T100 anys: 31,01 m³/seg 

Per tant, tenint en compte els càlculs de la secció hidràulica a partir de les formules 
de Manning, la secció del pont es capaç de drenar el cabal fins a al període de 
retorn de 10 anys. 

SECCIÓ PONT Nº3 – SON BURIXÓ 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat Cabal  

1 0,20 m 0,43 m² 5,80 m 0,017 0,07 m 0,85% 0,92 m/seg 0,40 m³/seg 

2 0,40 m 0,99 m² 6,20 m 0,017 0,16 m 0,85% 1,60 m/seg 1,58 m³/seg 

3 0,60 m 1,55 m² 6,60 m 0,017 0,23 m 0,85% 2,04 m/seg 3,16 m³/seg 

4 0,80 m 2,11 m² 7,00 m 0,017 0,30 m 0,85% 2,43 m/seg 5,13 m³/seg 

5 1,00 m 2,67 m² 7,40 m 0,017 0,36 m 0,85% 2,74 m/seg 7,32 m³/seg 

6 1,20 m 3,17 m² 7,51 m 0,017 0,42 m 0,85% 3,04 m/seg 9,64 m³/seg 

7 1,40 m 3,50 m² 7,59 m 0,017 0,46 m 0,85% 3,23 m/seg 11,31 m³/seg 

8 1,60 m 3,53 m² 7,60 m 0,017 0,46 m 0,85% 3,23 m/seg 11,40 m³/seg 

Marcat amb blau la el cabal que permet drenar per a un període de retorn de 10 
anys.  

- Pont nº 4 - Hortella 
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Els cabals de màxima avinguda suposats per a aquest punt de la zona d'estudi i per 
a cada període de retorn són els següents:  

-    T10 anys: 11,44 m³/seg 
-    T50 anys: 25,50 m³/seg 
-    T100 anys: 31,01 m³/seg 

Per tant, tenint en compte els càlculs de la secció hidràulica a partir de les formules 
de Manning, la secció del pont es capaç de drenar el cabal fins a al període de 
retorn de 10 anys. 

SECCIÓ PONT Nº4 – HORTELLA 

Nivell Altura Àrea Perímetre n Rh Pendent Velocitat cabal  

1 0,20 m 0,40 m² 5,03 m 0,017 0,08 m 0,85% 1,01 m/seg 0,40 m³/seg 

2 0,40 m 0,87 m² 5,43 m 0,017 0,16 m 1,37% 2,03 m/seg 1,77 m³/seg 

3 0,60 m 1,35 m² 5,83 m 0,017 0,23 m 1,37% 2,58 m/seg 3,48 m³/seg 

4 0,80 m 1,82 m² 6,12 m 0,017 0,30 m 1,37% 3,09 m/seg 5,62 m³/seg 

5 1,00 m 2,23 m² 6,30 m 0,017 0,35 m 1,37% 3,42 m/seg 7,63 m³/seg 

6 1,20 m 2,55 m² 6,41 m 0,017 0,40 m 1,37% 3,74 m/seg 9,54 m³/seg 

7 1,40 m 2,66 m² 6,45 m 0,017 0,41 m 1,37% 3,80 m/seg 10,11 m³/seg 

Marcat amb blau la el cabal que permet drenar per a un període de retorn de 10 
anys.  

8.3.- Relació entre resultats obtinguts a través dels dos mètodes 

Una vegada observats els resultats obtinguts amb les dues metodologies d'estudi, 
s'arriben a les següents relacions:  

- Pel període de retorn T10 anys, tant el torrent com els diferents ponts 
objecte de l'estudi són capaços de dur a terme l'evacuació del cabal d'aigua 
calculat, produint-se unes planes d'inundació de poca importància a les 
vores de la llera del torrent que, a poques hores de la finalització de l'episodi 
tempestuós d'estudi, el torrent drena cap a aigües avall. 

- Pel període de retorn T50 anys, les planes d'inundació que es descriuen amb 
el model bidimensional ja són superiors, tot i que no es preveu que afectin a 
les infraestructures objecte de l'estudi. Aquest fet també ens ho deixa 
observar el càlcul de les seccions per Manning, ja que els ponts no són 
capaços d'evacuar l'aigua. 

- Pel període de retorn T100 anys, les seccions dels ponts no són capaces 
d'evacuar l'aigua que prové del cabal d'avinguda i per tant és produeix un 
increment notable de les planes d'inundació amb la corresponent afecció a la 
carretera MA-3222 a l'altura del pont nº 1 del Molí de S'Aigua. 
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S'ha de tenir en compte, que els resultats calculats a aquest estudi s'han obtingut a 
partir dels coeficients de rugositat estàndards per a les lleres dels torrents, ja que 
aquests coeficients varien en funció de la vegetació que s'hi troba, i per tant, en 
funció de les feines de manteniment que s'hi duen a terme. Pel cas de l'estudi, no 
s'han agafat els coeficients més restrictius perquè en el moment de a primera visita 
el torrent tenia un nivell de vegetació mitja-baix a l'interior de la llera. 

Es convenient en zones planes, dur a terme una neteja anual de la llera del torrent 
abans de que es produeixin les pluges de tardor, per així, poder dur a terme una 
evacuació d'aigua ràpida i que no produeixi planes d'inundació de grans 
dimensions.  

 

9.- CONCLUSIONS 

Considerem que amb tot el que s'ha exposat a aquest estudi d'inundabilitat del 
tram del torrent d'Hortella pel creuament amb la carretera Sant Joan - Vilafranca, 
queden correctament identificades les planes d'inundació i els cabals que són 
capaços d'evacuar els diferents ponts estudiats per alsperíodes de retorn de 10, 50 
i 100 anys tenint en compte les característiques de la conca hidrogràfica 
d'aportació. 

Amb aquest fet el que es veu és que la zona es potencialment inundable i que les 
seccions dels ponts que creuen la carretera MA-3222 són limitades per a l'evacuació 
de tot el cabal d'avinguda, provocant la retenció del flux d'aigua i per tant, 
augmentant les planes d'inundació aigües amunt. 

Com ja s'ha fet menció altres vegades, aquest estudi no preveu mesures 
correctores o preventives a aquesta problemàtica detectada i que va quedar 
identificada duran les pluges enregistrades aquest mateix any i que provocaren el 
tall de la carretera per la pujada del nivell de la llera.  

 

Sant Joan, setembre de 2017 

 

 

 

 

 

Ft. Joan Company Roig 
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ANNEX 1: 
Cartografia Oficial 

- Mapa geològic (IDEIB) 

- Xarxa Drenatge (IDEIB) 

- Masses d’aigua subterrànies (IDEIB) 
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- 2 -

Nom del servei:  Geociencia 1.3.0
Nom de la capa: Mapa geològic
Descripció: Mapa geològic que mostra els diferents materials que afloren a les illes on s indica la seva edat geològica i el tipus de material

Font:  Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient, DG de Recursos Hídrics, Servei d Estudis i Planificació 
Crèdits:  © Govern de les Illes Balears 2012
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- 2 -

Nom del servei:  Hidrologia
Nom de la capa: Control aigües superficials
Descripció: Son un conjunt de punts del territori de la CAIB en els quals es recolleig informació sobre la qualitat de les aigües superficials i de les comunitats biològiques que hi viuen.

Font:  Govern de les Illes Balears, Direcció General de Recursos Hídrics 
Crèdits:  © Govern de les Illes Balears 2017

Nom del servei:  Hidrologia
Nom de la capa: Xarxa hidrogràfica provisional IB, 2017
Descripció: És la generació d’una capa de la xarxa hidrogràfica de les Illes Balears per combinació de la xarxa hidrogràfica del MTB (Mapa Topogràfic Balear) del 1995 i del MTIB (Mapa Topogràfic de les Illes Balears) 2006/2008/2010.

Font:  Govern de les Illes Balears, Direcció General de Recursos Hídrics 
Crèdits:  © Govern de les Illes Balears 2017
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- 2 -

Nom del servei:  Hidrologia
Nom de la capa: Masses de Aigua Subterrània
Descripció: La capa presenta la delimitació de les masses de aigua subterrànies de les Illes Balears segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat el 2015. Aquesta
delimitació sorgeix a rel de la Directiva Marc del Aigua (DMA) i substitueix a les Unitats Hidrogeològiques del Pla Hidrològic de 2001. A la capa aporta informació al respecte
de cadascuna de les masses indicant si la massa està en risc o no d incomplir els objectius de la DMA, així com quin és el estat de la massa (estat quantitatiu i qualitatiu)
considerant la informació de la Memòria del Pla Hidrològic de les Illes Balears. En aquest sentit aquest estat pot no correspondre amb el estat actual de la massa en qüestió.

Font:  Govern de les Illes Balears, Direcció General de Recursos Hídrics 
Crèdits:  © Govern de les Illes Balears 2017



 

 

ANNEX 2:  
Hidrogrames i Resultats Modelat IBER 2D 



A) HIDROGRAMES CABAL D’AVINGUDA ENTRADA 1; PONT MOLÍ DE S’AIGUA:

V (m³)

T (seg)

T (seg)

T (seg)

V (m³)

V (m³)



B) HIDROGRAMES CABAL D’AVINGUDA ENTRADA 2; PONT SON ESTEVA:

V (m³)

V (m³)

T (seg)

T (seg)

T (seg)

V (m³)



PERÍODE DE RETORN 
T 10 ANYS 

  











PERÍODE DE RETORN 
T 50 ANYS 

  











PERÍODE DE RETORN 
T 100 ANYS 

 











 

 

ANNEX 3:  
Fotografies 

 



 

 

A) FOTOGRAFIES DELS PONTS DE L'ESTUDI 
 

 
Pont nº 1; Molí de S’Aigua 

 
Pont nº 2; Son Esteva 



 

 

 
Pont nº 3; Son Burixó 

 
Pont nº 4; Hortella 

  



 

 

B) FOTOGRAFIES INUNDACIONS HIVERN 2017 

 

Fotografia 1: Imatge de la plana de inundació de la llera del torrent 
de Son Pericàs. Zoan aigües avall del pont del Molí de S’Aigua antes 
d’arribar a la connexió amb el torrent d’Horta. 

 

Fotografia 2: Imatge de la plana de inundació de la llera del torrent 
de Son Pericàs, zona entra el pont d’Hortella i el Pont de Son Burixó. 



 

 

 

Fotografia 3: Imatge del Pont de Son Burixó. 
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