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f) Les edificacions de caràcter residencial s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus
d’inundació existent i els nous usos residencials s’han de disposar a una cota tal que no es
vegin afectats per l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. Poden disposar de garatges
subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l’estanquitat del recinte per a l’avinguda de
500 anys de període de retorn, i que es facin estudis específics per evitar el col·lapse de les
edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més
disposin de respiradors i vies d’evacuació per damunt de la cota de l’avinguda. S’ha
de tenir en compte, en la mesura que es pugui, la seva accessibilitat en situació
d’emergència per inundacions.
2. A més del que exigeix l’article 9 bis.3, amb caràcter previ a l’inici de les obres, el promotor
ha de disposar del certificat del Registre de la propietat en el qual s’acrediti que existeix una
anotació registral que indica que la construcció està en zona de flux preferent.
3. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions existents, les administracions
competents han de fomentar l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i
l’autoprotecció, tot això d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema
Nacional de Protecció Civil, i la normativa de les comunitats autònomes.»

ANTECEDENTS

En el terme municipal de Tordera estan en fase de desenvolupament, previ a l’atorgament de
llicències, els dos sectors: Can Buscà Sud i La Mina d’Or.
Can Buscà Sud es tracta d’un sector amb Pla Parcial aprovat, que per acabar la seva correcta
tramitació li manca l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i el PA. La Mina d’Or és un
sector de sòl urbà no consolidat que ha d’iniciar la seva tramitació amb la presentació d’un PEMU
acompanyant el Document Ambiental Estratègic. El desenvolupament ha d’esser objecte
d’avaluació ambiental, que s’acollirà al procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.
Segons la proposta de Delimitació de la Zona de Flux Preferent a la Conca de La Tordera, del
mes d’abril de 2016, la totalitat de Can Buscà Sud i una part del PA “La Mina d’Or” queda afectat
per una Zona de Flux Preferent.
D’acord amb el punt quatre del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica
el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, es
poden realitzar noves obres i construccions en zona de flux preferent ens sòls en situació bàsica
de sòl urbanitzat que compleixen amb uns determinats requisits; a continuació es transcriu
l’esmentat article:

Per aquesta raó, en data de juliol de 2018 l’Ajuntament de Tordera va encarregar a la
Consultoria Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L. que redactés l’estudi de “Modelització
hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, per tal de
que establís les mesures correctores contra el risc d’inundació d’acord amb el Reglament del
domini públic hidràulic sobre els sectors de Can Buscà Sud i del PA La Mina d’Or.

Quatre. S’afegeix un nou article 9 ter amb la redacció següent:
«Article 9 ter. Obres i construccions a la zona de flux preferent en sòls en situació bàsica de sòl
urbanitzat.
1. En el sòl que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, estigui en la
situació bàsica de sòl urbanitzat d’acord amb l’article 21.3 i 4 del text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana, es poden fer noves edificacions, obres de reparació o rehabilitació que
suposin un increment de l’ocupació en planta o del volum d’edificacions existents, canvis
d’ús, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i instal·lacions permanents
d’aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es compleixin els requisits següents i
sense perjudici de les normes addicionals que estableixin les comunitats autònomes:
a) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o
béns enfront de les avingudes, ja que s’han dissenyat tenint en compte el risc al qual estan
sotmesos.
b) Que no s’incrementi de manera significativa la inundabilitat de l’entorn immediat ni
aigua avall, ni es condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la
zona urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat
quan a partir de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas
necessari es requereixin per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de
l’actuació prevista i després d’aquesta, no es dedueixi un augment de la zona inundable en
terrenys altament vulnerables.
c) Que no es tractin de noves instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin,
generin o aboquin productes que puguin ser perjudicials per a la salut humana i
l’entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència del seu arrossegament,
dilució o infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant,
depuradores industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitjana i alta
tensió.
d) Que no es tracti de nous centres escolars o sanitaris, residències de persones grans,
o de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es
puguin produir grans aglomeracions de població.
e) Que no es tracti de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instal·lacions dels
serveis de protecció civil.

El resum de les mesures correctores contra el risc d’inundació sobre els dos sectors son els
següents:
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•
•
•
•

Mur de defensa contra inundacions situat al Nord de les indústries DECOTEC i TYPSA
Mur de defensa perimetral per evitar la inundació de les edificacions actuals de
DECOTEC
Aixecament i terraplenat dels terrenys on se situaran les futures edificacions en els
desenvolupament de la Mina d’Or i Can Busca Sud.
Canal de desguàs lateral que manté el dimensionament previst en la planificació

Aquestes actuacions s’han modelitzat per a 500 anys de període de retorn per tal de poder
avaluar la seva eficàcia

2

OBJECTE I ABAST DE L’AVANTPROJECTE

L’objecte del present avantprojecte és adaptar les mesures correctores resultants del
document “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i
la Mina d’Or” a les determinacions del PGOU de Tordera , a la topografia i orografia del terreny i
al manteniment de la capacitat de desguàs de les seccions del canal de laminació projectat en el
document “Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector biològic i
hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera”que ha
servit de base per a l’estudi “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de
Can Buscà Sud i la Mina d’Or” i que servirà de guia per la redacció del corresponent Projecte
Executiu i Projectes d’Urbanització del PMU “La Mina d’Or” i Sector Can Buscà Sud.
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Així mateix aquest avantprojecte assignarà a cadascun dels sectors les mesures que li son
d’aplicació per tal de que la incorporen als seus respectius projectes d’urbanització.

De les diverses reunions mantingudes amb les diferents administracions, s’afegeixen els
següents condicionants:
•

3

PROMOTOR

•

Hi ha que respectar els 3 metres de domini públic i els 5 metres de servitud de
carreteres.
S’ha de situar la rasant del vial intern que configura les parcel·les a la cota de replè dels
terrenys que proposa l’estudi de modelització.

Excm. Ajuntament de Tordera
P-0828400-B
Plaça Església Nº2

5

DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI

08490 Tordera

5.1

4

NECESSITATS

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

L'àmbit on es desenvolupa el present projecte es situa al Terme municipal de Tordera, a la
marge dreta del riu La Tordera, al sòl urbà de Can Buscà i La Mina d’Or.

Les necessitats i condicionants a las que té que donar solució el present avantprojecte son les
següents:
•
•

Delimitar i definir el canal de desguàs previst per la planificació vigent, incorporant la
desembocadura dels torrents de La Mina d’Or, del Gorg Negre i del Torrent de Can
Mates
Definir el mur de protecció situat al Nord de l’àmbit d’actuació.

Figura 2.

Figura 1.
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Els terrenys objecte del present projecte estan constituïts pels polígons industrials de la vora
dreta del Tordera (Polígon de Can Buscà i La Mina d’Or), a l’est del municipi, vertebrats per la
variant de Can Buscà , una carretera secundària que uneix Fogars amb Tordera. Aquest terrenys
son confrontants a l’espai d’interès natural ‘Estany de la Julia’.
La variant de Can Buscà interseca amb la carretera BV-5122 que connecta el nuclis de Tordera
amb Hostalric i pertany a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. Aquesta carretera
constitueix el límit sud de l’actuació.
Per l’àmbit d’actuació passa la ruta abalisada del Excm. Ajuntament de Tordera denominada
‘Ruta de la Tordera’, i que és un sender terrer junt a la carretera BV-5122 que a la variant de Can
Buscà passa a compartir la calçada amb els vehicles.
L’àmbit està afectat per les rieres del Torrent de La Mina d’Or, del Torrent del Gorg Negre i del
Torrent de Can Mates, tots els quals tindran la seva desembocadura al nou canal de desguàs.
La part final de l’àmbit d’actuació està inclosa dins de la Xarxa Natura 2000.
Els terrenys són bastant plans , tal i com correspon a uns terrenys al·luvials.
5.2
Figura 3.

Emplaçament

PROPIETAT DELS TERRENYS

Una part del projecte es desenvolupa sobre terrenys de domini públic hidràulic ocupats per les
lleres dels torrents i rieres i la resta sobre terrenys de titularitat privada. Dins dels terrenys de
titularitat privada una part dels mateixos estan inclosos dins dels àmbits d’actuació Can Buscà Sud
i PA La Mina d’Or, que seran objecte de cessió gratuïta, i la resta que queden fora d’aquests
àmbits d’actuació hauran d’esser objecte del corresponent expedient d’expropiació.
5.3

CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS

El Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera classifica els terrenys a on s’hauran d’executar
les obres com a :
•
•
•
•
•
•
5.4

Sistema de Parcs i Jardins “Torrents i Fondalades” (Clau P10)
Sòl no urbanitzable Agrícola Al·luvial (Clau L01)
Sòl no urbanitzable Agrícola (Clau A01)
Sòl urbanitzable Industrial Can Buscà Nord (Clau D2)
Sòl urbà Can Buscà (Clau T7I03)
Sòl urbà No Consolidat PMU La Mina d’Or (Clau I10).

CARTOGRAFIA

Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escala 1:5.000 i el material
disponible a la pàgina web del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), així com a la
pàgina web de la Agència Catalana del Aigua.
Figura 4.

Ortofotoplànol

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'àmbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

També, s’han utilitzat els aixecaments topogràfics realitzats pel PMU La Mina d’Or i el PP de
Can Buscà a escala 1:1000 amb el sistema de coordenades UTM - ETRS 89
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5.5

DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL

Al Annex Nº 01: Descripció gràfica del estat actual, s’adjunta un complet reportatge fotogràfic
de l’estat actual dels terrenys i del seu entorn, comentat amb les apreciacions observades sobre
el terreny.
5.6

LINIES TELECOMUNICACIONS
Del PK 0+660 al PK 0 + 700
Telefono
Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que creua la variant de Can Buscà per anar a
cercar la linea general junt a la carretera BV-5122.

SERVEIS EXISTENTS

A l’àmbit d’estudi s’ha detectat la presència de línees elèctriques, tant d’alta i mitja tensió com
de baixa; canalització de gas en alta pressió; línies i canalitzacions telefòniques, conduccions
d’aigua potable, clavegueram. També hi ha que destacar la servitud de la variant de Can Buscà.

Del PK 0+970 al PK 1+070
Telefono
Aèria
TELEFONICA
Linea de telèfono aèria, pertanyent a la companyia TELEFÒNICA, que creua la llera de la riera des de la linea
general de la carretera BV-5122 fins a les instal.lacions de Torho.

LINIES ELÈCTRIQUES
Del PK 0+900 al PK 1+020
Mitjana Tensió
Aèria
ENDESA
Linea de Mitjana Tensió aèria de 25 Kv, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua la carretera BV-5122 per
anar a la variant de Can Buscà. El traçat del canal afecta completament a la linea i als soports.

Del PK 0+900 al PK 1+020
Alta Tensió
Subterrània
ENDESA
Linea d'alta Tensió subterrània de 220 Kv, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua la carretera BV-5122
per anar a la variant de Can Buscà. El traçat del canal afecta completament a la linea.

Del PK 0+720 al PK 0+760
Mitjana Tensió
Subterrània
ENDESA
Dues linees de Mitjana Tensió subterrània de 25 Kv, pertanyents a la companyia ENDESA, que creuen la variant
de Can Buscà per anar a buscar les instal.lacions de La Casera. El traçat del canal afecta completament a la
linea.

Del PK 0+720 al PK 0+760
Alta Tensió
Subterrània
ENDESA
Linea d'alta Tensió subterrània de 45 Kv, pertanyent a la companyia ENDESA, que creua la carretera BV-5122
per anar a la variant de Can Buscà. El traçat del canal afecta completament a la linea.

LINIES DE GAS
Del PK 0+840 al PK 1+220
Gas Natural
Subterrània
NEDGIA/GASNATURAL
Canonada de gas natural subterrània d'alta pressió tipus A, pertanyent a la companyia NEDGIA / GASNATURAL,
que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera per anar a
cercar la vora de la variant de Can Buscà.

AIGUA POTABLE
Del PK 0+890 al PK 1+030
Aigua Potable
Subterrània
AJT Tordera
Canonada de impulsió d'aigues potables subterrània, de PVC Dn160mm, pertanyent a l'Ajuntament de Tordera,
que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera per anar a
cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció a la urbanització Àgora Park.

Del PK 0+890 al PK 1+030
Aigua Potable
Subterrània
AJT Tordera
Canonada de impulsió d'aigues potables subterrània, de Polietilè Dn400mm, pertanyent a l'Ajuntament de
Tordera, que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera
per anar a cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció a la urbanització Niagara Park. Actualment sense
càrrega.
CLAVEGUERAM

Sobre el mur de protecció
Molt Alta Tensió
Aèria
Linea de Molt Alta Tensió aèria que creua la variant de Can Buscà pel àmbit d'estudi. El traçat del mur pasa
per sota de la linea. La traça del canal no afecta a la linea però al turò a on comença el canal s'assenta una
torre.

Del PK 0+890 al PK 1+030
Clavegueram
Subterrània
AJT Tordera
Canonada de impulsió d'aigues residuals subterrània, de Polietilè Dn250mm, pertanyent a l'Ajuntament de
Tordera, que, provinent de Tordera pel marge dret de la riera de desembocadura dels torrents, creua la llera
per anar a cercar la vora de la variant de Can Buscà direcció a la urbanització Niagara Park.

Tots els serveis existents es troben dins del T.M. de Tordera.
La desviació de part dels serveis i servituds existents estan contemplats dins del projecte
d’urbanització del Pla Especial de Millora Urbana de La Mina d’Or, per la qual cosa, a l’hora de
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realitzar el projecte executiu només es consideraran aquells serveis i servituds que no estan
afectats per l’àmbit del PEMU.

6
6.1

5.7

ESTUDI DE SOLUCIONS
CONDICIONANTS PREVIS

GEOLOGIA

No es disposa d'un estudi geotècnic detallat per la realització del avantprojecte.

L’estudi presentat el passat juliol de 2018 “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà
no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, inclou com a mesures de protecció generals de
l’àmbit contra la inundació , l’execució d’un canal de desguàs incorporat al planejament municipal
vigent, uns murs de protecció no previstos inicialment al planejament, i un aixecament general de
terrenys.
Malgrat no és l’objecte del present document establir noves mesures o modificar les
esmentades, sinó que es tractaria de definir físicament les mesures indicades i integrar-les a la
realitat existent, existeixen mesures del document de la modelització que no es poden realitzar
físicament, no s’ajusten al planejament vigent o a la realitat existent, o son incongruents. Entre
les més significatives es troben:

Figura 5.

Geomorfològic de l’àmbit de l’actuació

Amb tot segons plànol geològic 1/50.000 els terrenys on es desenvolupa el projecte són tipus
Qt1 – Graves, sorres i llims.
Per a la realització del Projecte Executiu es realitzarà un estudi geotècnic precís, tant per a
l’execució del canal com pel mur de defensa.
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1. El document de modelització considera que la parcel·la de TYPSA no s’inunda amb la
realització del mur de protecció, però aquesta parcel·la està desprotegida per la seva
banda est ja que no existeix cap mota de protecció a la alçada necessària, en aquest cas
a la cota +32. Així s’ha d’establir una nova mesura correctora consistent en l’execució
d’una mota de protecció a la part Est dels terrenys de TYPSA, coincidint amb la zona
verda perimetral al riu La Tordera a la cota +32
2. La parcel·la de Zona Verda i Equipaments del sector Can Buscà Sud, segons el document
de modelització s’hauria d’aixecar fins a la cota +30. Aquesta cota és inferior a les
mesures establertes per a les parcel·les confrontants (Mur de TYPSA Cota +32 i Mina
d’Or, Cota +30,90) conformant un punt baix que, sense més informació, no té raó de
ser. Així es considera necessari perllongar la mota indicada al punt anterior fins
connectar amb la mota existent en el sector de La Mina d’Or. La cota d’aquesta mota
anirà decreixent linealment des de la cota +32 junt a la parcel·la de TYPSA fins a la cota
+30,90 de La Mina d’Or.
3. Al document no s’estableix cap mesura destinada a garantir la no inundabilitat del vial
vertebrador dels polígons, el qual al Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de
Tordera preveu una actuació, denominada ‘Actuació XEB 10.9’, corresponent a la xarxa
externa del Sistema Tècnic del Servei de Transports i Comunicacions de Tordera (Variant
de Can Buscà) antic camí d’Hostalric a Tordera, i que connecta la carretera GI-512 amb
la BV-5122. Així es considera necessari protegir aquest vial, per la qual cosa es
contempla com a mesura addicional l’aixecament d’aquest vial a la cota indicada als
terrenys confrontants. Aquesta mesura no és físicament possible en tot el traçat del vial
ja que al existir empreses ja instal·lades no existeix possibilitat de salvar el desnivell que
es generaria de més de dos metres. D’aquesta manera, es dissenya un vial a la cota
+30,90 a la part sud de l’àmbit, i mantenint la cota actual a la resta, realitzant un
pendent de transició entre els dos extrems. El vial queda protegit a la seva part nord pel
mur del sector Can Buscà Sud; al sud per l’aixecament del propi camí; a l’est per la mota
de protecció perimetral a La Tordera; i a l’oest pel mur general de protecció de
DECOTEC, que haurà de variar el traçat de la seva part final (sud), per tal de cercar el
tram de vial ja aixecat.
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considerar que els actuals terrenys de TYPSA i DECOTEC no s’han d’aixecar, i per tant no
seria necessari doncs l’aixecament de cap terreny, en particular el que ens ocupa en
aquest punt.
Apuntar que si bé el document de modelització no fa cap referència al drenatge
d’aigües pluvials, no es pot oblidar que el sector integral protegit que hem considerat
(Al igual que TYPSA i DECOTEC al document de modelització) funciona igual per a les
aigües de fora com per a les aigües de dins, es a dir, en un episodi d’avinguda de 500
anys de La Tordera, en el que els terrenys del voltant estan inundats no és possible
evacuar l’aigua de pluja que pugui caure per gravetat, i serà necessari que les parcel·les
que no optin per aixecar els terrenys disposin d’un sistema d’evacuació d’aigües de
pluja per bombeig, dimensionat també per tal evacuar aigua procedent de la infiltració, i
un sistema antiretorn instal·lat al sistema de drenatge.
6. El mur previst a l’Est de DECOTEC, si bé és físicament possible, obligaria a la instal·lació
de portes d’accés a la parcel·la automatitzades i connectades al sistema d’avisos de
Protecció Civil per tal de que en cas d’avinguda es tancaren i segellaren el perímetre.
Aquest sistema, físicament possible de realitzar, apart de ser car d’executar, planteja
problemes de gestió, operativa, tecnologia i seguretat difícils de resoldre en un cas de
petites dimensions com és el cas de DECOTEC. Indicar a més, que les mateixes raons
que obliguen a l’execució d’un mur en DECOTEC obligaria a l’execució d’un mur d’iguals
característiques en TYPSA.
Com que amb les mesures establertes als punts anteriors, s’ha aconseguit un
recinte integral protegit per tot el perímetre amb les mateixes característiques que el
que inicialment plantejava la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no
consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” per als terrenys de DECOTEC i TYPSA,
aquest mur (i el homòleg de TYPSA) no serà doncs necessarir.

4. Per als terrenys del sector La Mina d’Or situats al costat oest del nou canal de laminació,
la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i
la Mina d’Or” considera com a mesura correctora l’aixecament general del terreny a la
cota +30,80, la qual és físicament impossible ja que actualment existeix una activitat
implantada de l’empresa CÍTRICOS Y REFRESCANTES, en ple funcionament. D’aquesta
manera hem de substituir la mesura indicada d’aixecament general per un perímetre de
protecció, al igual que es planteja al document per a DECOTEC i TYPSA constituït per un
mur a la part nord i al sud-oest, i una mota de terres a la part est, integrant del nou
canal de laminació.
5. Així mateix, , la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de
Can Buscà Sud i la Mina d’Or”també considera per a la resta dels terrenys del sector La
Mina d’Or que la cota mínima d’edificabilitat sigui la cota +30,90 i per això contempla
com a mesura correctora l’aixecament general del terreny a l’esmentada cota +30,90, la
qual cosa suposa aixecar gairebé dos metres el terreny actual. Com que el impacte
ambiental d’aquesta actuació és important per el gran volum de terres necessari per tal
dur-ho a terme, s’ha previst substituir aquesta mesura per un perímetre de protecció, al
igual que es planteja per a DECOTEC i TYPSA, i per a això és necessari a la part sud del
sector perllongar la mota perimetral del La Tordera (comprovant així mateix que en tot
els casos aquesta estigui per damunt de la cota +30,90).

Així l’estudi de solucions anirà dirigit a definir, concretar i optimitzar la tipologia de materials a
emprar i a cercar les millors solucions per a implantar les mesures estudiades que siguin
compatibles sobre el territori.
6.2

CANAL DE DESGUÀS

6.2.1 Condicionants generals
El traçat en planta està afectat pels següents condicionants:

Figura 6.

Planta del canal previst al Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera

II.

Planta del canal projectat a l’estudi “Avantprojecte de condicionament de les basses de
laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de
Can Buscà Nord. T.M. Tordera”que ha servit de base per a l’estudi “Modelització
hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.

III.

Domini públic i servitud de carreteres

IV.

Desembocadures dels torrents de La Mina d’Or, del Gorg Negre i del Torrent de Can
Mates.

Mesures de protecció

D’aquesta manera, tal i com s’aprecia a la imatge anterior, s’ha constituït un
perímetre de protecció integral als sectors de Can Buscà Sud i La Mina d’Or, als quals
són d’aplicació els mateixos criteris que han regit a la “Modelització hidràulica Riu
Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” a l’hora de
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V.

Rotonda i pont d’accés a la variant de Can Buscà

VI.

Topografia existent

VII.

Expropiacions.

VIII.

Xarxa natura 2000

IX.

Línea d’Alta Tensió

Tanmateix i per tal d’aconseguir en la mida del possible un flux uniforme dins del canal, es
tractarà de fer les seccions allò mes constants que es pugui en cada cas, amb acords suaus i
disposició hidràulicament favorable
Pel traçat en alçat s’ha respectat les cotes de la llera que figuren al “Avantprojecte de
condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc
d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.m. Tordera”, i que ha servit de base per a l’estudi
“Modelització hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina
d’Or”.
6.2.2 Traçat en planta
En primer lloc, s’analitzen els diferents traçats dels dos estudis i la zonificació del PGOU,
superposant-los a la topografia existent i als condicionants externs. Així, desprès de diverses
iteracions s’obté la tramificació de la llera del canal que ens ha de servir de base per dissenyar les
seccions transversals.
Respecte al traçat, hi ha dos variacions respecte de la traça resultant de la “Modelització
hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” de juliol de
2018:
1) A la part inicial del canal s’ha variat el traçat de la planta previst ja que l’estudi preveia
inicialment que el canal fora més llarg i arribés fins les basses, per tal de prevenir front
la inundació al sector Can Buscà Nord i travessava pel bell mig el turó existent; aquesta
actuació, per las dificultats de protecció enfront les inundacions de la zona de Can Busca
Nord, no es contempla actualment. Indicar així mateix que aquesta actuació tal i com
estava plantejada afecta a una torre d’una línea de Alta Tensió. Així, la modelització ja
no contempla l’execució de tot el tram però manté la posició inicial buscant el turó.

Figura 7.

Posició de l’inici del canal en direcció al turó

Aquesta actuació deixa, per una banda un tascó de terreny sense possibilitat d’ús entre
el mur de Decotec i el canal, i per altra banda encasta parcialment l’inici del canal al turó
sense donar-li continuïtat funcional. Per evitar aquests problemes es fa coincidir el
marge esquerre del canal amb el mur de contenció de Decotec, eliminant d’aquesta
manera el tascó de terreny, malgrat això no podem evitar que el canal quedi una mica
encastat al turó. Com que el terreny es molt pla a ambdues bandes del turó, es descarta
aixecar els marges del canal a la part inicial, ja que crearia un efecte barrera que no
beneficiaria el funcionament hidràulic general. D’aquesta manera, i malgrat no és una
actuació dins de la traça del canal, per tal de millorar el funcionament hidràulic general
de tot l’àmbit, s’ha considerat la realització d’un desmunt del turó a l’entrada del canal.
Aquest desmunt es concretarà durant l’execució de l’obra.

Figura 8.

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'àmbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Traçat corregit
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2) Als 250 metres del començament del canal, la traça varia respecte a la contemplada a la
“Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la
Mina d’Or”, per tal d’ajustar-se a la que figura al PGOU i que figura a l’“Avantprojecte de
condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir
el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera”, ja que aquest preveia
inicialment el mateix traçat que el pla general, envaint part de terrenys de l’àmbit de
Can Buscà Sud que ara no s’afecten. Aquest traçat es canvia a la “Modelització
hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”
que ja no contempla la invasió de terrenys sobre Can Buscà Sud, si no que suavitza el
traçat envaint terrenys de Can Busca Nord.

la màxima secció contemplada a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i
connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M.
Tordera”, però sense fer cap tipus de actuació sobre terrenys inclosos dins de la Xarxa Natura
2000.

Respecte a l’amplada de la traça, a més dels trams ja indicats anteriorment i que s’adapten al
planejament municipal i al traçat en planta, comentar que a la part central del canal, junt al
polígon de ‘La Mina d’Or’, l’amplada és més gran que la de 20 metres que contempla
l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per
a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera”, atès que el PGOU
contempla una amplada de 25 m. sobre l’àmbit del PEMU de La Mina d’Or.

Per altra banda, al canal que ens ocupa s’ubica en zones de abundant vegetació, i especialment
al tram final a on afecta a terrenys de la Xarxa Natura 2000. Així la protecció dels marges haurà
d’esser allò més natural possible, cercant en tot cas el manteniment sostenible de la secció.

6.2.3 Secció Tipus
Per a l’estudi de solucions de les seccions transversals s’ha considerat com a punt de partida les
seccions representades a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i
connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M.
Tordera”, i que han servit de base per a l’estudi “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl
urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
Amb caràcter general es manté la secció transversal tipus prevista i que consisteix en una
secció trapezoïdal. Tant per l’emplaçament de l’obra com per la tipologia del canal i dels terrenys,
s’ha considerat que els talussos han de tenir una inclinació suau, la qual es fixa en un pendent 3:2.
S’ha previst a més deixar a la coronació una berma de 1,50 metres d’amplada per tal d’afavorir
l’execució de les mesures contra l’erosió del canal i servir de camí de servei pel seu manteniment.

6.2.4 Protecció dels marges i estabilització dels talussos
Els marges de la llera de aigües baixes o associat a la crescuda ordinària son zones que es
troben sotmeses a un major risc d’erosió, i son per tant les que precisen de majors nivells de
protecció tant front al esllavissat dels talussos com front a l’erosió i arrossegament pel flux.

Per tal de protegir els marges en aquells trams que sigui necessari, bé por una variació de la
geometria , por canvi de secció o por altre tipus de singularitat, es farà un reforç amb escullera
del marge, deixant espai per permetre el creixement de la vegetació entre les pedres.
Respecte a l’estabilització de talussos per tal d’evitar l’erosió per escorrenties en períodes de
pluja o per el flux d’avingudes extraordinàries, s’ha de cercar que el talús estigui naturalment
protegit per la flora autòctona. Per això, durant el cicle inicial de vida del canal serà necessari
implantar mètodes naturals a base de components orgànics que, revestint els talussos per tal
d’evitar l’erosió, permetin el creixement de la vegetació autòctona i el protegeixen fins que la
cobertura vegetal realitzi per si mateix aquesta funció.
Així es revestiran els talussos amb materials de components orgànics, com podria ser la manta
orgànica, composta d’un entramat de fibres naturals (coco, palla) que exerceix una protecció
temporal.
Així mateix es faran plantacions d’espècies vegetals arbustives pròpies de ecosistemes de ribera
per tal d’estabilitzar els talussos.
6.3

MUR DE PROTECCIÓ

6.3.1 Traçat en planta
Tal i com s’ha indicat als condicionants previs de l’estudi de solucions, el mur manté a la part
nord i oest el traçat previst al document de modelització, i a la part sud seguirà el traçat del nou
canal de laminació.

Figura 9.

Secció tipus de canal

A la part final del canal, la planificació prevista afecta a la Xarxa Natura 2000 i per tant no és
possible realitzar un canal seguint els mateixos paràmetres que aigües amunt. Així, s’amplia la
secció del canal de laminació d’avingudes, de forma que en tot moment es mantingui aigües avall
Pàgina 8 de 17

Respecte a la ubicació del mur, i per tal de minimitzar les afeccions i el cost d’execució, la
solució òptima és aquella en la que el mur constitueix el marge esquerre del canal als trams en els
que li acompanya a la part sud i oest, i a la part nord sobre la plataforma existent dins de les
instal·lacions de TYPSA.
6.3.2 Possibilitats i condicionants
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Per a la realització del mur de protecció previst a la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit
sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, es tenen les següents possibilitats:
•

Mur de gabions rígid amb impermeabilització

•

Mur de gabions flexibles amb o sense impermeabilització

•

Mur d’escullera amb o sense impermeabilització

•

Mur de formigó armat

•

Mur de formigó en massa

•

Mur de fàbrica de bloc armat amb o sense impermeabilització

•

Mur de Fábrica de bloc gunitat

L’aspecte econòmic és un factor decisiu ja que, per un banda la llargària total del mur incideix
notablement en el preu final del projecte, i per altra banda, com que les mesures correctores
estan incloses dins de les actuacions necessàries per tal de desenvolupar els polígons, el preu final
és un condicionant fonamental ja que podria posar en risc la necessària sostenibilitat econòmica
dels sectors industrials i per tant fer inviable el desenvolupament de la activitat econòmica
prevista.
Un altre punt a considerar és la resistència e impermeabilitat. Es important indicar que el mur
considerat no té la funció de suportar l’aigua indefinidament, es a dir, no es tracta d’un mur de
contenció d’aigua com si fos una bassa, sinó que es tracta d’un mur de protecció contra la
avinguda produïda pel desbordament del riu La Tordera, en particular, la T500, i per tant la
duració temporal del succés es limitada.
Per altra banda, a la traça del mur es poden diferenciar dos tipus de trams amb característiques
molt diferents: el tram tipus I, corresponent a la protecció de parcel·les ja consolidades (Decotec i
Typsa), i el tram tipus II, corresponent a la protecció de parcel·les no consolidades i que per tal de
poder edificar es necessari aixecar el terreny gairebé a la alçada del mura on, i per tant, si com és
lògic s’aprofita la estructura construïda, el mur no funcionarà contenint una possible avinguda si
no com un mur de contenció de terres. Obviar aquest fet seria no optimitzar la solució.
Per últim, i donat l’alçada prevista per a el mur, al voltant dels tres metres en gairebé tota la
llargària, l’aspecte estètic també s’haurà de tenir en compte.
6.3.3 Comparació de solucions
Econòmica
Per l’alçada que té el mur, el mur de formigó armat es competitiu amb qualsevol altra de les
solucions, pel que no podem descartar cap solució per raons econòmiques sense un estudi amb
més profunditat.
Resistència e impermeabilitat
Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'àmbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Respecte a la resistència, al igual que en el punt anterior, no podem descartar cap solució per
raons de resistència ja que tots ells hauran d’estar dimensionats per tal de resistir les
sol·licitacions de càlcul.
Respecte a la impermeabilització, tenim tipologies que son totalment impermeables i algunes
que serien parcialment permeables. En principi, per a aquelles parts de la traça que discorrin al
costat de parcel·les ja edificades o que no hi hagi que aixecar el terreny per tal d’edificar,
descartem aquelles tipologies que no siguin impermeables o que necessiten un tractament
addicional per impermeabilitzar-les. Aquestes últimes serien solucions possibles en la resta
d’espais.
Ocupació en planta
Respecte a l’ocupació en planta, les solucions més restrictives son, ordenades de major a
menor ocupació:
I.

Mur de gabions flexibles amb o sense impermeabilització

II.

Mur de gabions rígid amb impermeabilització

III.

Mur de Fábrica de bloc gunitat

IV.

Mur de fàbrica de bloc armat amb o sense impermeabilització

V.

Mur de formigó en massa

VI.

Mur de formigó armat

Estètica
Per últim, respecte a l’aspecte estètic, podem dividir les solucions en aquelles que serien rígides
i no permeten tractament estètic, i aquelles flexibles i que permeten un tractament per tal de
afavorir el creixement de vegetació a sobre per tal d’integrar el mur a l’entorn. Dins d’aquest
últim grup tenim els mur de gabions, rígids o flexibles, i especialment el mur de gabions flexibles
sense impermeabilització.
6.3.4 Elecció de la solució òptima
Difícilment podrem obtenir la mateixa solució en ambdós tipus de trams que tenim a la traça
del mur, i per tant tindrem que avaluar las avantatges i desavantatges de les diferents tipologies
en cadascun dels trams.
Tram I: Parcel·la consolidada
En aquest cas, el mur queda dins de terrenys ja edificats amb mancança d’espai o necessitats
d’expropiació, per la qual cosa l’ocupació del mur en planta serà important a l’hora de la elecció
de la solució òptima.
Es important ressaltar que aquestes parcel·les tenen naus en funcionament ((Decotec i Typsa), i
que, per la solució determinada a la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no
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consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” es queda un recinte enfonsat respecte als terrenys
confrontants, una mena de ‘piscina’ a on els murs perimetrals han de ser resistents i estancs.
Així DESCARTEM qualsevol solució que no garanteixi la impermeabilitat, i DESCARTEM així
mateix les solucions que per tal de aconseguir una impermeabilitat funcional requereixen de
làmines impermeabilitzants.
D’aquesta manera, les opcions que millor s’adapten a les necessitats i els condicionants son:
I.

Mur de Fábrica de bloc gunitat

II.

Mur de formigó armat

III.

Mur de formigó en massa

A continuació tenim que entrar a valorar l’ocupació en planta del mur, ja que com hem dit es
desenvolupa dins de parcel·les ja consolidades. El mur es calcularà per tal de resistir la avinguda
produïda por el desbordament de La Tordera, i que segons la modelització hidràulica assolirà la
cota 32, es a dir el mur s’ha de dissenyar per suportar la pressió del aigua (que considerem
estàtica des de el punt de vista del estudi). En aquest cas, l’estabilitat a la bolcada del mur
dependrà fonamentalment del pes propi del mur i de l’amplada de la base.
DESCARTEM per tant en aquest punt realitzar un mur de fàbrica de bloc gunitat, ja que de les
tres solucions és la que menys pes propi aporta, però apuntar que no deixa d’esser una bona
solució viable i que en determinades circumstàncies podria ser la solució òptima.
Per tal de comparar les dues solucions que ens resten, farem un predimensionament per tal
d’avaluar la amplada necessària para cada tipus i el volum de formigó necessari, es a dir, del cost
de cada solució.
Per a un mur de formigó armat de uns quatre metres d’alçada, H = 4, la missió del qual és
suportar la pressió d’aigua sense elements que contrarestin l’empenyiment, predimensionem e =
0,50 metres i h = 0,60 cm, dimensions d’equilibri per tal de fer competitiu el mur. D’aquesta
manera obtenim una amplada de la base entorn a 2,20 metres i un volum de formigó d’uns 3 m3
per metre lineal de mur. Anàlogament, per a un mur de gravetat obtenim una amplada de la base
d’uns 2 metres i un volum de formigó de gairebé 5 metres cúbics per metre lineal de mur.

Figura 10.

Secció tipus de mur en tram I

Com que el preu per metre cúbic de formigó per a un mur armat es pot considerar el doble que
un formigó pobre per a un mur de gravetat, no trobem en aquest punt diferències significatives
en allò referent al cost d’execució del mur. En tot cas, a l’hora de realitzar el projecte d’execució
es podrà afinar més la diferència i ponderar-la adequadament
La diferència d’amplada obtinguda tampoc és determinant a l’hora de fer el disseny definitiu, i
per tant serà un factor a tenir en compte però no exclusiu, ja que ambdues solucions hi caben a
dins de les parcel·les consolidades.
Així doncs, i la vista de la comparació d’alternatives, considerarem el mur de formigó armat
com aquella solució que presenta millors característiques generals, i per tant és la primera
elecció per tal de materialitzar el mur de protecció al tram I.
Malgrat allò exposat, apuntem en aquest punt , que a l’hora de realitzar el projecte executiu,
hauria que valorar una solució particular del mur de gravetat i que donat les característiques de
l’obra que ens ocupa pot ser una solució que faciliti l’execució de l’obra i abaratir el cost final, i
que consisteix en la realització d’un mur de gravetat executat amb peces prefabricades, de forma
paral·lelepípeda, i muntar-les com una mena de mecano. Aquestes peces disposaran d’una espais
vuits que una vegada muntades es rebliran amb formigó per tal de solidaritzar el conjunt.
Tram II: Parcel·la no consolidada
Per tal de poder urbanitzar les parcel·les no consolidades es necessari aplicar una mesura
correctora particular que determina ela “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no
consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” i que consisteix en l’aixecament del terreny fins a una
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cota que varia entre la 31,10 i la 32, de forma que les edificacions quedin per sobre de la cota
d’inundació.
Així, considerem que malgrat l’execució de les mesures no han de ser simultànies, no s’hauria
de separar la cerca de la solució òptima, ja que a les parcel·les a on es necessari aixecar el terreny
existent, es podria materialitzar aquesta protecció contra la inundació no com un mur capaç de
resistir la pressió de tres metres d’aigua si no com una protecció contra la erosió i un sistema per
tal d’estabilitzar el talús necessària per assolir la cota necessària de parcel·la, mitjançant gabions
o escullera, i per tant abaratint considerablement el cost. Aquesta solució, però, no es pot
implantar si no va acompanyada d’un aixecament del terreny o per lo menys de la realització
d’una mota al trasdós que garanteixi una relativa impermeabilitat fins que s’executi el reblert de
la parcel·la.
D’aquesta manera, i malgrat a priori la solució pot no ser la més econòmica (ja que contempla
part del rebliment que hauria de fer el propietari) , es considera que per raons funcionals,
mediambientals i estètiques, la solució òptima per materialitzar el mur al perímetre de parcel·les
no consolidades es la utilització d’escullera, especialment tenim les canteres al propi àmbit
d’estudi.

Figura 11.

Solució alternativa III: Homogeneïtzació
Per tal de procedir al desenvolupament del sector, la solució proposta a la modelització
hidràulica d’aixecar uns terrenys i altres no provoca seriosos problemes de logística i operativa a
les empreses implantades, a més de concentrar el punt baix en dos parcel·les que quedarien com
petites piscines dins del sector. D’aquesta manera, en aquest document es planteja considerar
tota la superfície com parcel·la consolidada i envoltar-la amb un mur de protecció, de forma que
tot el sector quedi gairebé a la mateixa cota.
Així, i com que a l’hora de executar el mur els espais restringits queden en zones puntuals dins
de l’actuació global, es considera que la millor opció és la realització d’un mur de gravetat
executat amb peces prefabricades,tenint en compte a més la rapidesa del procés constructiu i
serà la opció contemplada al present document, malgrat a l’hora de redactar el projecte executiu
es pugui optimitzar millor segons les necessitats del moment.

Secció tipus de mur en tram II

Figura 12.
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Secció tipus alternativa III
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7

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

7.1

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTUACIÓ

L’actuació contemplada al present projecte consta principalment de:

7.2

I.

Un canal de desguàs de 1372 metres de llargària i amplada variable entre 25 i 75
metres.

II.

Un mur de contenció d’aigües de 3 metres d’alçada mitjana respecte a la cota natural
del terreny i 873 metres de llargària corresponent a l’àmbit de Can Buscà Sud.

III.

L’aixecament de la rasant de la variant de Can Buscà per tal de salvar l’alçada del mur

IV.

Un mur de protecció a la part nord i sud-oest dels terrenys de La Mina d’Or situats a
l’oest del canal de laminació.

DESCRIPCIÓ DEL CANAL DE DESGUÀS

L’actuació contemplada al present avantprojecte consta d’un canal de desguàs de 1372 metres
de llargària i amplada variable entre 25 i 75 metres.
L’execució d’aquest canal implica a més l’execució d’una mota de terra al marge esquerre del
tram final del canal, que a més de definir la secció del canal ha de servir per tal de protegir els
terrenys del costat EST del sector La Mina d’Or i una altra mota al marge dret de la part central
que ha de servir per protegir els terrenys del costat OEST del sector La Mina d’Or.
El canal de desguàs té 1372 metres de llargària; l’amplada es variable, inicialment decreixent de
forma sensiblement continua des de els 65 metres al inici (PK 0+000) als 30 metres (PK 0+320) i
posteriorment torna a decréixer suaument fins als 25 metres (PK 0+660); finalitzat aquest tram
(PK 0+870) tenim un punt singular passant l’amplada de la secció dels 25 metres als 50 metres (PK
0+970), i a partir d’aquí fins a la finalització del canal continua amb aquesta amplada. El pendent
és uniforme e igual a 0,0064. Els trams són els següents:

Figura 1.

Trams homogeneïtzats de canal

Tram

PKi

PKf

L (m)

I

0+000

0+230

230

II

0+230

0+320

90

III

0+320

0+450

130

IV

0+450

0+540

90

V

0+540

0+870

330

VI

0+870

0+970

100

VII

0+970

1+030

60

VIII

1+030

1+070

40

IX

1+070

1+290

220

X

1+290

1+350

60

Podem dividir el canal en tres parts:
PART A: Correspon als trams I-V, en la qual, el canal de laminació a més de servir per evacuar
les aigües de les basses de la Julia en crescudes de La Tordera, endega el torrent de Can Mates. En
aquesta part les seccions transversals son trapezoïdals, d’amplada i calat variable en funció del
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punt, amb el criteri de que es guanya capacitat hidràulica segons s’avança aigües avall. Tant per
l’emplaçament de l’obra com per la tipologia del canal i dels terrenys, s’ha considerat que els
talussos han de tenir una inclinació suau, la qual es fixa en un pendent 3:2.

Figura 2.

S’ha previst a més deixar a la coronació una berma de 1,50 metres d’amplada per tal d’afavorir
l’execució de les mesures contra l’erosió del canal i servir de camí de servei pel seu manteniment.
A la part inicial del canal, al marge esquerre, en tot el tram que aquest discorri junt al mur de
protecció del sector Can Buscà Sud, es prescindeix de la berma ja que per la seva alçada no és
necessària i al seu lloc es permet la construcció del mur ja que aquesta solució millora la secció
del canal i no perjudica la secció hidràulica del mateix.

Secció tipus I al PK 0+000

Figura 6.

Figura 3.

Secció tipus I al PK 0+230

Secció tipus V al PK 0+870

A la part intermèdia del canal, en concret al tram V, el canal discorri junt a la variant de Can
Buscà,la qual es té que aixecar fins a la cota 30,90 com a mesura correctora del sector La Mina
d’Or, i per tal de compatibilitzar ambdues actuacions, es deixa una berma intermèdia de servei
d’un metre d’amplada a l’alçada de la cota de coronació del canal, i una altra berma constructiva
a l’alçada de la variant de 0,50 metres d’amplada, sense que aquesta actuació perjudiqui la
capacitat hidràulica del canal.
PART B: Correspon als tram VI, i es una part singular amb característiques diferents a la resta ja
que en aquest tram es fa la incorporació al canal de laminació del Torrent de La Mina d’Or, i es
situa el pont d’accés al sector sobre el canal, junt a la nova rotonda sobre la BV-5122, a més la
traça del canal fa un gir brusc de 60º.

Figura 4.

Secció tipus III al PK 0+320

Figura 7.

Figura 5.

Secció tipus V al PK 0+450

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'àmbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Secció tipus VI al PK 0+970

Els talussos d’aquesta part son variables des del 2:3 al 1:1 i verticals en el cas del pont, i s’haurà
de protegir majorment amb escullera
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PART C: Correspon a la part final del canal, en particular als trams VII-IX. En aquesta part, el
canal de laminació previst per el PGOU afecta terrenys protegits per la Xarxa Natura 2000 i per
tant no es pot excavar. Així s’amplia l’amplada prevista en el PGOU per al canal, de forma que
sempre es garanteixi aigües avall la màxima secció prevista a la “Modelització hidràulica Riu
Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
La excavació del nou canal es realitzarà únicament en la zona qualificada de Sistema Hidràulic
que queda fora de la xarxa Natura, i obtenint la secció màxima prevista gràcies al confinament del
canal realitzat mitjançant la mota de protecció dels terrenys de La Mina d’Or que s’ha de situar a
la cota +30,90 pel marge esquerre, i un mur, si s’escau per què la cota del terreny no sigui
suficient, allò més tou possible al marge dret.

Figura 8.

Secció tipus al PK 1+040

Així la secció transversal del canal de laminació tindrà una part sobre terrenys de la xarxa
natura sobre la que no es fa cap tipus d’actuació; altra part sobre terrenys qualificats com sistema
hidràulic en els quals es farà una excavació per tal de configurar el nou canal, però que en cap cas
estarà per sota del nivell de la llera existent per tal de no afectar-la, i una part que quedarà com
zona verda i que quedaria en zona de flux preferent en cas d’avingudes extraordinàries del riu La
Tordera.
Figura 9.

7.3

DESCRIPCIÓ DEL MUR DE PROTECCIÓ

El mur de protecció té 873 metres de llargària, i té com cota de coronació la 32,10. S’ha previst
l’execució d’un mur de gravetat constituït per peces prefabricades de formigó en massa .

Traça del mur

S’ha considerat’ una secció tipus esglaonada, amb una amplada a la base de 0,80 metres per
cada 1,60 metres d’alçada. No es contemplen fonaments com part diferenciada del mur, sinó que
es soterrarà entre 30-40 cm el propi mur. La caixa de l’excavació s’haurà de compactar La base
estarà anivellada amb una capa de formigó de neteja d’ almenys 10 cm d’espessor.
Per tal de reduir la permeabilitat del mur es col·locarà un perfil hidroexpansiu per al segellat de
juntes.
A continuació s’adjunten imatges de les peces considerades i del procés d’execució del mur.
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Figura 10.

Figura 11.

Manipulació del blocs

Pas elevat sobre mur

Així mateix, per tal de contemplar el possible pas de vehicles articulats, s’ha considerat una
zona per l’acord entre pendents de 20 metres a la coronació del pas elevat.

7.4

DESCRIPCIÓ DE L’AIXECAMENT DE LA VARIANT DE CAN BUSCÀ

Per tal de poder salvar l’alçada del mur de protecció es necessari fer un pas elevat de la variant
de Can Buscà. A més aquest aixecament afecta així mateix al camí terrer que discorri cap al Pla de
Can Golba i la Pedrera de Can Boscà.
S’ha considerat una amplada de 8,25 metres (1,50 + 6,00 + 0,75), amb una amplada de la
calçada de transició entre l’existent (5 metres) i l’establert al PEMU de La Mina d’Or (7 metres) i
amb una vorada per tal de garantir el pas de vianants.
L’entrada a la parcel·la de Typsa condiciona l’espai disponible per a la rampa i per tant el
pendent de la mateixa. Respectant un marge de 10 metres per tal de garantir l’accessibilitat als
vehicles pesants, ens queda una distància de rampa de XXXXX, el que significa un pendent del
XXXX%, menor al 7% que es podria considerar llindar per a un vehicle pesant.

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'àmbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

8

EXPROPIACIONS

Els terrenys afectats per l’àmbit de l’avantprojecte pertanyen al terme municipal de Tordera,
dintre de la Comarca del Maresme, província de Barcelona.
Una part del projecte es desenvolupa sobre terrenys de domini públic hidràulic ocupats per les
lleres dels torrents i rieres i la resta sobre terrenys de titularitat privada. Dins dels terrenys de
titularitat privada una part dels mateixos estan inclosos dins dels àmbits d’actuació Can Buscà Sud
i PA La Mina d’Or, que seran objecte de cessió gratuïta, i la resta que queden fora d’aquests
àmbits d’actuació hauran d’esser objecte del corresponent expedient d’expropiació
La classificació urbanística dels terrenys es la següent:
•
•
•
•
•
•

Sistema de Parcs i Jardins “Torrents i Fondalades” (Clau P10)
Sòl no urbanitzable Agrícola Al·luvial (Clau L01)
Sòl no urbanitzable Agrícola (Clau A01)
Sòl urbanitzable Industrial Can Buscà Nord (Clau D2)
Sòl urbà Can Buscà (Clau T7I03)
Sòl urbà No Consolidat PMU La Mina d’Or (Clau I10).
Pàgina 15 de 17

Memòria

11 CONSIDERACIONS FINALS
9

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
11.1 REDACTOR

S’estima el pressupost d’execució material PEM de les obres d’implantació de les mesures
correctores a l’àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d’Or a la quantitat de:
UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS 3 EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (1.593.403,32 €)

El present ‘Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d'inundabilitat a l'àmbit de Can
Buscà Sud i La Mina d'Or’ ha estat elaborat a la oficina tècnica CRITERI.EU, carrer Ros de Palau 5-B
17003 Girona per l’enginyer de Camins, Canals i Ports En Josep Massó i Aceña, col·legiat nº 6.737.

Aquest pressupost inclou les següents mesures (Incloent la reposició de serveis afectats)

11.2 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Es fa constar que el present Projecte ha estat redactat d’acord a la normativa vigent. En
particular, la normativa més significativa que afecta al projecte és:

Canal de laminació
Mur de protecció al nord, oest i sud de DECOTEC (Inclou pas elevat)
Mota de protecció a l’EST de Can Buscà Sud
Adequació de la mota existent a l’oest de La Mina d’Or
Nova mota de protecció al sud de La Mina d’Or
Aixecament de la variant de Can Buscà (Únicament plataforma aixecada)
Mur de protecció perimetral dels terrenys de La Mina d’Or a l’Oest del canal.

No s’inclou en aquest pressupost lLa valoració de les expropiacions de terrenys, servituds de
pas i ocupacions temporals.

Normativa general: Contractació
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques.
Drenatge

10 VIABILITAT DEL PROJECTE

Ordre FOM/298/2016 de 15 de febrer, per la que s'aprova la norma 5.2 - IC Drenatge superficial
de la instrucció de carreteres.

10.1 ECONÒMICA
Obres hidràuliques
El cost de les obres necessàries seran per conta dels promotors del desenvolupament del sòl
urbá del SECTOR “Can Buscà Sud” i “La Mina d’Or”, actualment en tramitació.
De les mesures exposades al pressupost,la atribució de la seva execució i per tant del seu
finançament és el següent:

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana de
l'Aigua. Març 2003
Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial.
Agència Catalana de l'Aigua. Juny 2006.

Sector Can Buscà Sud: Mesures II i III
Hidràulica
Sector La Mina d’Or: Mesures I, IV, V, VI i VII
10.2 SOCIAL

REIAL DECRET 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, de
Aigües.

Les obres contemplades al projecte no generen cap impacte social o paisatgístic negatiu, sent
necessàries per protegir contra el risc d’inundació aquesta part de sòl urbà del municipi.

11.3 CONCLUSIÓ
Es considera que amb els documents aportats queden suficientment descrites les obres, per tal
de servir de guia al preceptiu projecte executiu amb un detall suficient per a la presa de decisions
respecte a les solucions adoptades, donant així complida resposta als objectius inicialment
plantejats.
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Annexos a la memòria
Annex de Descripció gràfica de l’estat actual

1

OBJECTE

L’objecte de l’Annex de Descripció gràfica de l’estat actual és proporcionar informació visual de
l’estat actual mitjançant fotografies de l’àmbit d’actuació i comentaris aclaridors o que
reflecteixen la primera impressió percebuda durant la visita, perquè tal que serveixi al procés
d’estudi de solucions i posterior disseny de la solució òptima.

2

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE L’ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ

L'àmbit on es desenvolupa el present projecte es situa al Terme municipal de Tordera, a la
marge dreta del riu La Tordera, al sòl urbà de Can Buscà i La Mina d’Or.
Coordenades:
41.705170N
2.701600E

Figura 2. Emplaçament

3

DESCRIPCIÓ GRÀFICA

Figura 1. Situació dels terrenys
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Fotografia Nº1
Zona de des ca ns a l ma rge dret junt a l ri u La Tordera

Fotografia Nº2
Senya l i tza ci ó de ca mi "Ruta de La Tordera "

Fotografia Nº7
De s e mboca du ra conjun ta d e l s torre n ts a l ri u La
Torde ra

Fotografia Nº8
De ta l l

Fotografia Nº3
Ca mí

Fotografia Nº4
Acces de ba i xa da a l a l l era de La Tordera

Fotografia Nº9
De ta l l

Fotografia Nº10
Entorn d e l a de s e mboca du ra

Fotografia Nº5
La Tordera Ai gues a ba i x

Fotografia Nº6
La Tordera Ai gues a munt

Fotografia Nº11
Ve ge ta ci ó e n d e s e mb oca d u ra

Fotografia Nº12
Ve ge ta ci ó a l ta m fi na l , a l fon s Torh o.
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Fotografia Nº13
Ve ge ta ci ó a l ta m fi n a l , a l fon s Torho.

Fotografia Nº14
Pon t de l ca mí s ob re l a de s e mboca du ra d e l Torre n t
d e l Gorg Ne gre

Fotografia Nº15
De ta l l d e l a d e s e mb oca d ura de l Torre n t de l Gorg
Ne gre

Fotografia Nº16
De ta l l d'i n te rs e cci ó d e ri e re s

Fotografia Nº17
Ve ge ta ci ó e n e i xe p u nt

Fotografia Nº18
Ca mi d e l a "Ru ta d e l a Torde ra "

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'à mbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Fotografia Nº19
Pon t d 'a ccé s a l s p ol ígon s

Fotografia Nº20
Pos te s te l e fòn i cs

Fotografia Nº21
Accé s a l p ol ígon

Fotografia Nº22
Ca n ona d e s

Fotografia Nº23
Ga s n a tu ra l

Fotografia Nº24
Ri e ra de l Torre n t de Ca n Ma te s
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Fotografia Nº25
Ri e ra d e l Torre n t d e Ca n Ma te s

Fotografia Nº26
Ma rge e s q u e rre d e l ca n a l a l tra m fi n a l

Fotografia Nº31
Torre nt d e La Mi na d 'Or

Fotografia Nº32
Torre n t d e La Mi n a d 'Or

Fotografia Nº27
Ma rge e s q u e rre d e l ca na l a l tra m fi na l

Fotografia Nº28
Ma rge e s q u e rre d e l ca n a l a l tra m fi n a l

Fotografia Nº33
Torre nt d e La Mi na d 'Or

Fotografia Nº34
Torre n t d e La Mi n a d 'Or

Fotografia Nº29
Ma rge e s q u e rre d e l ca na l a l tra m fi na l

Fotografia Nº30
Accé s a Torh o

Fotografia Nº35
Torre nt d e La Mi na d 'Or

Fotografia Nº36
Edi fi ca ci ons a l 'à mbi t de l 'a ctua ci ó
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Fotografia Nº37
Va ri a n t de Ca n Bu s cà a d e mol e r

Fotografia Nº38
Mi tja n a te ns i ó a l 'a mb i t d e l 'a ctu a ci ó

Fotografia Nº43
Torre nt d e ca n Ma te s

Fotografia Nº44
Pon t a s ob re d e l Torre n t

Fotografia Nº39
Te rre nys pa rti cul a rs a l 'a mb i t d e l 'a ctua ci ó

Fotografia Nº40
Va ri a n t de Ca n Bus cà d i re cci ó Foga rs

Fotografia Nº45
Ca n on a de s

Fotografia Nº46
Mi yja n a te n s i ó

Fotografia Nº41
Va ri a n t de Ca n Bu s cà d i re cci ó Tord e ra

Fotografia Nº42
Edi fi ca ci ons a l 'à mbi t de l 'a ctua ci ó

Fotografia Nº47
Ve ge ta ci ó a l a p a rt ce n tra l d e l ca na l

Fotografia Nº48
Pun t de s e p a ra ci ó ca n a l -va ri a n t d e ca n Bu s cà
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Fotografia Nº49
Te rre nys a fe cta ts

Fotografia Nº50
Te rre n ys a fe cta ts

Fotografia Nº55
Àmbi t de l a pa rt i ni ci a l del ca na l

Fotografia Nº56
Ca ntona da de Decotec: Pos i ci ó del mur i ca na l

Fotografia Nº51
Ve ge ta ci ó a l a p a rt ce n tra l d e l ca na l

Fotografia Nº52
Come n ça me nt d e l mur d e prote cci ó

Fotografia Nº57
Deta l l

Fotografia Nº58
Terrenys per on pa s a el ca na l junt a Decotec

Fotografia Nº53
Al fons , u bi ca ci ó de l mu r de p rote cci ó

Fotografia Nº54
Tra ça de l mu r de conte nci ó a l a pa rt oe s t de
De cote c

Fotografia Nº59
Ca mp a tra ves s a r a mb el mur de protecci ó

Fotografia Nº60
Li nea de Mol t Al ta Tens i ó
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Fotografia Nº61
Ini ci del ca na l , a l a dreta ca mí rura l

Fotografia Nº62
Terrenys pl a ns a l nord del comença ment del ca na l

Fotografia Nº67
Deta l l

Fotografia Nº68
Tra m fi na l del mur junt a Typs a

Fotografia Nº63
Punt a on el mur tra ves s a el ca mí rura l

Fotografia Nº64
Ca ntona da de Typs a

Fotografia Nº69
Va ri a nt de Ca n Bus cà di recci ó Foga rs a on el mur
tra ves s a l a ca rretera

Fotografia Nº70
Va ri a nt de Ca n Bus cà di recci ó Tordera a on el mur
tra ves s a l a ca rretera

Fotografia Nº65
Mur de protecci ó a l nord de Typs a

Fotografia Nº66
Deta l l

Fotografia Nº71
Al ta tens i ó

Fotografia Nº72
Cl a veguera m
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APÈNDIX Nº 01:
POSICIÓ I ORIENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
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ANNEX Nº 02:
DISSENY GEOMÈTRIC

ÍNDEX
1. Objecte
2. Normativa
3. Paràmetres de disseny
4. Disseny de la planta
5. Disseny de la pendent longitudinal
6. Disseny de la secció transversal
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1

OBJECTE
L’objecte del present annex és el disseny i el càlcul geomètric del canal de desguàs.

Tanmateix i per tal d’aconseguir en la mida del possible un flux uniforme dins del canal, es
tractarà de fer les seccions allò mes constants que es pugui en cada cas, amb acords suaus i
disposició hidràulicament favorable

4
2

NORMATIVA
• Recomanacions tècniques per als estudis d’ inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana

DISSENY DE LA PLANTA

Superposant tots els condicionants plantejats amb la topografia existent i amb el criteri
d’homogeneïtzació del canal, obtenim deu trams amb diferents característiques en planta del
canal. Els trams són els següents:

de l'Aigua. Març 2003
• Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai
fluvial. Agència Catalana de l'Aigua. Juny 2006
• ORDEN FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la que se aprova la NORMA 5.2-IC Drenaje
Superficial de la instrucción de carreteras.
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PARÀMETRES DE DISSENY
El traçat en planta està afectat per els següents condicionants:
I.

Planta del canal previst al Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de
Tordera

II.

Planta del canal previst a l’estudi “Avantprojecte de condicionament de les basses de
laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de
Can buscà nord. T.m. Tordera”que ha servit de base per a l’estudi “Modelització
hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.

III.

Domini públic i servitud de carreteres

IV.

Desembocadures dels torrents de La Mina d’Or, del Gorg Negre i del Torrent de Can
Mates.

V.

Rotonda i pont d’accés a la variant de Can Buscà

VI.

Topografia existent

VII.

Expropiacions.

VIII.

Xarxa natura 2000

IX.

Línea de Molt Alta Tensió

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'à mbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Figura 1. Trams homogeneïtzats de canal

Tram

PKi

PKf

L (m)

I

0+000

0+230

230

II

0+230

0+320

90

III

0+320

0+450

130

IV

0+450

0+540

90

V

0+540

0+870

330

VI

0+870

0+970

100

VII

0+970

1+030

60

VIII

1+030

1+070

40

IX

1+070

1+290

220

X

1+290

1+350

60
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A continuació es farà una descripció de cadascun dels trams:
4.1

TRAM I

El tram I té una llargària de 230 metres, entre el PK 0+000 i el PK 0+230; és un tram de directriu
recta amb amplada linealment decreixent des dels 65 metres inicials fins als 51,80 metres finals.
Aquest tram discorri paral·lel i junt al mur de contenció d’aigües de Can Busca Sud a la seva part
Nord-est, pràcticament en tota la seva llargària.
En aquest tram, com a criteri determinant s’ha considerat mantenir el marge esquerre del canal
junt al mur de protecció dels terrenys de ‘Decotec’, tancant-se progressivament pel marge dret
per tal de buscar la següent alineació.
En la primera meitat del tram s’ha variat el traçat de la planta prevista a l’“Avantprojecte de
condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc
d’inundació en l’àmbit de Can buscà nord. T.m. Tordera”, ja que aquest preveia inicialment que el
canal fora més llarg i arribés fins les basses, per tal de prevenir front la inundació al sector Can
Buscà Nord i travessava pel bell mig el turó; aquesta actuació, no es contempla actualment.
Indicar així mateix que aquesta actuació tal i com estava plantejada afectava a una torre d’una
línea de Molt Alta Tensió, i per tant seria inviable econòmicament.
Així, la “Modelització hidràulica Riu Tordera.Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la
Mina d’Or” ja no contempla l’execució de tot el tram però manté la posició inicial buscant el turó.
Aquesta actuació deixa per una banda un tascó de terreny sense possibilitat d’ús entre el mur de
Decotec i el canal, i per altra banda encasta parcialment l’inici del canal al turó sense donar-li
continuïtat funcional.

En cas de que durant la tramitació de l’expedient administratiu, es fessin les gestions
necessàries i fos possible, es proposa una millora del traçat i per tant del funcionament hidràulic
que seria substituir la corba i contracorba esmentades i que estarien dins dels trams II i III per una
corba suau a esquerres, de secció lleugerament decreixent.
4.3

TRAM III

El tram III té una llargària de 130 metres, entre el PK 0+320 i el PK 0+450; és un tram de
directriu variable, amb corba i contracorba per tal ajustar el traçat al planificat al planejament
vigent, amb amplada constant de 30 metres.
L’amplada en aquest tram és considerablement més petita que la de 50 metres contemplada a
l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per
a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can buscà nord. T.M. Tordera”, ja que aquest preveia
inicialment mantenir l’amplada del canal, envaint part de terrenys de l’àmbit de Can Buscà Sud.
Aquesta solució es canvia a la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat
de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” que ja només no contempla la invasió dels terrenys sinó que en
part els protegeix amb un mur de contenció per tal de garantir la seva edificabilitat.
Aquesta disminució d’amplada es tindrà que compensar amb un augment de la altura del calat
del canal.
Indicar, al igual que en el punt anterior, que el traçat ve definit per l’espai planificat, i que
podria millorar-se el funcionament hidràulic amb la solució alternativa proposta.
4.4

TRAM IV

Per evitar aquests problemes es fa coincidir el marge esquerre amb el mur de contenció de
Decotec, eliminant d’aquesta manera el tascó de terreny, malgrat això no podem evitar que el
canal quedi una mica encastat al turó. Com que el terreny es molt pla a ambdues bandes del turó,
es descarta aixecar els marges del canal a la part inicial, ja que crearia un efecte barrera que no
beneficiaria el funcionament hidràulic general.

El tram IV té una llargària de 90 metres, entre el PK 0+450 i el PK 0+540; és un tram de directriu
sensiblement recta amb amplada linealment decreixent des de els 30 metres inicials fins als 25
metres finals.

4.2

El tram V té una llargària de 330 metres, entre el PK 0+540 i el PK 0+870; és un tram de
directriu recta amb amplada constant de 25 metres.

TRAM II

Aquest és un tram especial de transició i intersecció, ja que per una banda tenim condicions
molt restrictives tant geomètriques com de planificació que obliguen a realitzar un tram de canal
amb directriu corba i amplada de la secció decreixent des de els 51,80 metres inicials fins als 30
metres finals, a més es produeix en aquest tram la desembocadura del Torrent de Can Mates per
el marge dret del canal.
El tram II té una llargària de 90 metres, entre el PK 0+230 i el PK 0+320.
Com ja s’ha indicat, s’ha adaptat el traçat en planta del canal a l’espai previst pel planejament
vigent, la qual cosa obliga a dissenyar un constrenyiment, amb corba i contracorba molt brusques,
amb un mal funcionament hidràulic.
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4.5

TRAM V

L’amplada en aquest tram és més gran que la de 20 metres que contempla l’“Avantprojecte de
condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc
d’inundació en l’àmbit de can Buscà Nord. T.M. Tordera”, atès que el PGOU contempla una
amplada de 25 m. sobre l’àmbit del PEMU de La Mina d’Or.
4.6

TRAM VI

El tram VI és un tram especial de singularitat geomètrica i intersecció, ja que per una banda
tenim condicions especials doncs ens trobem amb l’accés a la variant de Can Buscà, amb la
existència d’una rotonda i pont d’accés, amb condicions geomètriques molt restrictives i a més es
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produeix en aquest tram la desembocadura del Torrent de La Mina d’Or per el marge dret del
canal.
Aquest tram té una llargària de 100 metres, entre el PK 0+870 i el PK 0+970 i secció creixent des
dels 25 metres inicials fins als 50 metres finals.
La singularitat de les condicions externes que té aquest tram no es veuen reflectides ni al
“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per
a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can buscà nord. T.m. Tordera”, ni a la “Modelització
hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
4.7

TRAM VII

A partir d’aquest tram comença l’afectació del canal a la xarxa natura 2000 així la solució serà
una part del canal quedarà sense excavar, una altra excavada i una tercera confinada per murs op
motes perimetrals. Així el tram VII té una llargària de 60 metres, entre el PK 0+970 i el PK 1+030;
és un tram de directriu recta amb amplada constant de 70 metres.
4.8

TRAM VIII

Aquest és un tram especial d’intersecció, atès que s’hi produeix la desembocadura del Torrent
del Gorg Negre pel marge dret del canal. El tram VIII té una llargària de 40 metres, entre el PK
1+1030 i el PK 1+070.
4.9

TRAM IX

El tram X té una llargària de 220 metres, entre el PK 1+070 i el PK 1+290; és un tram de
directriu sensiblement recta amb una molt lleugera corba i contracorba, i amb amplada constant
de 70 metres.
Aquest tram és l’últim que es pot considerar com canal pròpiament dit.
4.10 TRAM X

El canal comença a la cota 28,85 i finalitza, al PK 1+280, a la cota 22,95, per la qual cosa el
pendent del canal és 0,0046 (0,46%)
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DISSENY DE LES SECCIONS TRANSVERSALS

Pel disseny de les seccions transversals s’han considerat com a punt de partida les seccions
representades a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector
biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de can buscà nord. T.m. Tordera”, i
que ha servit de base per a l’estudi “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no
consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
A partir d’aquestes seccions i les amplades definides al punt anterior, es defineixen al llarg de
la traça del canal les seccions, prestant especial atenció als trams singulars.
El criteri de disseny es que les seccions guanyen secció conforme avancem aigües avall, i
especialment desprès de la desembocadura dels torrents. La comprovació hidràulica es realitza a
l’annex d’Hidràulica.
Es important recalcar en aquest punt que el canal no és un endegament d’una riera existent,
sinó que es una mesura correctora per tal reduir el risc enfront la inundació d’uns terrenys
urbans, afavorint el desguàs de l’aigua que es desborda del riu La Tordera pel seu marge dret. En
aquest sentit, el criteri de la Agència Catalana de l’Aigua és mantenir al màxim la laminació de la
avinguda, utilitzant la plana al·luvial.
Amb caràcter general la secció transversal tipus serà una secció trapeizodal amb talussos amb
inclinació 3:2. S’ha previst amb caràcter general deixar a la coronació una berma de 1,50 metres
d’amplada per tal d’afavorir l’execució de les mesures contra l’erosió del canal i a més servir de
camí de servei pel seu manteniment.
6.1

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM I

La secció tipus del tram I es trapezoïdal, de secció linealment decreixent, amb molt poc calat,
limitat pel marge esquerre pel mur de protecció de Can Buscà sud.

Aquest tram correspon a la desembocadura del canal al riu Tordera. Té una llargària de 80
metres, entre el PK 1+290 i el PK 1+350 i contempla el tram de marge dret del canal des de el final
del canal fins a la intersecció d’aquest marge amb el riu La Tordera. Com que tota la secció està
inclosa dins de la Xarxa Natura 2000, no es preveu fer cap actuació en aquest tram

5

DISSENY DEL PENDENT LONGITUDINAL

Pel traçat en alçat s’ha respectat les cotes de la llera que figuren a l’”Avantprojecte de
condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc
d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. TM. Tordera”, i que ha servit de base per a l’estudi
“Modelització hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina
d’Or”.
Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'à mbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or

Figura 2. Secció tipus I al PK 0+000
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Figura 5. Secció tipus V al PK 0+450
Figura 3. Secció tipus I al PK 0+230

6.2

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM II

6.5

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM V

El tram V és un tram de directriu recta amb amplada constant de 25 metres.

Aquest és un tram especial de transició i intersecció, ja que per una banda tenim condicions
molt restrictives tant geomètriques com de planificació que obliguen a realitzar un tram de canal
amb directriu corba i amplada de la secció decreixent des de els 52 metres inicials fins als 30
metres finals, a més es produeix en aquest tram la desembocadura del Torrent de Can Mates per
el marge dret del canal.
No es pot definir cap secció tipus, essent en cada punt una transició lineal entre els trams
confrontants e incorporant la desembocadura del torrent.

6.3

Figura 6. Secció tipus V al PK 0+870

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM III

El tram III; és un tram de directriu variable, amb amplada constant de 30 metres.

6.6

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM VI

El tram VI és un tram especial de singularitat geomètrica i intersecció, ja que per una banda
tenim condicions especials doncs ens trobem amb l’accés a la variant de Can Buscà, amb la
existència d’una rotonda i pont d’accés, amb condicions geomètriques molt restrictives i a més es
produeix en aquest tram la desembocadura del Torrent de La Mina d’Or pel marge dret del canal.
Aquest tram té una secció creixent des de els 25 metres inicials fins als 50 metres finals.

Figura 4. Secció tipus III al PK 0+320

6.4

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAM IV

El tram IV té una amplada linealment decreixent des de els 30 metres inicials fins als 25 metres
finals.
Figura 7. Secció tipus VI al PK 0+970
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6.7

SECCIÓ TRANSVERSAL TIPUS TRAMS VII A IX

La secció transversal tipus als trams indicats té una amplada de 70 metres i és totalment
irregular ja que incorpora la llera natural del Torrent del Gorg Negre, sempre al marge dret.
Al tram VIII es produeix la desembocadura del Torrent del Gorg Negre, però no té cap afectació
a la secció tipus ja que no s’actua per estar dins de la Xarxa Natura 2000.

Figura 8. Secció tipus al PK 1+040

Ava ntprojecte de mes ures correctores contra el ri s c d'i nunda ci ó a l 'à mbi t de Ca n Bus cà Sud i La Mi na d'Or
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ANNEX Nº 03:
HIDRÀULICA

ÍNDEX
1. Objecte
2. Normativa
3. Comprovació de seccions
4. Càlculs hidràulics
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1

OBJECTE

El present annex de Hidràulica té com objecte la comprovació de les seccions transversals del
canal, atenent als condicionants externs, segons la normativa vigent i les recomanacions
tècniques dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per una banda es comprovarà que les seccions definides al avantprojecte en cap cas siguin
inferiors a las contemplades a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i
connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M.
Tordera” que ha servit de base per a la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no
consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”. No es possible en aquest cas fer una estimació dels
cabals realment desguassats pel canal de laminació quan es produeix la avinguda de 500 anys de
La Tordera, ja que en aquest supòsit que contempla la “Modelització hidràulica Riu Tordera.
Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, el canal de laminació es troba
submergit dins de la inundació general del Tordera i per tant deixa de funcionar com tal, entrant
en joc variables de molt difícil parametrització en models habituals de càlcul de flux hidràulic.
Per altra banda, i ja que el canal de laminació inclou l’endegament dels Torrents de Can Mates,
La Mina d’Or i Gorg Negre, es calcularà que el canal projectat sigui capaç de desaiguar el cabal
Q500 aportat pels torrents. Amb una pluja de període de retorn de 500 anys. Aquest fenomen es
calcularà de forma independent al de avinguda del Tordera, ja que no es contempla la
simultaneïtat d’ambdues circumstàncies per ser molt diferent el temps de concentració i la
magnitud de les conques.
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No es farà en aquest punt el càlcul hidràulic del canal ja que està fora de l’àmbit del projecte,
doncs el predisseny del canal ve definit a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de
laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can buscà
nord. T.m. Tordera” incloent el canal de desguàs planificat.
Indicar a més que el canal que aquí es comprova no és un endegament que hagi de permetre el
flux d’una conca, sinó que es tracta d’una mesura correctora per tal de reduir el risc contra les
inundacions provocades pel riu Tordera a l’àmbit de Can Buscà Sud i La Mina d’Or, i per tant, no
és possible el seu càlcul sense considerar totes les variables que influeixen en un episodi
d’avinguda.
Així doncs la comprovació es farà verificant si els diferents trams que conformen el canal tenen
un correcte comportament hidràulic, comprovant les seccions definides, i comparant-les, amb les
seccions predissenyades en el document “Avantprojecte de condicionament de les basses de
laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can buscà
nord. T.M. Tordera” que ha servit de base per a l’estudi “Modelització hidràulica Riu Tordera;
Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
El canal definit per l’ “Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector
biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera”
que ha servit de base per a la “Modelització hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat
de Can Buscà Sud i la Mina d’Or” està definit per 7 seccions transversals i per un pendent un poc
inferior al 5 per mil, que és la màxima possible contemplant les diferències de cotes existents.

NORMATIVA
• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana

de l'Aigua. Març 2003
• Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai
fluvial. Agència Catalana de l'Aigua. Juny 2006
• ORDEN FOM/298/2016, de 15 de febrer, per la que se aprova la NORMA 5.2-IC Drenaje
Superficial de la instrucción de carreteras.
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d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera” definides a l’annex de disseny geomètric
per tal de fer una estimació del seu comportament.

COMPROVACIÓ DE SECCIONS

Les seccions en tots els casos son trapezoïdals i tenen una pendent de talussos de 3:1. A
continuació es mostra les seccions definides i la seva correlació amb els PKs del present
avantprojecte:
Secció

PK

Tram

B (m)

y (m)

A (m2)

E-E'

0+060

I

65

0,5

31,75

F-F'

0+170

I

60

0,7

40,53

G-G'

0+340

III

50

0,9

42,57

H-H'

0+660

V

20

2,6

30,13

I-I'

0+960

VI

55

4,75

193,16

J-J'

1+090

IX

55

3

138,00

K-K'

1+210

IX

55

1,1

56,87

Així, la comprovació geomètrica de seccions haurà de confirmar que les seccions previstes
tenen una secció similar a les indicades. A continuació s’adjunten els càlculs realitzats:

En aquest punt anem a fer una comprovació de les seccions definides a l’annex de disseny
geomètric per tal de verificar que en cap cas siguin inferiors a las contemplades a “Avantprojecte
de condicionament de les basses de laminació i connector biològic i hidràulic, per a reduir el risc
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PK
0
0
0
0
0

+
+
+
+
+

T

Zllera

T

y

h

v

b

Zcor

A

060 I
170 I
340 III
660 V
960 VI

28,57
28,06
27,27
25,78
24,39

58,56
52,24
27,00
16,98
46,00

0,60
0,80
2,00
3,75
4,70

3
3
3
3
2

2
2
2
2
2

56,74
49,86
21,00
5,73
36,60

29,18
28,86
29,27
29,53
29,09

34,84
40,62
48,00
42,58
194,11

4.2
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'
I-I'

HIPÒTESIS DE CÀLCUL

Pel càlcul del cabal de les diferents seccions farem les següents hipòtesis:
•

Totes les seccions compleixen amb el criteri establert de que siguin més amples que les
contemplades a l’ “Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector
biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can Buscà Nord. T.M. Tordera”
•

Respecte a les seccions corresponent a les J-J’ i K-K’, malgrat haurien de tenir 138 i 56 m2 per
tal de complir amb el criteri, s’han dissenyat amb 193 m2 de secció, per tal de mantenir la secció
màxima definida a la secció I-I’. Es garanteix la secció ja que tenint amplada constant, depenent
en cada punt de les característiques de la llera a part inclosa a la Xarxa Natura 2000 obtindrem
una alçada de làmina d’aigua que ens definirà la secció a considerar.
4.3

4

CÀLCULS HIDRÀULICS

CÀLCULS

Atenent a la metodologia indicada amb les hipòtesis plantejades, s’ha comprovat el Cabal per a
les seccions immediatament aigües avall de la incorporació dels Torrents al canal.

En aquest apartat anem a fer un càlcul hidràulic de les seccions per tal de comprovar que siguin
capaces de desaiguar els cabals d’avinguda dels Torrents que s’endeguen per a un període de
retorn de 500 anys.
4.1

METODOLOGIA
Per a la comprovació dels diferents trams del canal, es farà servir la formulació de Manning.

V=
Q=

Rh2 / 3 ·S01/ 2
n

A·Rh4 / 3 ·S01/ 2
n

on:
3

-

Q és el cabal en m /s

-

v és la velocitat del fluid en m/s

-

A és la secció de la làmina de fluid (m2).

-

Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m).

-

So és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció).

-

n és el coeficient de Manning.

4.3.1 Torrent de Can Mates
El Torrent de Can Mates s’incorpora al canal al PK 0+280, per la qual cosa la secció a comprovar
serà la Secció 0+300:
PK

T

Zllera

T

y

0 + 300

II

27,46

31,84

1,76

h

v

3 2

b

Zcor

A

P

R

Mann

V

Q

26,58

29,21

51,28

32,91

1,56

0,033

2,78

142,37

Segons les dades incloses a l’estudi d’inundabilitat del pla parcial Can Buscà Nord, el cabal del
Torrent de Can Mates per a un període de retorn de 500 anys és de 60,391 m3/s, per tant la
secció projectada es suficient.
4.3.2 Torrent de La Mina d’Or
El Torrent s’incorpora al canal al PK 0+900 dins del denominat Tram VI. En aquest tram, a més
de la desembocadura del Torrent, tenim el pont d’accés al polígon i la transició cap a la part final
del canal, en la qual tant els calats com l’amplada s’incrementen notablement. Així la secció a
considerar serà en aquest cas la del pas sota el pont, ja que el canal aigües avall s’obri ràpidament
i la secció es comprovarà considerant també el cabal provinent del Gorg Negre.
La secció sota del pont és rectangular, amb 25 metres de llum lliure. Segons les dades incloses a
l’estudi d’inundabilitat del pla parcial Can Buscà Nord, el cabal del Torrent de La Mina d’Or per a
un període de retorn de 500 anys és de 113 m3/s, i sumat al que ja porta el canal provinent del
Torrent de Can Mates (60,391 m3/s), el cabal total a desaiguar és de 173 m3/s.
PK
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Assimilem tot el canal a un canal de pendent constant i secció trapezoïdal variable, tant
en amplada com en fondària segons el tram, inclús farem aquesta aproximació al punts
singulars des de el punt de vista conservador. El pendent a considerar és de 0.004646
previst a l’“Avantprojecte de condicionament de les basses de laminació i connector
biològic i hidràulic, per a reduir el risc d’inundació en l’àmbit de Can buscà nord. T.M.
Tordera”
Atenent a les recomanacions tècniques pel disseny d'infraestructures que interfereixen
amb l'espai fluvial de la Agència Catalana de l'Aigua, el llit no serà revestit, i es protegirà
amb plantacions d’hidrosembra en les parts rectes, i amb escullera en aquelles zones a
on existeixen canvis de secció, corbes pronunciades o punts singulars. Així es considera
adequat fer servir un coeficient de Manning de 0,033.

T

Zllera

T

y

0 + 910 VI

24,62

25,00

1,90

h

v

0 1

b

Zcor

A

P

R

Mann

V

Q

25,00

26,52

47,50

28,80

1,65

0,025

3,81

180,78
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El calat necessari per tal de desguassar el cabal és de 1,90 metres, per la qual cosa la cota de la
làmina d’aigua serà la +26,92, i com que la rasant del pont es situa a la + 29,75, tenim 2,83 metres
per tal de materialitzar la secció del pont amb el reguard d’un metre necessari per tal de complir
les recomanacions de l’ACA, es a dir 183 cm per la secció del pont, dimensió que es considera
suficient inclòs per a un pont de bigues prefabricades. Així doncs es considera suficient la secció
prevista.

4.3.3 Torrent del Gorg Negre
El torrent del Gorg Negre s’incorpora al canal al PK 1+050, per la qual cosa la secció a
comprovar serà la Secció 1+060. Aquesta secció està inclosa dins de la part final del canal,
denominada Part III, i que es caracteritza per incloure dins del canal els terrenys de llera actual del
Torrent del Gorg Negre, ja que estan protegits per la Xarxa Natura 2000.
Així la secció tipus del canal en aquesta part, té 70 metres d’amplada, confinada per una mota
de terres al marge esquerre i un mur al marge dret (als tram que sigui necessari), i dins dels
marges en tenim una secció irregular, ja que no es fa cap actuació als terrenys protegits per al
Xaxxa Natura 2000, definint la secció final el criteri de que la secció resultant tingui 193m2.
Amb tot i que com ja s’ha dit no s’actua a sobre de la llera del Gorg Negre, per estar aquesta
protegida per la Xarxa Natura 2000, i per tant no es realitza cap endegament, comprovarem la
secció per al cabal aportat per a un període de retorn de 500 anys per tots tres torrents que
comparteixen la mateixa llera fins a La Tordera: Torrent de Can Mates 60,391 m3/s, Torrent de La
Mina d’Or és de 113 m3/s i Gorg Negre 221 m3/s. Es a dir el cabal total a desguassar és de 394
m3/s.
Com que cadascuna de les seccions al llarg de la traça son diferents, simplificarem el càlcul amb
els elements comuns, considerant-la com una secció trapezoïdal de 70 metres d’amplada, i un
calat de 2,95 metres, que és el que ens permet assolir la superfície fixada de 193m2.
Com que es pot dir que meitat de la llera tindrà vegetació, hem de variar el coeficient de
Manning per tal d’adequar-lo a aquesta circumstància. Així es prendrà com coeficient de
Mànniing el valor 0,055, corresponent a zones arbustives de plana d’inundació.
PK

T

1 + 050 VIII

Zllera

T

y

23,97

70,00

2,95

h

v

3 2

b

Zcor

A

P

R

Mann

V

Q

61,15

26,92

193,45

71,79

2,69

0,055

2,40

464,23

Es comprova així que el canal de laminació dissenyat es capaç de desguassar el cabal provinent
de les torrents per a un període de retorn de 500 anys.
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1

OBJECTE

L’objecte del present annex és incorporar a l’avantprojecte l’estudi de “Modelització hidràulica
Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, promogut per
l’Ajuntament de Tordera i realitzat a les consultories “EGAM: Enginyeria Estudis i Gestió
Ambiental SL” i “HQA: Hidrologia i qualitat de l’aigua S.L.” per En Joan Borrell Ruscalleda, llicenciat
en Ciències Biològiques i En Miquel Angel Arrabal, Llicenciat en Geologia en juliol de 2018

2

DOCUMENT
A continuació s’adjunta el document de referència:
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