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A.- MEMÒRIA INFORMATIVA
1
1.1

INTRODUCCIÓ
ANTECEDENTS.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, Revisió del PGOU aprovat
definitivament en data 15 d’octubre de 2003 i publicat en data 23 de gener de 2004,
classificava els terrenys que ocupa l’anomenat polígon industrial “Pla de la Julia” com a sòl
urbà en l’àmbit del sector Can Buscà Sud i com a sòl urbanitzable delimitat en els àmbits dels
sectors Can Buscà Nord i La Mina d’Or.
Posteriorment en data de 29 de setembre de 2006 i a partir de l’estimació d’un recurs
d’alçada interposat pels senyors Josep i Manuel Serra Armangué, en nom i representació de la
companyia mercantil TORHO S.A. contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003, d’aprovació definitiva amb
prescripcions i conformitat amb el text refós de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
de Tordera, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, s’establí sobre
el sector de sòl urbanitzable delimitat La Mina d’Or el Polígon d’Actuació Urbanística PA-La
Mina d’Or (Torho) de sòl urbà.
El planejament vigent, una vegada refós, classifica aquest sector com a SÒL URBÀ NO
CONSOLIDAT SNC, i l’anomena com I10 Sòl Industrial La Mina d’Or, amb codi V UI10 V UI10 LA
MINA D’OR.
El PA-La Mina d’Or de 24,50 hectàrees, es troba al nord-oest del nucli de Tordera, al
disseminat Veïnat de Sant Vicenç, al costat dret de la carretera BV-5122 que uneix Tordera
amb Fogars de la Selva, entre el PK.1 i el PK.2. [Coordenades UTM 475138,03 – 4617441,75].
El polígon limita al sud amb aquesta carretera i amb el Torrent de la Mina d’Or que discorre
paral·lelament, i per l’est amb el riu de La Tordera. A més, està travessat pel torrent de Can
Mates, i al punt d’inici del camí d’entrada al polígon es troba el desguàs del torrent del Gorg
Negre al torrent de la Mina d’Or.
Actualment es troben en funcionament dins del polígon les següents empreses: Torho S.A.
(Prefabricats de formigó), FITOR S.A.U, ACOT S.A., Explotacions Calcita S.L i Citricos y
refrescantes S.A.U. (Begudes refrescants).
En data d’agost de 2018 s’entrega l’Avanç de Pla Especial de Millora Urbana “La Mina d’Or”,
adjunt el Document Ambiental Estratègic per tal de que l’Ajuntament iniciés el tràmit
d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, d’acord amb la Llei 6/2009 de 28 d’Abril
d’Avaluació Ambiental i Llei estatal de 9 de Desembre d’Avaluació Ambiental amb la
incorporació final de la Llei 16/2015 de 21 de juliol.
En data 17 de desembre de 2018 s’emet Document d’Abast per part de la Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la valoració
global del document inicial estratègic i de la proposta de l’avanç del Pla.
Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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1.2

OBJECTE I ABAST DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA

L’objecte d’aquest Pla Especial de Millora Urbana és l’establiment de l’ordenació detallada
del sector de sòl urbà no consolidat V UI10 V UI10 LA MINA D’OR del T.M. de Tordera, i de les
determinacions corresponents, que permetin un desplegament urbanístic del sector segons el
principi de desenvolupament urbanístic sostenible definit com la utilització racional de
territori i el medi ambient a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i
futures tan com preveuen els principis del TRLU.
El seu desenvolupament ha de servir per satisfer la demanda local de sòl industrial, i fixar
l’ordenació urbana d’aquesta àrea situada a 1,5 km a llevant del nucli urbà de Tordera, amb la
finalitat de dotar al sector de la vialitat necessària i d’un nivell de serveis urbanístics que
assoleixi els estàndards actuals, permetent així la creació d’un sector que posarà al mercat un
tipus de parcel·la per a usos industrials de la qual l’àrea de Tordera n’és deficitària.
El projecte es realitza d’acord amb les facultats atorgades en ordre al desenvolupament del
planejament urbanístic previst en aquest sector per la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana del municipi, i de conformitat a l’establer a l’art. 65 i concordants del DL 1/2.005.

1.3

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT

La conveniència i oportunitat del present Pla Especial de Millora Urbana del sector de sòl
urbà no consolidat V UI10 V UI10 LA MINA D’OR del T.M. de Tordera, ve donada per la
concurrència dels següents fets:
Permetrà el desenvolupament urbanístic previst en el PGOU de Tordera
S’ampliarà el sòl destinat a usos industrials, per tal de millorar el desenvolupament
econòmic del municipi
Obtenció per part de l’ajuntament de la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del
sector
L’ interès urbanístic i social, manifestat en aquesta actuació, justifica abastament la
conveniència i oportunitat d’aquest Pla Especial de Millora Urbana
1.4

PROMOTOR

El promotor del Pla Especial Urbanístic es:
AJUNTAMENT DE TORDERA
P-0828400B
Plaça de l'Esglèsia 2
08490 Tordera
Pàgina 4 de 56
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1.5

REDACTOR

La redacció del present “Pla Especial de Millora Urbana 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, tècnic competent per a la redacció
d’aquest tipus de projecte.
La documentació ambiental ha estat elaborada per la oficina tècnica ‘Taller Ambiental’,
Carrer Joan Gener 9, 17244 Cassà de la Selva, Girona pel Biòleg Josep Domingo Roura
col·legiat Nº 14084-C del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

1.6

MARC JURÍDIC

El marc jurídic ve donat per:

•

El Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012 de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU).

•

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.(RLU)

•

El Decret 64/2014 de 13 de Maig, pel que s’aprova el Reglament sobre Protecció de la
Legalitat Urbanística.(RPLU)

•

Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de sòl i rehabilitació urbana. (TRLSRU)

•

REIAL DECRET LEGISLATIU 21/2013, de 9 de Desembre, pel qual s’aprova la Llei
d'avaluació ambiental.

•

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes

El Pla incorpora les determinacions establertes per la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Tordera que es concreten amb el prescrit en l’article 70 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el TRLU.
Les determinacions d’aquest Pla de Millora Urbana no alteren els usos principals, ni els
aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament
vigent, per la qual cosa no cal la modificació prèvia o simultània del PGOU.

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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1.7

TRAMITACIÓ URBANÍSTICA

La tramitació del Pla de Millora Urbana, es realitzarà segons el prescrit en l'article 85 del
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
Correspon a l'Ajuntament de Tordera l'aprovació inicial i provisional del Pla Especial de
Millora Urbana, i a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació definitiva.

1.8

TRAMITACIÓ AMBIENTAL

El Text Refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana i Municipal de Tordera va
ésser aprovat definitivament en data de 16 d’octubre de 2002 i no va seguir el procediment
d'avaluació ambiental tal i com es preveu en la Llei 6/2009 d'Avaluació de Plans i Programes.
La necessitat de que un pla o programa estigui sotmès a avaluació ambiental es determina
segons l'article 86.bis de la LU a partir de la normativa en matèria d'avaluació ambiental.
Actualment la Llei Catalana d'Avaluació de Plans i Programes, Llei 6/2009, ha estat
modificada per la Llei Estatal 21/2013.
Article 6.
Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica.
1. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així com les
seves modificacions, que adopti o aprovi una Administració pública i l’elaboració i aprovació dels
quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del
Consell de Govern d’una comunitat autònoma, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a
avaluació de l’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura,
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de
recursos hídrics, ocupació del domini públic marítimo-terrestre, utilització del medi marí,
telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl; o bé,
b) Requereixin una avaluació pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe
ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V.
d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ho determini l’òrgan ambiental, a
sol·licitud del promotor.
2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior.
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b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala
municipal, de zones d’extensió reduïda.
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes,
no compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior.

Aquesta superposició legislativa ha fet necessari la incorporació de la disposició addicional
vuitena en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, per regular com s'ha de dur a terme la avaluació
ambiental.
Disposició Vuitena. Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita
normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present disposició.
(…)
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles
següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei
42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres
espais del Pla d’espais d’interès natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que
puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes
establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència.
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho
determina l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del
promotor.
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin
planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic
general avaluat ambientalment si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de
la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les
directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en
els efectes previstos o en la zona d’influència.
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat
avaluats en el planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat
ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur
contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir
el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment
d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el procediment d’avaluació
d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau.
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi
ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions
fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta
declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de
presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per a
adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. La manca
de resolució expressa té efectes desestimatoris.
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes següents
de la Llei 6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la lletra e
pel que fa a la referència a les lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de
l’annex 1.
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8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la
normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions
d’aquesta normativa bàsica.

Donant compliment a les determinacions de la Legislació Ambiental i a l’informe emès en
data 17 de desembre de 2018 per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Pla de Millora Urbana s’haurà de sotmetre a una
Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.

2

PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent que afecta als terrenys objecte de la present actuació és:

•

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya en data de 20 d'abril de 2010, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya nombre 5627 de 12 de maig de 2010.

•

La Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Tordera, aprovada pels acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 16 d’octubre de 2002 i 15
d’octubre de 2003.

•

Pla d'Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT): Mapes de perillositat i risc d'inundació
del districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI)

•

Catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, unitat de paisatge
corresponent a la Baixa Tordera (UP-24

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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2.1

PLANEJAMENT TERRITORIAL

El planejament territorial vigent és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya en data de 20 d'abril de 2010 (DOGC nom. 5627 12/05/2010).

Figura 1.

Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja preveu la implantació del sector VUI-10 LA
MINA D’OR
El sector no queda afectat per cap zona PEIN, però es troba confrontant amb terrenys
classificats com a Xarxa Natura 2000 corresponents al riu de La Tordera i el Torrent del Gorg
Negre. Les mesures correctores establertes per tal de reduir el risc de danys per inundació del
riu La Tordera, en particular el canal de laminació d’avingudes, si que afecten a la Xarxa natura
2000 ja que afecten a la llera del Torrent del Gorg negre, el qual està inclòs en aquesta figura
de protecció.
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Figura 2.

Determinacions Xarxa Natura 2.000
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2.2

PLANEJAMENT MUNICIPAL

Pla General d’Ordenació Urbana
El planejament vigent del terme municipal de Tordera és la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Tordera, aprovada pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona de data 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003.

Contra aquesta aprovació el srs. Josep i Manuel Serra Armangué varen presentar recurs
d’alçada davant del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, per disconformitat amb
l’establert en la referida Revisió del PGOU de Tordera respecte el disposat per l’àmbit de la
Mina d’Or.
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El recurs presentat consta de tres punts:
1. Procedir a Classificar com a sòl urbà dels terrenys inclosos dins l'àmbit del sector
Industrial La Mina d'Or - Torho.
2. Mantenir el mateix àmbit com a delimitació de polígon d'actuació en sòl urbà subjecte
a les cessions que es defineixen grafiades en el mateix Pla General.
3. Mantenir per al polígon l'ordenança reguladora ja aprovada en els articles 816 a 823
del Pla General.
El Conseller va resoldre les pretensions dels srs. Serra, per mitjà de resolució de data 29 de
setembre de 2006 amb el següent redactat:
1er ESTIMAR el recurs d'alçada interposat pels senyors Josep i Manel Serra Armangué en
nom i representació de la companyia mercantil TORHO S.A. contra els acords de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 16 de Octubre de 2002 i 15 d'octubre de 2003
d'aprovació definitiva amb prescripcions i conformitat del Text Refós de la Revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana de Tordera, i en conseqüència:
2on ESTABLIR el Polígon d'actuació PA - La mina d'Or ( Torho) de sòl urbà, d'acord amb el
plànol d'ordenació que s'acompanya amb aquesta resolució i FIXAR el quadre de
característiques següent
SUPERFICIE DEL POLÍGON:
Sistema hidràulic:
Sistema d’abastament d’aigua vinculat:

240.094 m2
9.346 m2
4.900 m2

Superfície del polígon computable a
efectes d’aprofitament:

230.748 m2

Vialitat:

6.300 m2

Parcs i jardins:

23.075 m2

Equipaments:

11.538 m2

SOL PRIVAT
Mitjana indústria (T7I10):
Índex d’edificabilitat brut:
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE:

189.835 m2
0,6m2st/m2s
138.448,8 m2st

SISTEMA D’ACTUACIÓ: Cooperació
CESSIÓ 10% APROFITAMENT MITJÀ

3er DISPOSAR que en cas d'extingir-se l'activitat Industrial existent i per tal de procedir a
la parcel·lació de l'àmbit, d'acord amb els paràmetres de la zona Industrial de mitjana (
T7I10) serà obligatòria la formulació d'un Pla de Millora Urbana.

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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2.3

PLANEJAMENT SECTORIAL

PLA D’ESPAIS FLUVIALS DE CATALUNYA
Dins del Pla d'Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT), l'Agència Catalana de l'Aigua ha
delimitat els Mapes de perillositat i risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya
(MAPRI), que inclou les zones inundables de l’espai fluvial de la Conca de La Tordera. La
delimitació de zones inundades per diferents períodes de retorn es mostra a continuació per a
la màxima crescuda ordinària, per a la avinguda de 100 anys de període de retorn i per la
avinguda
da de 500 anys de període de retorn.

Figura 3.
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Figura 4.

Avinguda T100

Figura 5.

Avinguda T500
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Conclusions:
Les principals conclusions de l’estudi d'inundabilitat del municipi de Tordera, s’enumeren
seguidament:
1) Segons el Pla d'Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT) corresponent a la Tordera, el
municipi de Tordera queda parcialment en zona inundable (associada a la inundació
de 100 anys de període de retorn).
2) Els terrenys del sector VUI-10 LA MINA D’OR són totalment inundables associada a
la inundació de 100 anys de període de retorn.
3) Bona part dels terrenys del sector tenen calats d'inundació per a 500 anys de
període de retorn.
Segons el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, el Reglament de
Planificació Hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres reglaments
en matèria de gestió de riscs d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i
abocaments d’aigües residuals, es delimiten els següents espais fluvials i les següents zones
inundables:

Delimitació d’espais fluvials
D’acord amb les definicions incloses a la normativa hidràulica i a partir de les delimitacions
tècniques de zones inundables, s’efectuen les delimitacions dels següents espais fluvials:
Domini públic hidràulic (DPH): lleres de corrents naturals, contínues o discontínues.
Es delimita a partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), tot tenint en compte
informacions històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i
hidràuliques. Són terrenys de titularitat pública.
Zona de servitud (ZS): franja lateral de 5m d’ample a partir del DPH a cada costat de
la llera. Són terrenys, que poden ser de titularitat privada, però d’ús públic.
Zona de policía (ZP): franja lateral de 100m d’ample a partir del DPH a cada costat de
la llera. Es pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent.

Delimitació de zones inundables.
Màxima crescuda ordinària (MCO): la mitjana dels màxims cabals instantanis anuals,
en règim natural, a partir d’un període mínim de 10 anys consecutius o calculat a
partir de simulació hidrològica i hidràulica.
Via d’intens desguàs (VID): zona per la que passaria l’aviguda de 100 anys de període
de retorn sense produir una sobreelevació superior a 0,3m, respecte a la cota de la
làmina d’aigua que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la
plana d’inundació existent. La sobreelevació anterior podrà, a criteri de l’organisme
de conca, reduir-se fins a 0,1m quan l’increment de la inundació pugui produir greus
perjudicis o augmentar-se fins a 0,5m en zones rurals o quan l’increment de la
inundació produeixi danys reduïts.
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Zona d’inundació greu (ZIG): zona inundable per a un període de retorn de 100 anys
amb més d’1m d’altura d’aigua, més d’1m/s de velocitat o en la que el producte de
les dues sigui major de 0,5m2 /s.
Zona de flux preferent (ZFP): unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs
i la zona en la que es poden produïr greus danys sobre les persones i els béns o
zona d’inundació greu.
Zona inundable (ZI): zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
Segons la proposta de Delimitació de la Zona de Flux Preferent a la Conca de La Tordera, del
mes d’abril de 2016, el PA “La Mina d’Or” queda afectat en part per una Zona de Flux
Preferent tal com es grafia a continuació:

Figura 6.

Afectació de flux preferent

En el cas que ens ocupa i tenint en compte que els terrenys inclosos dins el PA “La Mina
d’Or” es poden considerar en “situació de sòl urbanitzat”, segons la definició de l’article 21 de
la Ley del Suelo Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre,RCL 2015/1699.
Sobre els terrenys de l’àmbit PA “La Mina d’Or” els hi és d’aplicació l’article 9 ter. del
Reglament del Domini Públic Hidràulic que determina :
“Artículo 9 ter. Obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación básica
de suelo urbanizado.
1. En el suelo que se encuentre en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9
de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado de acuerdo con el artículo 21.3 y 4 del
Pl a Es peci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se podrán realizar nuevas
edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación
en planta o del volumen de edificaciones existentes, cambios de uso, garajes subterráneos,
sótanos y cualquier edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de
vehículos en superficie, siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las
normas adicionales que establezcan las comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes
frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están
sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato ni
aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la
zona urbana. Se considera que se produce un incremento significativo de la inundabilidad
cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en
caso necesario sean requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la
actuación prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable
en terrenos altamente vulnerables.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el
entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o
infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras industriales,
almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
e) Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o instalaciones de
los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y el tipo
de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no
se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años. Podrán disponer de
garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la
avenida de 500 años de período de retorno, y que se realicen estudios específicos para evitar
el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada y
que además dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha
avenida. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación
de emergencia por inundaciones.
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2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor
deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe
anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona de flujo preferente.
3. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de
julio , del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas.”

Per tal de complir amb el Reglament de Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret
638/2016 de 9 de desembre on es descriuen el conjunt de limitacions sobre els usos del sòl en
zona de flux preferent s’ha redactat el document “MODELITZACIÓ HIDRÀULICA RIU TORDERA
ÀMBIT SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE CAN BUSCÀ SUD I LA MINA D’OR” de data juliol de 2018
on es defineixen i concreten les mesures correctores més adequades contra el risc
d’inundabilitat pel desenvolupament dels dos sectors.
El conjunt de mesures proposades bàsicament són de tipus estructural i contemplen
l’execució d’un canal de laminació, la construcció de murs de defensa contra inundacions i
elevacions del terreny a la cota necessària per tal de que les edificacions actuals i futures no
siguin afectades per la zona inundable.

Figura 7.

Mesures correctores

A continuació es llisten el conjunt de mesures proposades a l’àmbit a desenvolupar, la seva
localització es pot consultar a la figura anterior:
Pl a Es peci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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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 i el resultat obtingut ha estat el següent:
1. Mur de defensa situat al Nord i Est de Decotec
A l’extrem nord el mur de defensa haurà de superar la cota de 32 metres, i també a
l’extrem oest de Decotec haurà de superar els 32 metres de cota i a l’extrem est de Decotec la
cota proposada és 30 metres, totes aquestes cotes estan referenciades en base al DEM de 2
metres de pas de malla de l’ICGC.
2. Aixecament i terraplenat del terrenys
A la següent figura es mostra la cota mínima d’edificabilitat que hauran de tenir aquests
terrenys, sobre aquesta cota es considera recomanable que es deixi un resguard d’uns 30 cm
per tal d’assegurar la no afecció de les futures edificacions. Aquestes cotes, com en el cas
anterior, estan referenciades al Model Digitat d’Elevacions del 2 metres de pas de malla de
l’ICGC.

Figura 8.
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Dins l’àmbit del PMU “La Mina d’Or” les mesures correctores es concreten en l’execució del
canal de laminació i en la disposició de la rasant de la plataforma del vial vertebrador a la cota
30,90.
L’encaix en el terreny del traçat del canal de laminació permet desviar, abans de la ubicació
de la nova rotonda, la traça de la llera del Torrent La Mina d’Or per evitar construir un segon
pont sota la rotonda i així poder solucionar amb un únic pont el pas del vial d’accés al polígon
sobre el canal de laminació i sobre el torrent La Mina d’Or.
A l’estudi de Modelització Hidràulica s’ha considerat que la rasant del vial interior que
correspon al Camí Vell d’Hostalrich a Tordera es disposi igualment a la cota 30,90, el que
permet configurar la secció de canal de laminació adaptada a les dimensions de la secció del
canal de laminació del document “AVANTPROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LES BASSES DE
LAMINACIÓ I CONNECTOR BIOLÒGIC I HIDRÀULIC PER A REDUIR EL RISC D’INUNDACIÓ A CAN
BUSCÀ NORD”, redactat en data gener de 2009.
En el present document s’ajusta la traça del canal de laminació resultant del document
“MODELITZACIÓ HIDRÀULICA RIU TORDERA ÀMBIT SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT DE CAN BUSCÀ
SUD I LA MINA D’OR” a la zonificació del PGOU, que qualifica els terrenys que ha d’ocupar el
canal com a Sistema de parcs i Jardins” , “Torrents i Fondalades” (clau P10), per tal de facilitar
la seva expropiació al tenir caràcter de Sistema Urbanístic i s’adapten les seccions transversals
del canal a executar a l’àrea de les seccions resultants del document “AVANTPROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LES BASSES DE LAMINACIÓ I CONNECTOR BIOLÒGIC I HIDRÀULIC PER A
REDUIR EL RISC D’INUNDACIÓ A CAN BUSCÀ NORD”
La Justificació del traçat del canal de laminació ve grafiada en el PGOU d’acord amb la
següent figura

Figura 9.

Zonificació PGOU Sistema Parcs i Jardins “Torrents i Fondalades” (clau P10)
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2.4

CATÀLEG DE PAISATGE

Els terrenys objecte de l’actuació es troben al catàleg de paisatge de la regió metropolitana de
Barcelona, a la unitat de paisatge corresponent a la Baixa Tordera (UP-24)
(UP

Figura 10.
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3
3.1

SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT.

Els terrenys objecte de la present actuació es troben situats al T.M. de Tordera, ocupen una
superfície de 24,50 hectàrees, i es troben al nord-oest del nucli de Tordera, al disseminat
Veïnat de Sant Vicenç, al costat dret de la carretera BV-5122 que uneix Tordera amb Fogars de
la Selva, entre el PK.1 i el PK.2. [Coordenades UTM 475138,03 – 4617441,75]. El polígon limita
al sud amb aquesta carretera i amb el Torrent de la Mina d’Or que discorre paral•lelament, i
per l’est amb el riu de La Tordera. A més, està travessat pel torrent de Can Mates, i al punt
d’inici del camí d’entrada al polígon es troba el desguàs del torrent del Gorg Negre al torrent
de la Mina d’Or.

Figura 11.
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Emplaçament

Figura 13.

Ortofotoplànol
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3.2

CARACTERÍSTIQUES NATURALS DEL TERRITORI

El terme municipal de Tordera se situa al nord de la comarca del Maresme, comarca situada
a l'Est de Catalunya, si bé és cert que el municipi limita amb la comarca de la Selva, comarca
de la província de Girona, situació que deixa a aquesta vila a una distancia de 33 km de Girona
i a uns 66 km de Barcelona. El municipi de Tordera té una superfície de 84 Km2 per tant és el
terme més gran de la comarca del Maresme amb una població de 16.637 habitants (cens
2017). Dins el terme dos terços del municipi correspon a terreny muntanyós amb un relleu
accidentat i la resta és més planer, agrícola i correspon sobre tot als terrenys més propers al
riu Tordera.
Limita amb:
-

Al nord Maçanet de la Selva i Fogars de Tordera

-

Al sud amb Pineda i Santa Susanna (Maresme)

-

Al sud-est amb Palafolls (Maresme)

-

A l’est: amb Blanes (La Selva)

-

Al nord-est Lloret de Mar (La Selva)

-

A l’oest Sant Celoni del Vallès Oriental

-

Al sud-oest: Sant Cebrià de Vallalta

El nucli urbà es troba a tocar la riba del riu Tordera. El municipi a més del nucli històric hi
trobem els agregats d'Hortsavinyà, Sant Pere de Riu i Vallmanya, així diverses masies
agrupades en veïnats com Sant Daniel, Sant Ponç, Sant Vicenç, Sant Jaume, Sant Andreu, Sant
Pere i Sant Tou, a més de diverses urbanitzacions construïdes al sector muntanyós del
municipi (Urb. St. Daniel, Niàgara Parc, Àgora Parc, Sant Pere de Riu, Hortsavinyà, el Mas
Móra, Mas Reixac (Compartit amb Palafolls), Roca-Rossa, Terrabrava, Tordera Parc...).
El territori destaca per la seva importància natural i paisatgística. Així tenim que el territori
a la dreta de la Tordera és accidentat pels vessants orientals del massís de Montnegre, amb
els cims del turó de Ca n'Alomar (701 m), limítrof amb Sant Cebrià de Vallalta i Sant Celoni, i el
turó de la Grimola (664 m), el puig d’Hortsavinyà (572 m) i el puig de Caselles (672 m), també
al sector de ponent del terme, la serra de Roca-rossa (423 m, al NW) o la serra de Miralles
(329 m, al límit amb Santa Susanna). A l’esquerra de la Tordera, a la part de llevant del terme,
s’alcen els contraforts del bloc de Blanes de la Serralada Litoral, amb Montbarbat (329 m), al
límit amb Lloret i Blanes.
La Tordera travessa el territori amb pendent suau i amples meandres en direcció NW-SE i
són freqüents les fortes avingudes, que causen greus inundacions en èpoques de pluges
sobtades. Per la dreta, i procedents de la serra de Montnegre, rep els torrents de la Mina d’Or
i del Gorg Negre i la riera de Vallmanya i per l’esquerra, des de les muntanyes selvatanes, les
rieres de Valldemaria i de Sant Daniel.
Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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Actualment el municipi de Tordera es troba en plena expansió demogràfica i econòmica, en
bona part vinculada per a la implantació del grup Inditex en el municipi en una àrea que
també engloba part del municipi veí de Palafolls el que ha donat lloc a un important
creixement en població en els últims anys.
Concretament el sector que inclou la proposta del Pla de Millora Urbana correspon a un
àmbit situat al nord-oest del nucli urbà de Tordera, a tocar la llera dreta de la Tordera a la
zona dels Estanys i és un sector que engloba:
1/Unitat Mina d’Or amb una superfície de 24,50 Ha i ocupat en gran part per l’activitat
de l’empresa Torho i altres industries menors i que queda delimitat per:

•
•
•
•

Camps de conreu i les naus industrials de l’empresa Tipsa i els límits del Pla Parcial
Can Buscà Sud al nord
La llera de la Tordera com a límit est
Com a límit sud la carretera BV-5122 i el torrent del Gorg Negre en el seu extrem
est.
La carretera BV-5122 (sud) i el camí de Fogars a Tordera al centre i nord.

Figura 14.

Visual de l’interior del sector a on hi ha l’activitat de Torho

Tot aquest sector el podem dividir en dues subunitats separades pel camí de Fogars:
a/ Subunitat est a on es troba l’activitat de l’empresa Torho (prefabricats de
formigó) que queda delimitada per la llera de la Tordera a llevant i el torrent del Gorg
Negre al sud i el camí de Fogars com a límit de ponent. És una àmplia esplanada, de
relleu totalment planer dedicada totalment a l’activitat industrial de l’empresa a on hi
trobem àmplies zones d’acopi de materials i diverses construccions vinculades a
l’activitat (oficines, coberts...).
El sector de més al sud-est correspon a zones enjardinades que separen l’activitat de
la Tordera, tot i que fins a la llera del riu sempre hi ha una mota de terra que la separa.
Just per sobre l’extrem nord de la nau i formant part també de l’àrea del projecte hi
trobem diversos espais erms amb presència de peus dispersos de pollancres o freixes
poc desenvolupats que o be han estat zones d’acopi de materials o antics camps de
conreu abandonats, com els que trobem just per sobre de l’àrea del projecte.
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Figura 15.

Terrenys erms entre Torho i el límit nord del sector

b/ Subunitat oest: situat ponent del camí de Fogars limitat per aquest i la carretera BVBV
5211, de forma triangular a on hi trobem a l’extrem sud unes antigues naus i patis
abandonats d’una empresa de materials de construcció i al nord una altra activitat
industrial que pertany al grup La Casera. Entre les dues queden una petita franja d’espais
erms semblant a l’extrem nord de l’altra subsector.. A l’extrem sud, entre les activitats i la
carretera hi discorre un petit curs fluvial conegut com el torrent de la Mina d’Or. Ocupa
O
una superfície aproximada d’unes 4,5 ha

2/Unitat discontinua nord o petita
p
zona de caire forestal tot i que és un terreny erm que es
troba a uns 850 metres de l’extrem nord-oest
nord oest del sector Mina d’Or, ocupant una superfície
d’uns 4.500 m2, a on es preveu
eveu la implantació d’un futur equipament vinculat al sector (dipòsit
d’aigua) ja que correspon a un punt enlairat.
enlairat Aquest terreny es troba a la part superior de la
pedrera de Can Buscà.

Figura 16.

Turonet a on es vol implantar el futur dipòsit d’aigua
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Tot aquest sector del projecte es troba dins de l’anomenada Conca de la Tordera que se
situa a la serralada Prelitoral Catalana i que drena les aigües del vessant sud-oriental del
Montseny i les Guilleries i dels vessants septentrionals dels massissos del Montnegre i la Selva
Marítima.
Pel que fa al relleu, la zona d’estudi se situa bàsicament a la zona baixa de la Conca de la
Tordera, concretament a les terrasses al·luvials o a la plana al·luvial de la Tordera i això
comporta que presenta una pendent molt suau.
Si ens situem en la zona del projecte tenim que correspon a un entorn absolutament planer
propi d'una terrassa fluvial i sense cap mena d'elevació destacable, a excepció de les motes de
terra o els marges a l’entorn de la llera del riu i que separen la zona d’activitats de la Tordera i
que en algun punt pot arribar a tenir una alçada de prop de 10 metres. Algunes són naturals
per a la pròpia excavació del riu o altres artificials com a mesura de protecció de les riuades.
Tot el sector es troba a l’entorn de la cota 28 (part central) i presenta una mínima pendent
cap el sud (desnivell total de 2 metres) a on discorre el torrent del Gorg Negre i cap a l’est a on
hi trobem la Tordera (cota 25).
Dins el sector no hi indrets amb pendents superiors al 20% ja que com s’ha dit presenta un
relleu molt planer. Només en algun punt molt concret en el marge de la Tordera hi ha
pendents localitzades superiors al 20% i que correspon als marges de la riera o a motes que
s’han construït per limitar el risc d'inundabilitat.

3.3

USOS ACTUALS.

El plànol de Usos i edificacions, detalla la localització d’usos edificacions i infraestructures
que coincideixen dins l’àmbit.
A l’àmbit es poden diferenciar dues zones: zona A, corresponent a la part est del sector a la
que està implantada l’empresa TORHO i les tres empreses relacionades amb ella, i la zona B,
corresponent a la part oest, a on està implantada l’empresa CÍTRICOS I REFRESCANTES.
Ambdues zones quedaran separades pel futur canal de laminació d’avingudes de La Tordera.
3.3.1 USOS
Com que al sector ja existeixen industries implantades, pràcticament la totalitat de l’àmbit
està dedicat a ús industrial i a superfície d’estocatge de materials primers i materials acabats.
3.3.2 EDIFICACIONS
A la zona A existeixen naus i edificacions relacionades amb l’activitat realitzada per
l’empresa TORHO. S’ adjunta com ànnex descripció gràfica de les edificacions existents.
A la zona B existeix la nau a on està implantada la planta embotelladora de la empresa
CITRICOS Y REFRESCANTES.
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S’adjunta com annex a la memòria descripció gràfica de les instal·lacions existents.
3.3.3 ALTRES CONSTRUCCIONS
No existeixen altres edificacions que siguin ressenyables.

3.4

SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS.

Els serveis urbanístics existents es troben grafiats al plànol de. Serveis urbanístics existents
3.4.1 XARXA VIÀRIA
La xarxa viaria la constitueix el Camí Vell d’Hostalric a Tordera en el tram anterior a la seva
connexió amb la carretera de Fogars BV-5122,i que formarà part de la traça definitiva de la
variant de Can Buscà.
El pas sobre el canal de laminació es realitzarà amb un pont, la posició del qual ja s’ha
previst al “Avanç de PMU La Mina d'Or”.
3.4.2 XARXA DE CLAVEGUERAM
En el sector hi existeix una canonada d’impulsió d’aigües residuals de PE de Dn400 fins a la
EDAR de Tordera a la qual es connectarà la nova xarxa del sector.
3.4.3 XARXA TELEFÒNICA
En el sector hi trobem línies aèries de telefonia que han de ser integrades en la urbanització
del sector i que permetran la seva connexió a la xarxa.
3.4.4 XARXA ELÈCTRICA
El sector es troba travessat en sentit sud-nord per una línia elèctrica de mitja tensió.
Malgrat aixó, està previst l’execució d’una nova línea soterrada des de la subestació de
Tordera.
3.4.5 XARXA GAS
El sector es troba travessat en sentit sud-nord per una canonada d’alta pressió tipus A,
d’acer 12” de gas natural, coincidint amb el Camí Vell d’Hotalrich.
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3.5

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

Les finques, propietaris i superfícies afectades per l’àmbit d’actuació segons resulten de
l’aixecament topogràfic realitzat recentment, són les que es presenten en el quadre següent:

NUM
FINCA

PROPIETARI FINCA APORTADA

NÚM
REGISTRAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.
TORHO S.A.

10347
308
3727
2907
2842
2906
3433
3434
307
3961

11

FITOR S.A
ACOT S.A.
EXP. CALCITA S.L.
EXP. CALCITA S.L.
LA CASERA
LA CASERA
FRANCESC SERRA

12
13
14
15
16

%
APORTACIÓ
SOL
APORTA APORTACIÓ
PER
APORTAT
CIÓ
PER FINCA
PROPIETARI
( m2 )
%
%
8.102,00
100%
3,43%
20.312,00
100%
8,59%
5.076,00
100%
2,15%
372,00
100%
0,16%
23.451,00
100%
9,92%
64,19%
7.193,00
100%
3,04%
17.933,00
100%
7,59%
2.874,00
100%
1,22%
56.647,00
100%
23,96%
9.774,00
100%
4,14%

3356

22.198,00

26015

24.444,00

3537
12450
10747
2662

12.674,00
10.422,00
10.014,00
4.900,00

100%

9,39%

9,39%

54,48%
45,52%
100%
100%
100%
100%

5,63%
4,71%
5,36%
4,41%
4,24%
2,07%

5,63%
10,07%
8,65%
2,07%

AJUNTAMENT
TOTAL COMPUTABLE
CAMINS
TOTAL COMPUTABLE
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B.- MEMÒRIA DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
4
4.1

DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ
OBJECTIUS I CRITERIS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ

Es planteja l’ordenació des del criteri de completar la trama viària a partir de la ja existent,
l’actual Camí Vell d’Hostalric, i de definir la façana interior i exterior de tot aquest polígon
industrial, des de les visuals que ofereixen la via de comunicació BV-5122 i el marge esquerra
del riu Tordera.
Així doncs, el pla ha de delimitar i definir aquest vial nord-sud que travessa el sector, i les
façanes posteriors de les parcel·les industrials atès que seran les visuals des de l’exterior del
sector.
La definició d’aquests límits exteriors, ha de servir per controlar la volumetria i l’aspecte
formal de la façana i imatge del sector. L’objectiu de l’ordenació interna serà la integració de
les dues zones, l’existent i la nova, amb un teixit format per una trama viària existent, i amb
continuïtat dels serveis i infraestructures urbanístiques.
La disposició dels espais lliures de l’àmbit del sector, s’adequaran a preservar la Xarxa
Natura 2000 amb la qual el sector es confrontant i crear un corredor perimetral per tal de
posar-la en valor
L’objectiu social principal de l’actuació és el de desenvolupar un sector de sòl industrial
urbanitzat en condicions, per tal d’afavorir la implantació d’indústries de nova planta en el
terme municipal de Tordera i l’ampliació i consolidació de les existents, millorant aixó la
productivitat del municipi.

4.2

ESTUDI D’ALTERNATIVES

El sector PA “La Mina d’Or” per causa del seu estat actual, activitats existents i en
funcionament, condicionants de delimitació, hidrografia i orografia, vialitat existent: Camí Vell
d’Hostalric a Tordera i Ctra. BV-,5122, accés a activitats i determinacions del planejament, té
només dues alternatives d’ordenació: Alternativa 0 o nul·la i l’alternativa 1 que es proposa,
que és la resultant de l’estimació del recurs d’alçada interposat pels srs. Josep i Manuel Serra
Armangué amb resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de
setembre de 2006, que va quedar incorporada al PGOU i que es va presentar a l’Avanç de
PEMU.
En data 17 de desembre de 2018 s’ha rebut la Proposta de Resolució de la Directora dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat d’emetre Informe
Ambiental Estratègic en el sentit que el PMU s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
estratégica ordinària atès que té efectes significatius sobre el medi Ambient. Pel que fa a
l’aspecte més important dels continguts a l’alternativa presentada cal esmentar la no
conveniència de modificar la secció de les lleres dels torrents inclosos dins de la zona
Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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protegida per la Xarxa Natura 2000, i que recull el Document d’Abast a l’apartat 4.2.
“Valoració i viabilitat ambiental de l’alternativa adoptada per l’Avanç del Pla” que acompaya a
la proposta de resolució.
L’afectació significativa a terrenys protegits per la Xarxa Natura 2000 obliga a cercar una
Alternativa 2 que minimitzi l’afectació a aquests terrenys.

Alternativa 1
El traçat del canal de laminació ja queda definit en el Text Refós del Pla General
d’Ordenació Urbana de Tordera, i per tant és aquesta l’alternativa 0 a considerar de forma
prioritària per tal de desenvolupar el PEMU. Amb posterioritat l’Ajuntament de Tordera va
encarregar 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, que modelitzava l’àmbit a partir de les seccions definides 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”. A partir
d’aquests documents i de la zonificació del PGOU, superposant-los a la topografia existent, als
condicionants externs i desprès de diverses iteracions es va obtenir la tramificació de la llera
del canal que constitueix la Alternativa 1 presentada a l’Avanç de PEMU.

Figura 17.

Mesures correctores àmbit Mina d’Or i Can Buscà

La secció transversal tipus de l’alternativa 1 deriva i es justifica a partir de 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.

Pàgina 32 de 56

Memòria

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”realitzat el passat mes d’agost.
Així, amb caràcter general a l’alternativa 1 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.

Figura 1.

Secció tipus de canal

Els marges de la llera d’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 esllavissament dels talussos com front a l’erosió i arrossegament pel
flux.
Per altra banda, el canal que ens ocupa s’ubica en zones d’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.
Per tal de protegir els marges en aquells trams que sigui necessari, bé per una variació de la
geometria , per canvi de secció o per 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, revesteixin
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 mateixa 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 exerceixi una
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protecció temporal. Així mateix es faran plantacions d’espècies vegetals arbustives pròpies
d’ecosistemes de ribera per tal d’estabilitzar els talussos.
El canal de desguàs té 1372 metres de llargària; l’amplada es variable, inicialment
decreixent de forma sensiblement continua des d’els 65 metres a l’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 2.
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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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Com ja s’ha indicat, 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 d’escullera 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 de protecció de Can Buscà Sud. 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.
Aquesta alternativa 1 afecta de forma considerable a terrenys protegits per la Xarxa Natura
2000, essent inviable tal i com queda reflectit a l’informe emès en data 17 de desembre de
2018 per part de la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat amb la valoració global del document inicial estratègic i de la proposta
de l’avanç del Pla.

Figura 3.

Afectació de La part final del canal sobre els terrenys de la Xarxa Natura 2000
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Figura 4.

La secció del nou canal afecta significativament a la Xarxa natura

Així es necessari cercar una Alternativa 2 que no afecti directament als terrenys protegits
per la Xarna Natura 2000 situats a la part final del canal.

Alternativa 2
Definim així l’Alternativa 2 modificant l’Alternativa 1 a la part final, en particular als trams
VII-X. 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 ni desforestar d’acord amb l’informe emès
en data 17 de desembre de 2018 per part de la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així s’amplia l’amplada prevista en el
PGOU pel canal de laminació, prenent terrenys del sector fora dels terrenys protegits, 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”.

Figura 5.

La nova secció del canal produeix una afectació mínima a la Xarxa Natura 2000

L’excavació i moviment de terres del nou canal es realitzarà únicament en la zona
qualificada de Sistema Hidric que queda fora de la Xarxa Natura 2000 , i obtenint la secció
màxima prevista gràcies al confinament del canal realitzat mitjançant una 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
allò més tou possible, si s’escau en el cas en que la cota de terreny no sigui suficient, al marge
dret, a 8 metres del actual traçat de la BV-5122.
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Aquesta alternativa requereix a més, que una part de la zona verda inicialment situada a la
zona nord del sector es resituï al costat dels terrenys protegits del Torrent del Gorg Negre,
formant part del canal de laminació però fora del sistema hídric, ja que es trobarien en zona
de flux preferent de la possible avinguda de La Tordera. Així la secció transversal del canal de
laminació tindrà una part sobre terrenys de la Xarxa Natura 2000 sobre la que no es fa cap
tipus d’actuació; altra part sobre terrenys qualificats com a Sistema Hídric en els quals es farà
una excavació per tal de configurar el nou canal, i una part que quedarà qualificada com zona
verda i que quedaria en zona de flux preferent en cas d’avingudes extraordinàries del riu La
Tordera, donant compliment així a les recomanacions de l’informe emès en data 17 de
desembre de 2018 per part de la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

4.3

PROPOSTA D’ORDENACIÓ

4.3.1 Sistema viari
L’ordenació viària de la zona A es desenvolupa mitjançant un únic eix paral·lel al nou canal
de laminació i que segueix la traça de l’actual Camí Vell d’Hostalric.
Aquest desenvolupament només permet ubicar les indústries a una banda del vial, i l‘altra
banda queda a l’altre costat del canal de laminació de La Tordera.
L’entrada al sector es produeix per una nova rotonda sobre la carretera BV-5122 en el punt
kilomètric p.k.1+393, a cent metres de l’actual accés.
Aquesta nova entrada ve condicionada pel canal de laminació, que a més recull les aigües
del torrent de la Mina d’Or i el torrent de Can Mates, i que per tal de salvar-lo es necessari la
construcció d’un pont de 25 metres de llum.
Es proposa un nou vial secundari (cul de sac) a la zona B, que si bé no és necessari per tal
d’urbanitzar el sector, es precís per tal d’accedir al centre de transformació existent.
4.3.2 Sistema d’espais lliures
Els espais lliures es localitzen junt als terrenys protegits com Xarxa Natura 2000, formant
una franja paral·lela a La Tordera i el canal de laminació que afecta a la Xarxa Natura 2000 a la
part de la desembocadura del torrent del Gorg Negre a la connexió amb La Mina d’Or, de
forma que conjuntament amb les mesures correctores permetin una correcta transició entre
el sòl urbà i el medi natural, garantint a més una major protecció a les àrees protegides.
Atès que el sistema d’espais lliures, per la seva ubicació i configuració en forma de mota, es
constitueix com un dels elements de protecció contra el risc d’inundabilitat, s’estableix com a
cota mínima de coronació la 30,90.

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"

Pàgina 37 de 56

Memòria

4.3.3 Sistema d’equipaments
Els equipaments es situen a l’extrem nord del sector, de forma que pugui utilitzar-se
conjuntament amb la zona d’equipaments del Pla Parcial de Can Buscà Sud, i així obtenir una
peça d’equipaments de més de 24.700 m2
Es mantindrà els terrenys existents a la pedrera de Can Boscà per tal de qualificar-los com a
Sistema de Serveis Tècnics.
4.3.4 Aprofitament Privat (Zona Industrial de Industria Mitjana).
L’aprofitament privat qualificat de Zona Industria Mitjana Mina d’Or (clau IMD) s’ordena
seguint l'espai ja edificat i consolidat amb les activitats econòmiques existents tant de la zona
A com de la zona B.
L’aixecament de la cota definitiva del vial vertebrador a la cota 30,90, el manteniment de la
mota de separació amb el riu La Tordera i l’execució del mur perimetral en el sector Can Buscà
Sud conformen un nivell de protecció suficient davant el risc d’inundació i que permeten
mantenir els terrenys privats a la seva cota actual sense necessitat de reomplir el terrenys , tal
i com s’indica a el document “modelització hidràulica riu Tordera àmbit sòl urbà no consolidat
de Can Buscà Sud i La Mina d’Or”
A continuació es mostren els quadres de superfícies i sostres de la proposta:
QUADRE DE SUPERFICIES
Clau

Sup (m2)

PE

Parcs Urbans

23.263

9,4086%

E

Equipaments

11.577

4,6823%

Est

Equipaments serveis Tècnics

4.885

1,9757%

SH

Sistema Hídric

15.654

6,3312%

V

Vialitat

9.384

3,7953%

64.763

26,2%

182.489

73,8069%

TOTAL Sòl Privat

182.489

73,8%

TOTAL superficie àmbit

247.252

100%

TOTAL Sòl Públic
IMD
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APROFITAMENT TOTAL:
Superficie total del sector (m2tot)

247.252

Superfície del polígon computable a
efectes d’aprofitament (m2sòl)

226.713

Edificabilitat bruta (m2st / m2sòl)

0,610679

Sostre màxim (m2st)

138.449

APROFITAMENT TOTAL:

138.449

DISTRIBUCIÓ DE SOSTRES

4.4

Zonificació

Clau

Sup (m2)

Edif neta

Sostre (m2)

Industria Mitjana Mina d'Or

IMD

182.489

0,758669

138.449

TOTAL sostre:

138.449

CRITERIS AMBIENTALS DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ

Els objectius i criteris ambientals de la proposta són els establerts en el Estudi Ambiental,
que s’adjunta com a separata del Pla. El més importants són:

Mesures preventives:
Les principals mesures preventives que es plantegen per a minimitzar l'impacte que sobre
l'entorn pot comportar el desenvolupament del Pla de Millora Urbana en el sector Mina d’Or
serien:
1. Mesures correctores de caire general:
a. Delimitar perfectament les zones especialment sensibles i d'un valor
ambiental més rellevant per evitar la seva afectació directa o indirecta ja
sigui tant en fase d'obres com també en fase d'explotació. Com a zones
especialment sensibles destacaríem:
i. Tot l'entorn de la Tordera a l’extrem est del sector i al llarg de tot el
sector.
ii. El tram del torrent del Gorg Negre que trobem a l’extrem sud-est del
sector.
b. Establir un sistema de gestió dels residus generats durant els treballs
d'urbanització del sector i també en la fase d’explotació del mateix. Caldrà
contemplar la separació dels residus en origen, la seva valorització i/o
reaprofitament parcial en la mateixa obra, i finalment la disposició del
rebuig. Caldrà tractar-los a través de transportistes i gestors autoritzats.
c. Establir un pla de gestió de residus que contempli un sistema
d'emmagatzematge i gestió dels residus catalogats com a perillosos que
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d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

s'hauran d'acopiar en un indret protegit de les inclemències del temps, sobre
una plataforma pavimentada per evitar vessaments al sòl...
Sanejar el terreny que pugui ser afectat per abocaments accidentals i retirar
les terres contaminades mitjançant un gestor autoritzat de residus.
Caldrà dissenyar, una xarxa de desguàs de les aigües pluvials dins del sector
urbanitzat, de manera que aquestes estiguin separades de les aigües negres.
Mentre que les primeres seran conduïdes al seu drenatge natural (riu
Tordera o altres recs que discorren dins el sector), però si hi ha grans
superfícies impermeabilitzades serà convenient la col·locació d’un sistema de
separació d’hidrocarburs, abans d’arribar al desguàs natural, sobre tot en el
cas de la Tordera o el torrent del Gorg Negre, de manera que a les àrees més
sensibles només hi puguin arribar aigües netes.
El mateix tractament de les aigües d'escorrentia es faria si es preveu punts
d'infiltració de les aigües superficials per afavorir la recàrrega natural de
l'aqüífer de la Baixa Tordera sobre el que es troba aquest sector.
Pel que fa quan a aigües residuals, en funció de les activitats que s’hi
implantin seria necessari portar-les cap a una Estació de tractament d’Aigües
residuals municipals o del mateix polígon industrial o establir unes directrius
de manera que, en funció de l’activitat a implantar, tingui la seva pròpia
estació de tractament de les aigües residuals. En el sector hi existeix una
canonada d’impulsió d’aigües residuals fins a la EDAR de Tordera a la qual es
preveu connectar la nova xarxa del sector.
Dissenyar un sistema d'il·luminació de tot el sector de manera que les
lluminàries exteriors i la il·luminació interior s'adeqüi al que disposa la Llei
6/2001, reguladora de la contaminació lumínica en medi nocturn.Quant a les
lluminàries, cal tenir en compte la reducció del Flux d’Hemisferi superior
instal·lat, és a dir, evitar l’emissió de llum a la part superior de la lluminària
perquè no s’utilitza, es malbarata i incrementa la contaminació lumínica. Per
aquesta finalitat les més adequades són les lluminàries apantallades, que
eviten il·luminar per sobre de l’horitzontal i orientades cap el terra.
A l'hora d’iniciar els moviments de terres en àrees encara no
industrialitzades es portarà a terme la retirada de la capa superficial de la
terra vegetal de les finques agrícoles o terrenys erms afectats (un gruix
mínim de 30 cm) que haurà de ser acopiada en un indret específic durant
tota la fase d'obres pel seu aprofitament final en la restauració paisatgística,
revegetació i enjardinament de tot el sector.
Cobrir amb lones els camions que transportin terres o matèries primeres en
base pols que s’utilitzin en les diverses activitats.

2. Mesures correctores enfront a la inundabilitat:
D’acord amb el que s’ha esmentat a l’apartat 2.3 “Planejament sectorial” d’aquesta
memòria , i per tal de complir amb els punts a), b), c), d) i e) de l’apartat 1 de
l’article 9. ter del RDPH per a les noves edificacions i l’apartat 3 del mateix article per
a les edificacions existents, el present Pla de Millora Urbana incorpora les mesures
correctores enfront el risc d’inundabilitat per tal de que el seu desenvolupament
sigui compatible amb la zona inundable.
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Mesures correctores generals.
En funció de l'afectació sobre el medi que pugui haver comportat la reordenació del sector
caldrà preveure tot un conjunt de mesures correctores per a minimitzar l'impacte que les
mateixes poden haver generat sobre el medi afectat ja sigui de forma directa o indirecta.
1. Mesures correctores d'Integració paisatgística:
Entre les principals mesures correctores a contemplar serà la reordenació paisatgística de
tot el sector i per això caldrà fer un projecte de restauració ambiental i paisatgística del
mateix, amb una proposta d’enjardinament de les zones verdes de manera que puguin ser
vàlides com a àrees d'esbarjo i passeig pels veïns i sobre tot de protecció a l’entorn de la
Tordera.
Es procurarà que totes les plantacions arbòries i arbustives amb plantes autòctones de
baixos requeriments hídrics, adequades a la climatologia de la zona.
El disseny de les plantacions a portar a terme en la franja d’espais lliures o futures àrees
verdes resseguint la llera de la Tordera, o en els nous marges que surten de la construcció del
canal i sobre tot en el tram del canal de desguàs que va en paral·lel al torrent del Gorg Negre,
es dissenyarà de manera que actuï com apantallament visual o barrera visual procurant que
les instal·lacions del sector industrial no siguin vistes des de les visuals exteriors sobre tot del
sector est a l’entorn del riu o des de la carretera BV-5122. Concretament es preveu portar a
termes les revegetacions amb peus de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) combinat
amb peus d'àlber (Populus alba) i pel que fa a l'apantallament visual a l'entorn de la carretera
BV-5122 es preveu una doble alineació de peus d'àlber (Populus alba) plantats al portell.
Així mateix, a l'entorn del petit mur que es construirà, dins de la Xarxa Natura 2.000 com a
mesura per evitar possibles afectacions de la carretera de la Diputació, es proposa de fer una
plantació arbustiva a l'entorn del mateix per a dissimular-lo a base de peus de llentiscle
(Pistacea lentiscus) separats entre si cada 1,5 metres.
En tots els espais destinats a zones verdes caldrà fer una aportació mínima de 30 cm de
terra vegetal en tota la superfície, que haurà de ser la que prèviament s'havia acopiat en la
fase inicial de les obres per la seva reutilització posterior. Abans de la seva estesa en les
superfícies enjardinades haurà de ser convenientment adobada i s'haurà d'haver eliminat les
pedres, elements grollers i estranys de la mateixa.
Portar a terme treballs d'eliminació de la vegetació present que correspongui a espècies
colonitzadores o invasores com poden ser les canyes i substituir-les per plantacions de plantes
arbòries i arbustives autòctones, com els esmentats freixes i àlbers i arbustives com el saüc
(Sambucus nigra) o sanguinyol (Cornus sanguinea).
Els sobrants de terres que es puguin generar en la urbanització del sector o en treballs
d'excavacions de les edificacions es procurarà que siguin utilitzats en el propi sector aportantles a zones on puguin ser útils o per pujar mínimament la cota del terreny. En el cas que no
fora possible es portaran a un abocador legalitzar extern al sector
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Les intervencions hauran de preservar la major franja de bosc de ribera que sigui possible
per minimitzar les alteracions sobre les funcions com a connector biològic. Es tracta de
reservar com a zona verda el marge dret de la Tordera i l'entorn del torrent del Gorg Negre
(marge esquerra), i de no projectar intervencions sobre aquesta franja. La reserva d’aquests
espais actuarà en favor de la preservació dels d’hàbitats inclosos a la Xarxa Natura 2000 que hi
ha al llarg dels cursos fluvials. En aquest sentit el Pla de Millora Urbana reserva la franja de
terrenys adjacents a l’espai Riu i Estanys de Tordera, de la Xarxa Natura 2000, qualificats com
a zona verda, per tal de garantir una transició adequada vers el mateix o portar-hi a terme
millores de les comunitats vegetals existents eliminant espècies al·lòctones (canyes) i portar-hi
a terme plantacions de peus arboris propis de la comunitat de ribera de l'entorn de la Tordera
2. Mesures correctores d'ecoeficiència energètica
També caldrà establir tot un conjunt de mesures correctores per l'aprofitament i l'estalvi
energètic sobre tot de les diferents construccions i activitats previstes especialment les que
determina el Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència energètica
en els edificis com poden ser:
Orientació dels edificis preferiblement cap al sud, de manera que hi hagi la màxima
eficiència en la captació de llum natural
Disseny de claraboies de manera que entri la llum natural pel sostre sobre tot en els
espais comunitaris, zones d'escales...
Implementació d’il·luminació de baix consum en espais comunitaris
Incorporar les energies renovables tot aprofitant els taulats i sostres per a instal·lar
plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lació de sistemes mixts per a subministrament d’aigua
calenta sanitària.
Regulació detallada de les condicions de configuració arquitectònica de les
edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d’obertures, sistemes
passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments,...)
Utilitzar materials amb un bon nivell d' aïllaments i que haurien de ser incorporats en
les solucions constructives en façanes, cobertes, obertures....

3. Mesures correctores per millora de la mobilitat
En fase d’explotació cal que el previsible increment d’emissions a l’atmosfera relacionades
amb l’augment dels desplaçaments dels usuaris de la zona es compensarà amb l’aplicació de
mesures que permetin disminuir la utilització del vehicle privat i fomentin altres mitjans més
sostenibles, com els desplaçaments a peu o en bicicleta, o la utilització del transport públic.
Una proposta seria plantejar un vial peatonal o en bicicleta al llarg de tot el camí de Fogars
que es creï una diferenciació clara entre l’espai reservat per la circulació de vehicles i un espai
reservat de manera segura per a circular-hi a peu o en bicicleta aprofitant el passeig de la
Tordera que des del poble passa pel davant del sector industrial. Així, en el marge esquerra
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del vial que es posa sobre el camí de Fogars es farà una plataforma de 3 m. d'amplada per a
vianants i bicicletes com a continuació del camí de la ruta de la Tordera que va des de la
Tordera fins els estanys de la Júlia
4. Mesures correctores de la gestió de residus
Les activitats que es realitzaran en la fase d’execució de les obres requeriran de l’aplicació
de les següents mesures correctores per tal de minimitzar l’impacte que provoquen sobre el
medi:
- S’hauran de preveure els espais i contenidors necessaris per a l’emmagatzematge de les
fraccions de residus que es generaran en el decurs de les obres.
- Definició i execució d’un pla de gestió de residus d’obra i control de la seva aplicació.
- Segregació de les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva recuperació o
tractament posterior.
- Contractació d’un o més transportistes de residus autoritzats per l’Agència Catalana de
Residus de la Generalitat de Catalunya per a la recollida i tractament de totes les tipologies de
residus generades. Els residus d’enderroc i residus de la construcció que es generin en
l’execució de les obres s’haurien de gestionar en les instal·lacions autoritzades per l’Agència
de Residus de Catalunya i d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus: Llei 6/1993,
de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

5
5.1

SISTEMA D’ACTUACIÓ I APROFITAMENT URBANÍSTIC
SISTEMA D’ACTUACIÓ

El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon, és el de reparcel·lació modalitat
Cooperació regulat pels articles 139-141 del TRLU.
El projecte de Reparcel·lació repartirà equitativament els beneficis i càrregues derivats del
planejament entre els propietaris del sector
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta el sòl
reservat pels sistemes urbanístics, costejar la urbanització, així com les infraestructures de
connexió amb els sistemes urbanístics generals exteriors, i edificar els solars en els límits
establerts.
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament el sòl necessari per edificar el sostre
corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del sector. El projecte de reparcel•lació
fixarà el valor i la localització de les parcel•les equivalents a aquest aprofitament
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5.2

APROFITAMENT URBANÍSTIC

D’acord amb l’establert a l’article 36 del DL 1/2.005, l’aprofitament urbanístic del sector és
el sumatori dels aprofitaments urbanístics de les zones incloses.
L’aprofitament urbanístic s’obtindrà a partir de la multiplicació de la superfície de la zona
pel coeficient d’edificabilitat neta.
El coeficient d’edificabilitat neta és el que fixa aquest Pla de millora Urbana.
El present Pla de millora Urbana qualifica el sòl d’aprofitament privat en una única zona de
Zona mitjana indústria Mina D’Or (Clau IMD).

6
6.1

ADEQUACIÓ DEL PEMU
ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL

El planejament territorial vigent és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat
definitivament pel Govern de Catalunya en data de 20 d'abril de 2010 (DOGC nom. 5627 12/05/2010).
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja preveu la implantació del sector VUI-10 LA
MINA D’OR
Aquesta proposta d’ordenació s’adequa a les previsions del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona.

6.2

ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT MUNICIPAL

El planejament vigent del terme municipal de Tordera és la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Tordera, aprovada pels acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona de data 16 d’octubre de 2002 i 15 d’octubre de 2003.
La proposta presentada s’adequa a les previsions Text Refós de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana Municipal de Tordera aprovat definitivament en data de 16 d’octubre de
2002, al posterior resultat de l’estimació del recurs d’alçada interposat contra l’aprovació
definitiva d’aquest PGOU pels srs. Josep i Manuel Serra Armangué amb resolució del Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de setembre de 2006, que incorporava un
plànol d’ordenació adjunt.

6.3

ADEQUACIÓ A L’INFORME AMBIENTAL

El present Pla Especial de Millora Urbana inclou, en separata, Informe ambiental que recull
les especificacions del Document d’Abast, resultat de la Avaluació Ambiental Estratègica
simplificada.
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La proposta d’ordenació del Pla s’ajusta a les previsions incloses a l’esmentat informe.

6.4

ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE

El Reglament de la Llei d’Urbanisme 305/2006 de 18 de Juliol demana l’adequació de
l’ordenació proposada a l’article 9 del TRLU, i al article 3 i 5 del Decret 305/2006.
Segons aquest article 9 del TRLU, l’execució del planejament urbanístic ha de permetre
assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i
tecnològics. De la mateixa manera, la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais
lliures i a equipaments ha d’ajustar-se a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici
de la col·lectivitat.
El sector justifica el seu desenvolupament urbanístic sostenible tenint en compte que
reordena un espai que en aquest moment té activitat però no esta correctament
desenvolupat.
A més, la present ordenació consolida un model més eficient del territori ja que situa un
creixement industrial a una zona ja industrial sense ús agrícola, millorant les comunicacions i
la seguretat viària amb la construcció d’una nova rotonda la BV-5122.
Per altra banda la present urbanització, es desenvolupa atenent a les demandes actuals de
sòl industrial.
6.4.1 Directriu de preservació front riscos naturals
D’acord amb les dades disponibles i el que preveu la informació geogràfica oficial de
l’Institut Geològic de Catalunya, no cal tenir en compte riscos naturals o geològics que
podessin amenaçar la urbanització i l’edificació de risc per a la seguretat i el benestar de les
persones, això, sense perjudici de què es preveiés l’execució d’obres vinculades a la protecció
i la prevenció dels riscs.
6.4.2 Directriu de preservació front als riscos d’inundació
La normativa hidràulica ve regulada pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del
Reglament del domini públic hidràulic i modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener, i
Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic
Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/2016, d'11 d'abril, el Reglament de Planificació
Hidrològica, aprovat per Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i altres reglaments en matèria
de gestió de riscs d'inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d'aigües
residuals. de 23 de novembre.
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Figura 6.

Zonificació de l'espai fluvial d'acord al reglament de domini públic hidràulic (Font: Agència
Catalana de l'Aigua)

El Pla s’ajusta al document de “MODELITZACIÓ HIDRÀULICA RIU TORDERA ÀMBIT SÒL URBÀ
NO CONSOLIDAT DE CAN BUSCÀ SUD I LA MINA D’OR” que defineix les mesures correctores
contra el risc d’inundabilitat d’acord amb les determinacions del Rial Decret 638/2016 pel que
es modifica el Reglament del Domini públic Hidràulic, adaptant-se a la ordenació i a la
topografia del terreny mitjançant el document “Avantprojecte de mesures correctores contra
el risc d’inundabilitat a l’àmbit de La Mina d’Or”
Així, des del punt de vista hidrogràfic, es redueix el risc de danys per inundació del sector
amb la implantació de les mesures correctores.
6.4.3 Directriu de preservació dels terrenys amb pendent elevada.
El sector delimitat pel planejament general no presenta terrenys amb pendents superiors al
20% segons el que preveu la cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic de Catalunya ni segons
el que preveu en el topogràfic detallat de la finca objecte de nova ordenació que s’ha realitzat
per a la redacció del document, on es justifiquen pendents màxims del 4%.
Per tot això, no cal realitzar previsions específiques en aquest aspecte.
6.4.4 Riscos tecnològics.
El risc tecnològic cal identificar-lo en relació a les activitats industrial agressives o
infraestructures que emetin paràmetre de soroll o contaminació incompatibles amb l’ús
residencial i els seus complementaris.
En relació a l’àmbit del pla de millora urbana, cal indicar que el municipi té una dinàmica
agrícola, i es troba allunyat de les àrees industrials de risc, i per tant no ha de tenir cap
consideració.
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6.4.5 Resum de les directrius de planejament
Resumint podem concloure que:
Pel que fa a l’article 9 de la L.U. :
1. No es preveu l’edificació en zones inundables ja que s’han previst les
mesures correctores.
2. En aquest cas el Pla busca millorar paisatgísticament un àmbit molt
deteriorat. La simple urbanització de l’entorn ja farà que la qualitat
paisatgística millora de manera molt important.
3. Els terrenys del sector tenen un pendent inferior al 20%.
4. Els terrenys no han patit cap incendi recentment.
5. El document incorpora un document ambiental estratègic als efectes de
seguir el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinaria.
6. La distribució final de espais lliures i equipaments compleix els criteris que
garanteixen la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
7. Els usos admesos han quedat suficientment justificats a la normativa.
Pel que fa a l’article 5 de la RLU :
1. La implantació de les mesures correctores garanteix el màxim nivell de
protecció enfront els riscos d’inundació.
2. El pla incorpora la informació disponible de l’Institut Geològic de Catalunya.
3. En aquest cas no hi ha riscos preexistents derivats d’instal·lacions i activitats
industrials i altres activitats tecnològiques.
Pel que fa a l’article 7 de la RLU :
1. El terrenys tenen un pendent inferior al 20%.
Per tot això es considera que el Pla que es presenta compleix totes les prescripcions per
ésser un planejament urbanístic sostenible.

6.5

ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS DE LES PERSONES

L’article 84.2.c.4 exigeix la justificació que la ordenació proposada s’ajusti a les necessitats
de les persones.
A continuació es realitza aquesta justificació per diferents aspectes relacionats amb les
persones.
6.5.1 Necessitats d’accessibilitat
Pel que fa aquest aspecte, la ordenació s’ajusta en tot el possible a la normativa
d’accessibilitat i en particular al Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
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El vial troncal té una vorera de 2,50 metres el que permet que un cop col·locat el punt de
llum quedi una amplada mínima de 160 cm entre la façana i qualsevol obstacle vertical. Amb
aquesta amplada mínima es compleixen els requisits de la ORDEN VIV/561/2010. La vorera
contrària de 3.00 metres no té problemes per tal de garantir els requisits d'accessibilitat.
Per altra banda es preveu de col·locar en els passos de vianants a diferent nivell un gual de
minusvàlids amb una ressalt màxim de 1.00 cm.
Finalment a tots els carrers, s’han dissenyat uns sistema de pendents longitudinals que no
supera el 8% de pendent.
6.5.2 Necessitats de mobilitat
La ordenació del sector s’adequa a la mobilitat de les mateixes en quan es compleixin els
criteris de mobilitat sostenible. En Separata, i com a document pertanyent al present Pla,
s’adjunta l’Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada.
6.5.3 Necessitats de seguretat
La ordenació proposada compleix els criteris de seguretat en la circulació per ésser totes les
cruïlles entre 75º i 90º.
Per altra banda també es compleixen els criteris de seguretat en tancament de finques per
estar tots els espais lliures i privats ben delimitats.
6.5.4 Necessitats de l’ús del teixit urbà
Tal i com s’ha comentat la ordenació proposada consolida una zona periurbana amb
industria existent.

7

PREVISIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

El PEMU “La Mina d’Or” defineix una actuació global necessària per tal de garantir el
correcte desenvolupament de les obres d’urbanització per a l’execució dels serveis urbanístics
a més de les obres de la rotonda d’intersecció del vial vertebrador amb la ctra. BV-5122 i de
les obres de les mesures correctores contra el risc d’inundació
Les mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit i de La Mina d'Or inclouen
l’execució d’un canal de desguàs per prevenir els efectes de les inundacions del La Tordera i
que serveix així mateix per endegar els Torrents de Can Mates, La Mina d’Or i El Gorg Negre
fins a la desembocadura. Aquest projecte obliga a incorporar al present projecte
d’urbanització el disseny d’un pont per tal d’accedir a la carretera BV-5122.
La rotonda al PK1+393 de la carretera BV-5122, intersecció amb la variant de Can Buscà
(XEB 10.9), defineix un nou emplaçament de l’accés al sector des de la carretera BV-5122.
Aquesta rotonda enllaça directament al pont contemplat al present projecte.
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Figura 7.

Actuació global

L’avantprojecte d’obres bàsiques d’urbanització contempla l’execució d’un tram del vial
denominat al Pla General de Tordera com ‘Variant de Can Buscà’ sobre la plataforma existent
de l’antic camí d’Hostalrich a Tordera, a la cota +30,90 segons s’indica en la “Modelització
hidràulica Riu Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”.
Aquest vial connecta a la part sud de l’àmbit d’actuació mitjançant una rotonda amb la
carretera BV-5122, passant per un pont de bigues prefabricades que travessa el canal de
laminació definit al ”Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d'inundació a l'àmbit
de La Mina d'Or”.
Per aquest vial discorren les xarxes de serveis previstes: xarxa d’aigües residuals amb la
seva impulsió a EDAR existent; xarxa d’abastament d’aigua;xarxa d’aigües plujanes, xarxa de
Mitja i Baixa Tensió, xarxa d’enllumenat públic i xarxa de telefonia.
Així mateix el projecte també recull els enderrocs de les edificacions que queden fora
d’ordenació.

7.1

VIALITAT

El vial de projecte mantindrà el mateix traçat del camí existent, comptant des de la nova
ubicació de l’accés definida al ”Avantprojecte de mesures correctores contra el risc
d'inundació a l'àmbit de La Mina d'Or”, lloc a on s’ubicarà el pont d’accés que enllaça amb la
rotonda de la BV-5122.
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La cota del vial està definida per les condicions definides a la “Modelització hidràulica Riu
Tordera; Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i la Mina d’Or”, i que impliquen la
necessitat d’aixecar les parcel·les fins a la cota +30,90. D’aquesta manera s,ha considerat que
el vial s’ha de dissenyar al llarg de la seva traça horitzontalment a la cota indicada.
El pont d’accés, per raons geomètriques de la rotonda que ha de mantenir la cota de la
carretra BV-5122, ha de tenir la rasant a la cota +29,70, raó per la qual els primers metres del
vial han de tenir pendent per tal de guanyar la diferència de cota existent ( 120 cm). Com que
el vial serà utilitzat per camions articulats, i el traçat del tram inicial d’accés inclou una corba –
contracorba, s’ha considerat realitzar aquest acord de forma suau, amb una pendent màxima
del 2,5% sense peralt.
L’amplada de la secció transversal del vial vertebrador ve condicionada pel Pla General de
Tordera, i queda establerta en 15 metres.
S’ha considerat que l’amplada optima per la calçada es de 7 metres, amb dos carrils de 3,50
metros cadascun, ja que per les condicions geomètriques permeten una circulació fluida del
vehicle tipus.
Per altra banda, i aprofitant que el vial discorre junt al canal de laminació, no s’ha deixat
escapar l’oportunitat d’integrar el camí de La Tordera, continuant el traçat rústic existent a la
banda dreta de la llera de desguàs dels torrents, dotant-lo d’un paviment terròs i amb
presència d’arbrat, així aquest camí rural ocuparà la part esquerra del vial. L’amplada d’aquest
camí ha de esser allò més gran possible, per tal de fer-ho compatible amb bicicletes i vianants.
El costat dret del vial ha de tenir vorera i aparcament, ja que dona directament a les
parcel·les urbanitzades.
Es descarta dissenyar aparcaments en bateria ja que per un costat necessitem el màxim
d’espai per al camí de La Tordera, i per altre no es considera necessari dotar d’un excés de
places d’aparcament per les característiques de les parcel·les resultants. Així es dissenya una
filera d’aparcaments en cordó de 2,40 metres d’amplada.
La vorera del costat dret ha d’albergar els serveis i l’enllumenat públic, raó per la qual
l’amplada no pot ser la mínima determinada per raons d’accessibilitat i per altra banda hem
de considerar que tenim el condicionant de maximitzar l’amplada del camí de La Tordera. Així,
es considera que l’amplada òptima d’equilibri és de 2,60 metres.
Amb el condicionants anteriors, l’amplada del camí de La Tordera quedarà en 3 metres.

7.2

XARXA AIGÜES RESIDUALS

La xarxa d’aigües residuals del sector es desenvolupa recollint mitjançant col·lectors l'aigua
de totes les parcel·les en un punt situat al punt situat a l’extrem o central de l’àmbit, al PK
0+355 del vial vertebrador.
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En aquest punt es situarà un pou de bombeig que impulsarà les aigües fins a l’EDAR de
Tordera, aprofitant la canonada d’impulsió existent que porta les aigües residuals de la
urbanització Niàgara Park a la EDAR de Tordera.
El diàmetre de la canonada d’impulsió existent és de 250 mm, PN 10 i de PE.
Els col·lectors de la xarxa es preveuen amb tubs de polietilè de doble paret amb un
diàmetre mínim de 315 mm. Aquests tubs garanteixen un bon desguàs de les aigües residuals
ja que tenen menor rugositat que els de formigó.
Les aigües provinents de la part del sector que queda a l’oest del canal de laminació, Zona
B, s’incorporaran a la xarxa general mitjançant un bombeig que discorrerà per sota del canal.
Les escomeses de desguàs de les diferents parcel·les s’executaran amb tubs de polietilè de
200 mm. de diàmetre. Les unions de les escomeses amb aquests tubs es realitzarà amb peces
especials de connexió. En cas que les canonades quedin per sota del metre de fondària es
protegiran amb formigó.
Es disposaran pous de registre a una distància màxima de 60.00 metres per tal de permetre
el registre i neteja de la instal·lació. S’ha disposat que les diferents escomeses connectin
directament a Pou de registre. Els pous es construiran amb una base de formigó en massa o
d’obra de fàbrica de 30 cm d’amplada i la resta amb peces prefabricades de formigó.
La xarxa a construir recull l’aigua residual de totes les parcel·les i es grafia en el
corresponent plànol de planta.

7.3

XARXA AIGÜES PLUVIALS

El present sector es preveu urbanitzar amb un sistema de col·lectors del tipus separatiu.
Pel que fa al drenatge de les aigües pluvials del vial, s’ha previst executar la calçada amb
dues pendents transversal per tal d’evacuar les aigües de la pluja cap a les bandes a on s’ha
previst executar una rigola de formigó per tal de canalitzar les aigües pluvials que seran
recollides per embornals situats cada 30 metres aproximadament. Aquesta distància es
variable ja que per tal d’afavorir la recollida d’aigua s’ha previst donar al vial, inicialment
horitzontal, d’una pendent longitudinal del 0,5%, alterna en trams de 100 metres, la qual cosa
condiciona que al punt baix ha d’ubicar-se un embornal, i al contrari, no és necessari cap
embornal al punt alt.
Al tram nord de l’actuació l’aigua de pluja recollida de les parcel·les i del vial serà conduïda
per una canonada central fins al punt d’abocament al canal, a la part central del vial. El tram
inicial d’aquesta canonada serà de HDPE de 315 mil·límetres de diàmetre nominal ja que no
rep aigües de cap parcel·la. A partir del Pou PP1 tenim canonada de formigó de diàmetre
variable, incrementant-se a mida que s’incorporen les escomeses de les parcel·les, passant de
Dn800 al començament fins a Dn1200 al tram d’abocament all nou canal de laminació en la
part central de l’actuació.
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A la part sud, l’aigua de les parcel·les s’abocarà directament al canal de laminació
mitjançant canonades de formigó de Dn1000. L’aigua de pluja del vial connectarà , a trams ,
amb aquestes canonades mitjançant una canonada longitudinal de HDPE Dn315.
Tots els punts d’abocament hauran de tenir un broc de desguàs, i el talús del canal haurà
d’estar convenient protegida contra l’erosió´.
Pel que fa a l’escomesa de la parcel·la on s’hi ubicarà l’equipament municipal es preveu que
tindrà un desguàs directe al riu Tordera.
La xarxa a construir es grafia en el corresponent plànol de planta.

7.4

XARXA AIGUA POTABLE

L’abastiment d’aigua prové de la canonada existent que passa actualment pel vial (amb una
nova canonada ja que l’existent es veu afectada per les obres) de Dn 400. La xarxa està
composta per una canonada principal que discorre longitudinalment al vial de Dn160, PN-10,
de la qual es fan directament les noves escomeses per tal de donar subministrament a les
parcel·les En cada escomesa es preveu la instal·lació d’una clau de comporta instal·lada dins
una arqueta de 20 x 20 cm.
Per donar servei a les parcel·les que queden al costat oest del canal de laminació, es farà un
braç de la canalització principal sota la llera del canal.
També s’instal·laran els hidrants necessaris segons marca la normativa vigent.. Per tal de
complir amb la Llei de Prevenció d’Incendis es preveu la instal·lació d’hidrants. Aquests s’han
de situar a una distància mínima de 100 metres de les edificacions. Per tant la distància entre
hidrants serà de 200 metres.
La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.

7.5

XARXA TELECOMUNICACIONS

S’ha previst la realització d’un prisma principal de telecomunicacions de 4 tubs de 110 al
llarg del vial vertebrador i que donarà servei a les diferents parcel·les.
El prisma principal es connectarà a la xarxa existent junt a la nova rotonda a la BV-5122,
travessant el pont i seguint per la vorera dreta al llarg de tota la traça del vial vertebrador fins
arribar al final, a on es farà la connexió amb el traçat aeri existent.
Per tal de donar servei a les parcel·les situades a l’altre costat del canal de laminació, es farà
un creuament subterrani del canal.

7.6

XARXA MITJANA I BAIXA TENSIÓ

Es manté la xarxa de mitja i baixa tensió existent en el sector ja que les diferents activitats
implantades al sector ja disposen de la seva pròpia instal·lació elèctrica. Per a la resta
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d’electrificació es preveu col·locar Centres de Mesura que els instal·laran els particulars en
funció de les seves necessitats, connectats directament a la xarxa de MT.
La proposta d'electrificació del sector té en compte:

•

Electrificació ja executada per les activitats existents.

•

Línies aèries existents.

Pel que fa a la dotació elèctrica es tramitarà una sol·licitud d’exempció reglamentària per tal
d’ajustar la potència sol·licitada a la demanda real del polígon, que per la seva naturalesa
logística i d’emmagatzematge es podrà calcular a partir de fixar una dotació de 50 w/m2 de
superfície ocupada.
En el quadre següent es presenta la relació de potència a sol·licitar:

Parc.
Torho1
Torho2
Ajtment
CyR

Equipament

TOTAL

Us

Superficie

Ocup.

Ocupació en
PB

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

15.000
131.016
18.254
18.218

0,70
0,70
0,70
0,70

10.500
91.711
12.778
12.753

Dotació
50
50
50
50

W/m2 St.
W/m2 St.
W/m2 St.
W/m2 St.

11.538

Potència
kW
525
4.586
639
638

30

127.742

194.026

6.417

Esquema de potències.
En el present projecte es preveu que els transformadors siguin un de tipus doble i un altre
de tipus senzill.
L’obra civil dels transformadors tindrà les següents característiques:

•
•
•
•
•

El CT ha de permetre la instal·lació de 2/4 cel·les de línia de MT, espai per a la
manipulació dels elements interiors, espai per a l’execució de les maniobres
d’explotació i espai pel manteniment del material.
Es preveu la instal·lació dels centres transformadors en edificis independents
prefabricats de formigó.
El prefabricat a instal·lar serà del tipus Ormazabal o similar. Aquest prefabricat
complirà amb les especificacions tècniques indicades en les normes GE FNH001 GE
FNH002.
El prefabricat s’instal·larà sobre una base amb llosa construïda amb formigó armat de
30 cm de gruix. Prèvia col·locació del prefabricat es preveu col·locar un capa de 5 cm
de sorra neta de riu per tal de regularitzar la superfície de recolzament.
La ventilació dels CT s’efectuarà segons indicacions de la MIE – RAT 014 apartat 3.3
amb ventilació natural.
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L’aparellatge intern del transformador doble tindrà les següents característiques:

•

Aparellatge intern de centre transformador prefabricat de superfície per a 2
Transformadors de 630 kVA inclou:
− 2 transformadors de potència de 630 kVA.
− 2/4 cel·les de línia de 36 kV.
− 1/2 cel·la de protecció trafo de 36 kV.
− 1 Quadre de Baixa Tensió.
− 1 Quadre d'ampliació de Baixa Tensió.
− Termòmetre en bulb del trafo i fusibles necessaris.
− Obrir i tancar ponts de baixa tensió.
− Posada en serveis de les línies de baixa tensió.
− S’ inclou muntatge de ponts de BT i MT, quadres de BT i muntatges instal·lació
auxiliar.

L’aparellatge intern del transformador senzill tindrà les següents característiques:

•

Aparellatge intern de centre transformador prefabricat de superfície per a 1
Transformador de 1000 kVA inclou:
− 1 transformadors de potència de 1000 kVA.
− 2/4 cel·les de línia de 36 kV.
− 1/2 cel·la de protecció trafo de 36 kV.
− 1 Quadre de Baixa Tensió.
− 1 Quadre d'ampliació de Baixa Tensió.
− Termòmetre en bulb del trafo i fusibles necessaris.
− Obrir i tancar ponts de baixa tensió.
− Posada en serveis de les línies de baixa tensió.
− S’ inclou muntatge de ponts de BT i MT, quadres de BT i muntatges instal·lació
auxiliar.

Es proposa la creació d'una xarxa mallada que doni subministrament als transformadors
proposats.
Aquesta xarxa a la vegada es connectarà amb la xarxa troncal existent en el sector veí.
El conductor utilitzat per la xarxa de Mitja Tensió serà del tipus: AL 3 x 240 mm2 de 18/30
kV.

7.7

XARXA GAS

El present projecte no contempla escomeses de gas a les parcel·les.
Existeix actualment una xarxa de gas existent que passa pel vial vertebrador.
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7.8

ENLLUMENAT PÚBLIC

Es proposa una nova xarxa d’enllumenat per a tot el vial amb la màxima eficiència
energètica als efectes de que tingui el mínim cost de manteniment possible.
Per l’enllumenat del vial del sector s’ha previst un sol tipus de punt de llum tipus LED.
La lluminària escollida és la AMPERA MIDI 64 de Socelec amb làmpada de LED de 100 W
muntada sobre columna d’acer galvanitzat de 9,00 metres d’alçada amb braç de 2.00 metres.
La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm
de diàmetre a un profunditat de 1,00 m, protegida amb formigó en massa. Aquesta s’ha de
senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora.
En el punt d’encreuament del vial es col·locaran 2 tubs de polietilè corrugat de doble paret
de 90 mm de diàmetre protegits amb formigó en massa.
Es constituirà una xarxa de terres amb conductor de coure nu de 35 mm2. La connexió
entre la xarxa de terres i els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2.
En el sector es preveu un nou quadre elèctric, aquest es situarà al costat del vial en la banda
sud d’aquest. Del nou quadre en sortirà un línia que connectarà les diferents lluminàries.
Els punts de llum es connectaran al centre de comandament i maniobra mitjançant
conductor de coure. Les lluminàries es connectaran entre elles i amb el quadre elèctric amb
cable de coure Tetrapolar de secció 4x6 mm2.
L’enllumenat complirà el decret de contaminació lumínica.
Serà necessari que entre dues arquetes de registre no hi hagi més de 5 lluminàries. Les
arquetes es situaran almenys a 2.00 metres dels punts de llum.
La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.
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Annexos

A continuació s’adjunten a la memòria del PEMU “La Mina d’Or”els següents annexos
informatius:
Annex 1

Informe O.T. d’Acció i Avaluació Ambiental

Annex 2

Modelització hidràulica riu Tordera.Àmbit sòl urbà no consolidat de Can Buscà Sud i La
Mina d'Or"

Annex 3

Descripció de les edificacions existents
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ANNEX Nº1
INFORME O.T. D’ACCIÓ I
AVALUACIÓ AMBIENTAL
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Quadres de Superficies i sostres

1

QUADRE DE SUPERFÍCIES

QUADRE DE SUPERFICIES
Clau

Sup (m2)

PE

Parcs Urbans

23.263

9,4086%

E

Equipaments

11.577

4,6823%

Est

Equipaments serveis Tècnics

4.885

1,9757%

SH

Sistema Hídric

15.654

6,3312%

V

Vialitat

9.384

3,7953%

64.763

26,2%

182.489

73,8069%

TOTAL Sòl Privat

182.489

73,8%

TOTAL superficie àmbit

247.252

100%

TOTAL Sòl Públic
IMD

2

Sup (m2)

Industria Mitjana Mina d'Or

QUADRE DE SOSTRES

APROFITAMENT TOTAL:
Superficie total del sector (m2tot)

247.252

Superfície del polígon computable a
efectes d’aprofitament (m2sòl)

226.713

Edificabilitat bruta (m2st / m2sòl)

0,610679

Sostre màxim (m2st)

138.449

APROFITAMENT TOTAL:
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DISTRIBUCIÓ DE SOSTRES
Zonificació

Clau

Sup (m2)

Edif neta

Sostre (m2)

Industria Mitjana Mina d'Or

IMD

182.489

0,758669

138.449

TOTAL sostre:

138.449

En Tordera, a 20 de desembre de 2018

L'enginyer redactor del projecte
Josep Massó i Aceña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. Nº 6.737
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1
1.1

PLA D’ETAPES
PROJECTES D’URBANITZACIÓ I DE REPARCEL·LACIÓ

Els projectes d’urbanització i de Reparcel·lació es redactaran en el termini d’un any des de
l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial de Millora Urbana.
1.2

OBRES D’URBANITZACIÓ

L’execució de les determinacions del pla de millora urbana es desenvoluparà en una única
etapa, amb una durada de 30 mesos, sense perjudici que la seva execució material pugui
dividir-se en diferents fases en coherència amb les característiques del sector i les
infraestructures a construir. El projecte d’urbanització executiu definirà amb detall aquestes
fases si escau.
Les obres d’urbanització es coordinaran i s’executaran conjuntament amb les obres de la
rotonda a la BV-5122 i les mesures correctores front el risc d’inundació.
1.3

EDIFICACIONS

El termini que s’estableix per a l’edificació consisteix en sis anys com a màxim per al seu
inici des de la data d’acabament de les obres d’urbanització, i en un màxim de dotze anys per
a la seva finalització des de la mateixa data de referència.
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2

2.1

AVALUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA
PROPOSTA
GENERALITATS

L’avaluació econòmica de la promoció, i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat, així com
el pressupost de les obres i els serveis, d’acord amb els que estableix l’article 66.d i e del
TRLU, constitueix una determinació que ha de contenir el document de Pla de millora urbana .
Així, en acompliment d’aquesta normativa es relacionen a continuació els costos de la
implantació dels serveis i urbanització dels espais públics delimitats en el pla.
L’estudi econòmic presenta l’avaluació de les despeses generades per la urbanització i
adequació dels espais públics als efectes de valorar les garanties que s’ha de dipositar per a
obtenir la publicació de l’aprovació de l’expedient d’acord amb l’article 97.2 del Decret
Legislatiu 1/2040, de 26 de juliol així com la seva execució d’acord amb el que preveu l’article
66.1 de la Llei indicada.

2.2

COST D’URBANITZACIÓ.

L’Avantprojecte d’obres d’urbanització bàsiques que s’adjunta com a document annex al
present Pla Especial de Millora Urbana “La Mina d’Or”, conté el pressupost de les obres
d’urbanització previstes en compliment del que prescriu l’article 66.d de la Llei d’Urbanisme.
Aquest pressupost s’ha pogut confeccionar de forma aproximada atès que s’ha redactat un
avantprojecte d’Obres Bàsiques.
El següent quadre indica, de manera resumida, les despeses totals que suposarà l’execució
de les obres d’urbanització del sector.
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COST D'U RBAN I TZACI Ó

Co st d'urbanització sego ns av antpro jecte
1.290.712,34 €

Pressupost d'Execució Material
13% de Despeses Generals

167.792,60 €

6% de Benefici Industrial

77.442,74 €

Pressupo st d'E xecució per Co ntrata

1 .5 3 5 .9 4 7 ,6 8 €

Co nv eni ACA (Co nsiderant co m a secto r logístic)
Superfície neta sòl privat

182.489,00 m2

Habitants equivalents
Long. Colector
Cànon per ús dels col·lectors

912,00 Habeq

200 m2 per cada Habeq

4.580,00 m
28,00 € / Habeq · km

Cànon per depuració

116.954,88 €
495.572,99 €

Subto tal Conv eni ACA

6 1 2 .5 2 7 ,8 7 €

E xecució del 1 0 0 % de la ro to nda a la BV-5 1 2 2
Rotonda GI-680

1,00 201.200,49 €

Subto tal PE X Ro to nda BV-5 1 2 2

201.200,49 €
2 0 1 .2 0 0 ,4 9 €

E xecució del 1 0 0 % de les m esures correcto res fro nt al risc d'inundació (àm bit M ina d'o r)
M esures correctore

1,00 570.114,39 €

Subto tal M esures co rrecto res

570.114,39 €
5 7 0 .1 1 4 ,3 9 €

E xecució del 1 0 0 % de la no v a linea de sum inistrament elèctric
Linea subministrament elèctric
Subto tal PE X Ro to nda BV-5 1 2 2

TOTAL

1,00 999.600,00 €

999.600,00 €
9 9 9 .6 0 0 ,0 0 €

3 .9 1 9 .3 9 0 ,4 3 €
IVA 21%

TOTAL SE CTOR I VA I N CLÒS
Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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2.3

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA.

La justificació de la viabilitat econòmica de la promoció es constata per les repercussions
que suposaran les despeses generals en l’execució del polígon en relació als aprofitaments
que li atorga el planejament. El següent quadre relaciona aquests valor econòmics.

E STU DI DE VI ABI LI TAT E CON ÒM I CA

Pressupo st Glo bal de Licitació (Sense I VA)

Superficie total àmbit
Repercussió urbanització so bre sò l brut

Superficie sòl privat
Repercussió urbanització so bre sò l priv at

Sostre total actuació
Repercussió urbanització so bre so stre

2.4

3 .9 1 9 .3 9 0 ,4 3 €

247.251,00 m2
1 5 ,8 5 € /m 2

182.489,00 m2
2 1 ,4 8 € /m 2

138.448,80 m2
2 8 ,3 1 € /m 2

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

En el cas de planejament derivat l’Article 66.1.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol
estableix que dintre de la documentació que ha d’incorporar un Pla Parcial Urbanístic , vàlid
per els plans de millora urbana segons article 70.7, hi ha d’haver un informe de sostenibilitat
econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la
implantació i prestació dels serveis necessaris.
En el present informe es pretén veure l’ impacte que produirà la present actuació sobre les
diferents administracions responsables en quant als diferents serveis urbanístics i la prestació
de serveis generals.
El fet de que l’avantprojecte d’obres bàsiques que va associat al Pla de Millora Urbana que
ara es desenvolupa ja contindrà tant la implantació dels serveis urbanístics com la connexió
dels mateixos a la xarxa general implica que el cost d’establiment d’aquests serveis per a les
diferents administracions responsables és zero. Tant sols podem parlar del cost de
manteniment.
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Per tant tot seguit es passa a desenvolupar quins són els costos de manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació de serveis necessaris pel manteniment de la
urbanització.
2.4.1 Xarxa de clavegueram: pluvials i residuals.
La xarxa de clavegueram quedarà totalment acabada i connectada a la xarxa general. en
aquest cas la connexió es realitzarà a la xarxa existent que connecta amb el municipi de
Tordera.
En base al consum de l’aigua, en el rebut de l’aigua potable pot haver-hi un cànon pel
manteniment de la xarxa de clavegueram i un cànon per la depuració de les aigües. Aquest
cànon ve regulat per la normativa municipal i autonòmica pertinent i queda assumida dins el
rebut de l’aigua potable.
Pel que fa a les aigües pluvials, aquestes seran abocades directament al nou canal de
laminació.
2.4.2 Xarxa aigua potable.
La xarxa d’aigua potable que es construirà quedarà connectada a la xarxa municipal i el cost
de construcció serà assumit integrament per la promoció del sector.
Pel que fa als costos de manteniment de la xarxa, aquests seran assumits per l’empresa
concessionària de la xarxa municipal, un cop rebuda la urbanització, a compte del cànon de
subministrament per m3 que es cobrarà a cada activitat.
2.4.3 Xarxa elèctrica
El cost d’implantació de la xarxa de subministrament d’energia elèctrica executada segons
prescripcions de la companyia elèctrica serà assumit per la promoció del present projecte.
Aquesta un cop hagi rebut la instal·lació és la que es fa responsable tant del manteniment
com de la seva explotació amb tarifes regulades pel Govern Estatal. Per tant es pot dir que no
hi haurà cap cost de manteniment pel que fa a aquest servei urbanístic i que tot anirà a càrrec
de la companyia elèctrica qui cobrarà el consum de les diferents activitats i vivendes.
2.4.4 Xarxa enllumenat públic
Tal i com fixa la normativa urbanística la xarxa d’enllumenat públic, és un dels serveis
urbanístics dels que s’ha de fer càrrec l’Ajuntament. En molts casos l’ajuntament subcontracta
a una empresa per a realitzar el manteniment. Amb tot el manteniment de la xarxa així com el
consum elèctric que tingui aniran a càrrec de l’ajuntament. En aquest cas es valora:

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"
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M AN TE N I M E N T E N LLU M E N AT

Nº de punts de llum tipus 1

23 Ud

Potencia

0,07 kW

Potència Total

1,61 kW

Energia diària

10 Hores

16,10 kW·h/dia

Cost unitari de l'energia

0,16 € /kW

Cost diari

2,58 €/dia
Co st anual de l'energia

Cost anual unitari de manteniment de punt de llum
Co st anual de m antenim ent de punts de llum
To tal co st anual de m antenim ent

9 4 0 ,2 4 €

20,00 € /Ud
4 6 0 ,0 0 €
1 .4 0 0 ,2 4 €

2.4.5 Xarxa telefònica
La xarxa telefònica és un altre servei urbanístic que un cop executat per part de la promoció
del present projecte serà entregat a la companyia Telefònica. Mitjançant un conveni de cessió
de les instal·lacions Telefònica esdevé la propietària de les mateixes. Per tant Telefònica es
farà càrrec de la instal·lació de línies i de la seva explotació sense repercutir cap cost a les
administracions sinó només als usuaris finals.
2.4.6 Recollida selectiva de residus.
Un cop es comencin a implantar les edificacions, l’Ajuntament haurà d’iniciar la recollida
selectiva de les deixalles. Aquesta tasca que esdevé un cost directe d’explotació de la
urbanització es pagarà mitjançant taxa de escombraries de l’ajuntament per a cada activitat.
2.4.7 Neteja viària, jardineria
En la present urbanització serà necessari de fer neteja viària sobre tot a la tardor en el
moment que podran caure les fulles dels arbres. A més un cop executada la zona verda serà
necessari de fer els corresponents treballs de manteniment periòdic. Aquesta despesa serà
assumida per la comunitat de propietaris.
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N E TE JA M E N SU AL

Jornades de treballs anuals

4 Dies

Nombre d'operaris

2 Operaris

Hores de treball/ Jornada

8 H / Jorn

Total hores anuals
Preu Hora de treball
Cost anual

To tal co st anual de neteja

64,00 H
25 € / H
1.600,00 €/dia

1 .6 0 0 ,0 0 €

JARDI N E RI A

Jornades de treballs anuals

4 Dies

Nombre d'operaris

2 Operaris

Hores de treball/ Jornada

8 H / Jorn

Total hores anuals
Preu Hora de treball
Cost anual

To tal cost anual de jardineria

2.4.8

64,00 H
25 € / H
1.600,00 €/dia

1 .6 0 0 ,0 0 €

Serveis generals municipals.

Hi ha un seguit de despeses que no fan referència directa al sector sinó al funcionament
dels serveis públics municipals. Les característiques del sector, la seva poca dimensió i el fet
que aquest ja es troba en aquests moments molt consolidat fan que l'ampliació de sòl urbà
que suposa aquest creixement industrial tant sols serveixi per ajudar a finançar els serveis
públics actuals i no suposarà un increment en els costos de l'Ajuntament.
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2.4.9 Cost anual per l’Ajuntament
COST AN U AL DE M AN TE N I M E N T PE R L'AJU N TAM E N T

Enllumenat

1.400,24 €

Neteja viària

1.600,00 €

Jardineria

1.600,00 €

To tal cost anual de m antenim ent

4 .6 0 0 ,2 4 €

El cost anual per l’Ajuntament es pot mantenir a partir dels futurs IBI que l'Ajuntament
pugui cobrar als diferents propietaris.

En Tordera, a 20 de desembre de 2018

L'enginyer redactor del projecte
Josep Massó i Aceña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. Nº 6.737
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TÍTOL I - NORMES DE CARACTER GENERAL
Art. 1

Naturalesa

Aquest Pla Especial de Millora Urbana es redacta d’acord amb les disposicions del
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
en endavant LU, i d’acord amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana” i d’acord amb les determinacions del document de Pla General d’Ordenació de
Tordera vigent, determinacions que s'hauran d'acomplir al llarg del seu desplegament.
Art. 2

Àmbit territorial

Constitueix l’àmbit territorial d’aplicació del Pla Especial de Millora Urbana “La Mina
d’Or” el comprés per les finques delimitades com a sector V UI10 V UI10 LA MINA D’OR,
que es detalla gràficament al document “Plànols” del present Pla, sense perjudici dels
possibles ajustos a futures cartografies de base més detallada.
Art. 3

Vigència

D’acord amb el que disposen els articles 92 i 106 de la LU, aquest Pla Especial de
Millora Urbana entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà indefinida en tant no es procedeixi a la
seva modificació.
Art. 4

Modificació del Pla Especial de Millora Urbana

Quan les circumstàncies concurrents ho justifiquin, podran realitzar-se les
corresponents modificacions del Pla Especial de Millora Urbana, degudament descrites i
justificades per tal de donar cabuda als nous requeriments observats.
La tramitació es realitzarà d’acord amb els articles 94 al 99 de la LU.
No es consideraran modificacions del document els ajustos que apropin les
determinacions gràfiques a elements naturals o cadastrals quan no suposin l’alteració
dels paràmetres definits en el pla més del 5%, això sempre dins els marges que fixa el
planejament general i la legislació urbanística vigent.
Art. 5

Obligatorietat de l’aplicació de les Normes

D’acord amb el que disposa l'article 106.2 de la LU aquest Pla Especial de Millora
Urbana vincula per igual a l’administració i als particulars, i obliguen a la seva
observança.
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Art. 6

Infraccions urbanístiques

La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà la
consideració d’infracció urbanística d’acord amb el que disposen els articles 134,135 i
136 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística Decret 64/2014, de 13 de
maig i articles 211 i següents de la LU i se sancionarà d’acord amb el que estableixen els
articles 137 a 143 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística Decret
64/2014, de 13 de maig i articles 219 i 220 en relació als articles 213 i 216 de la LU,
sense perjudici l’aplicació dels supòsits previstos en l’article 217 de la LU i 142 del
Reglament de restauració de la realitat física o jurídica alterada.
Art. 7

Criteris d’interpretació

En aplicació de l’article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d’aquest document
produïts per imprecisió o contradicció entre determinacions del propi document, es
resolen atenent els criteris de menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics
i de major protecció ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de
les normes.
En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita
llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que
cal atenir-se a la superfície real.
Tots els conceptes utilitzats en les presents ordenances són els definits a la normativa
del Pla General d'Ordenació Urbana i, per tant, no s’admetrà cap altra interpretació que
les que hi siguin contingudes.
Art. 8

Documents del Pla Especial de Millora Urbana

Les determinacions del Pla Especial de Millora Urbana “La Mina d’Or” es
desenvolupen als documents que ho composen i que són:
Memòria i Annexes.
Quadres de Superficies i sostres
Avaluació econòmica i Pla d’Etapes
Normes urbanístiques
Plànols d’Informació i d’Ordenació
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
Document ambiental estratègic
Avantprojecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització
El Pla Especial de Millora Urbana incorpora a més com a documentació
complementaria, que s’adjunta al Pla com annex al mateix:
Avantprojecte de mesures correctores contra el risc d’inundabilitat àmbit PMU
“La Mina d’Or”
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TÍTOL II – REGIM URBANÍSTICDEL SÒL
Art. 9

Classificació del sòl

La classificació dels terrenys afectats pel present Pla Especial de Millora Urbana és la
de sòl urbà no consolidat d’acord amb el que disposa l’article 31 de la LU, i com a tal
subjecte el que disposa l’article 44 i 45 de la mateixa llei, referent als deures dels
propietaris inclosos.
Art. 10

Zones I Sistemes Locals.

El Pla de millora urbana assenyala els sols adscrits a zones d’aprofitament privat, i a
sistemes locals destinats a vialitat, espais lliures, equipaments publics, serveis tècnics I a
sitema hidric. Aquests últims seran de cession gratuïta a l’Ajuntament.
El Pla qualifica el sòl en les següents Zones I Sistemes:
ZONES (correspondents a sols privats)
Zona Industrial Mina d’Or (clau IMD)
SISTEMES (correspondents a sols publics)
Parcs Urbans (clau PE)
Equipament (clau E)
Equipament Serveis Tècnics ((EST)
Sistema Hídric (Clau SH)
Vialitat (clau V)
Art. 11

Ordenació de volums.

D’acord amb l’article 65.2.d. de la LU, l’ordenació que estableix aquest document no
fixa una volumetria unívoca per la qual cosa serà el projecte d’edificació en el moment
d’atorgar les llicències d’edificació qui l’establirà definitivament. Aquesta volumetria
haurà de respectar l’edificabilitat total màxima, l’ocupació màxima, el nombre màxim de
plantes edificables, les alineacions obligatòries, i les reculades mínimes als límits de
finques delimitades que fixa el present PMU, podent-se ajustar la resta de paràmetres
que defineixen la volumetria del conjunt.
Aquests paràmetres no podran modificar-se en el projecte de reparcel.lació ni en la
llicència d’edificació.
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Art. 12

Transmissió de sòls públics.

La cessió de terrenys corresponents a vialitat, espais lliures, equipaments públics,
serveis tècnics i a sistema hídric, així com els terrenys corresponents al 10% de
l’aprofitament urbanístic, s’efectuarà amb l’aprovació definitiva del projecte de
reparcel·lació.
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TÍTOL III – DESPLEGAMENT DEL PLA
Art. 13

Definició i delimitació del polígon d’actuació

L’àmbit delimitat pel Pla Especial de Millora Urbana “La Mina d’Or” constitueix un
únic polígon d’actuació urbanística on dur a terme una gestió urbanística integrada
d’acord amb els conceptes establerts en els articles 116 i 117 del LU .
Art. 14

Sistema d’actuació

El sistema d’actuació previst per a la gestió del polígon, és el de reparcel·lació
modalitat Cooperació regulat pels articles 139-141 de la LU.
El projecte de Reparcel·lació repartirà equitativament els beneficis i càrregues derivats
del planejament.
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament el sòl necessari per edificar el sostre
corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del sector. El projecte de
reparcel·lació fixarà el valor i la localització de les parcel·les equivalents a aquest
aprofitament.
Art. 15

Execució.

L’execució de les obres d’urbanització bàsiques del sistema viari i d’espais lliures, es
portarà a terme d’acord amb les determinacions fixades en aquest pla, i a càrrec dels
propietaris.
Les obres d’urbanització bàsiques comprenen les relatives al sanejament, la
compactació i l’anivellament de terrenys destinats a vials i les xarxes de
subministrament i distribució d’aigua, d’energia elèctrica i de connexió a les xarxes de
telecomunicacions.
Per tal de garantir la no inundabilitat de l’àmbit, l’execució de les obres d’urbanització,
seran simultànies a les obres de mesures correctores contra el risc d’inundabilitat sobre
l’àmbit del PMU “La Mina d’Or”.
Art. 16

Projecte d’urbanització.

Les obres d’urbanització, seran objecte d’un projecte d’obres bàsiques d’urbanització,
que s’ha de redactar i presentar a l’ajuntament en el termini d’un any des de l’aprovació
definitiva d’aquest pla de millora urbana, per a la seva tramitació.
El projecte haurà de comprendre la documentació assenyalada en l’art. 96 i ss RLU D
305/2006, i les determinacions assenyalades en la legislació sectorial vigent.
El projecte d’urbanització haurà de definir les obres de vialitat fora de l’àmbit, la
rotonda d’accés al sector des de la carretera BV-5122, i l’accés a través del nou pont
sobre el riu La Tordera, que s’hauran d’adequar a les característiques i condicions que
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fixi l’administració competent, Diputació de Barcelona i Agència Catalana de l’Aigua
respectivament.
Es podran redactar projectes complementaris d’urbanització que completin el Pla
Especial de Millora Urbana, d’acord amb el que disposa l’article 72.4 de la Llei
d’Urbanisme.
Art. 17

Adequació ambiental en l’execució de les obres.

Per al desenvolupament del sector s’elaborarà un projecte constructiu específic que
inclogui totes les mesures correctores contra el risc d’inundació que s’haurà de redactar
a partir de l’estudi “Modelització Hidràulica Riu Tordera. Àmbit sòl urbà no consolidat de
Can Buscà Sud i La Mina d’Or” per tal d’aconseguir evitar els riscos d’inundació. Aquest
projecte haurà d’obtenir l’autorització de l’ACA i les obres hauran de realitzar-se previ o
simultàniament a l’execució de les obres d’urbanització del sector.
Durant les obres d’urbanització del sector i durant les obres d’execució de les
mesures correctores contra el risc d’inundació caldrà establir tot un conjunt de mesures
de supervisió i control globals per promoure una realització més harmoniosa de les obres,
pel manteniment de l'activitat humana i el funcionament dels ecosistemes a les vores i
rodalies del terreny directament i indirectament sobre tot els que formen part de la Xarxa
Natura 2.000 i altres zones de valor ambiental significatiu, per a tal d'aconseguir mantenir
el nivell d'impacte ambiental dins els límits acceptables per aquest tipus d'actuació.
Les actuacions de control a efectuar seran les següents:
1. Geologia i Sòls: en les zones que no es trobin degradades, caldrà retirar la primera
capa edàfica (30 a 50 cm aproximadament) de la zona prevista d’ocupació com a terra
vegetal i que haurà de ser utilitzada en tasques posteriors de revegetació i condicionament
de les àrees verdes.
S’haurà de vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea de l’actuació,
procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels
mateixos o per vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit de
vehicles sobre les mateixes.
1. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats
per l’activitat, una vegada acabada aquesta. La puntualitat en realitzar aquestes mesures
evitarà erosions innecessàries del terreny i deteriorament de la terra vegetal.
2. Assegurar que els moviments de terres i els acopis temporals de materials no
provoquin una deterioració innecessària de l’entorn immediat. Caldrà promoure una
redistribució i aprofitament d'aquestes terres sempre que sigui possible dins el propi sector
per evitar aportacions de l'exterior o sobrants que s'haurien de treure.
3. Seleccionar l'emplaçament de les zones destinades a extraccions de terres o
emplaçament de materials (acopis temporals) i maquinària. Controlar que existeixin límits
ben marcats en aquests emplaçaments i que aquests es respectin i que es trobin allunyats
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de les zones d'especial valor ambiental com l'entorn de la Tordera, el torrent del Gorg
Negre o altres cursos fluvials.
4. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies
procedents de la maquinària, de les obres o de les mateixes activitats i que poden arribar a
contaminar el mateix. En cas d’abocament incontrolat, caldrà procurar aplicar les mesures
correctores pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de la
contaminació.
5. Assegurar la correcta descompactació del sòl afectat pel pas de la maquinaria per
poder portar a terme una correcta recuperació del mateix, sobretot en la part que
correspon a espais lliures i zones enjardinades.
2. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació
tant de les aigües subterrànies com de les escorrenties i els diversos cursos fluvials que
encerclen el sector, de manera que no pugui donar lloc a cap contaminació directa o
indirecta de les seves aigües o de qualsevol altre curs fluvial.
1. Es mantindran o restituiran els pendents existents per facilitar l’escorrentia de
les aigües i la conducció de les aigües superficials cap el drenatge natural, ja sigui cap el
sud a on discorre el torrent del Gorg Negre o capa llevant a on hi ha la Tordera, evitant
així un canvi en les escorrenties actuals.
2. Vigilar que no es doni cap afectació directa o indirecta sobre els cursos d’aigua
existents i en concret tot l’entorn de les diverses rieres presents dins el sector o encerclant
el mateix.
3. Prohibir totalment l’emmagatzematge d’olis i combustibles en zones de terreny
molt permeables. Si es generen aquests tipus de residus, hauran de ser entregats a un
gestor autoritzat pel seu tractament posterior. Tots els canvis d’oli i reparació de la
maquinaria caldrà fer-los en punts ja preparats per aquesta funcionalitat o en taller
autoritzats i allunyats del sector; en cap moment es podran fer sobre el terreny si no s’han
pres les corresponents mesures preventives.
4. Per aprofitament de les aigües d’escorrentia, especialment dels nous vials i zones
asfaltades o impermeables es portaran cap a l’est a l’entorn de l’àrea verda o espais lliures i
es tractaran amb un separador d'hidrocarburs abans de ser conduïdes al drenatge natural o
infiltrades al terreny.
3. Vegetació i paisatge: en aquest cas, i davant el poc interès de la vegetació present dins
el sector i que es pugui veure afectada, bàsicament ens hem de centrar en la proposta de
restauració i d’enjardinament que es farà en la fase d’urbanització, i que haurà de tenir en
compte:
1. Utilització d’espècies autòctones i adaptades al règim hídric i presents a l’entorn
immediat, i evitar en tot moment espècies exòtiques invasores.

Pl a Es pe ci a l de Mi l l ora Urba na "La Mi na d'Or"

Pàgina 9 de 27

Normativa urbanística

2. Mantenir una franja perimetral com a zona verda en tot a l’extrem est i sud a
l’entorn del torrent del Gorg Negre i de la Tordera. A on fora possible és convenient
mantenir part de la vegetació actual present, sobre tot si és arbrada i presenta un mínim
valor botànic. En cap cas es mantindran les especies d'enjardinament que podem trobar de
manera puntual dins el sector ni tampoc les poblacions de canyes.
4. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació
atmosfèrica, regulant tant l’emissió de gasos, fums i pols que s'originin durant les obres, ja
que durant el desenvolupament dels usos previstos, no es preveuen grans inconvenients
associats.
1. Es controlarà la generació de contaminació atmosfèrica per part de la maquinària
dedicada als treballs, tant pel que fa a fums i gasos com a partícules en suspensió
originades si existeixen moviments d’extracció de terres que es poden portar a terme.
2. Tota la maquinària utilitzada a l’obra haurà de tenir al dia la corresponent
inspecció de la ITV o fitxa d’homologació de la CEE, on es comprovarà que compleix
perfectament la normativa de fums i emissions.
3. Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli habitualment la maquinària si
no circula per vies pavimentades. Cal evitar la generació de nivells elevats de partícules de
pols en suspensió que puguin contamina l'aire, molestar els sectors poblats propers o fins i
tot la circulació de vehicles per les vies properes (carretera BV-5121).
5. Soroll:
1. Control del soroll que reben generats per les obres els receptors més propers per
avaluar els nivells sònics durant el desenvolupament de les obres en les parts properes a les
zones habitades, de manera que no se superin els límits màxims establerts per la normativa
vigent.
2. Assegurar que la maquinària involucrada en les obres i activitats compleix amb la
normativa establerta pel que fa a sorolls generats.
3. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats
en períodes de descans o que puguin molestar a les persones que viuen en zones habitades
properes durant la fase d’obres i també en fase d'explotació.
6. Gestió de residus: una de les tasques més importants a portar a terme pel contractista
al llarg de tota l’actuació serà la gestió correcta dels diferents residus generats, que
bàsicament seran els relacionats amb les restes dels materials utilitzats durant la fase
d’obres, tant d’urbanització com també de construcció dels edificis i en fase d'explotació la
gestió dels residus generats per a cada activitat.
1. Portar a terme una recollida selectiva dels residus: Cadascun dels residus
generats caldrà tractar-lo de manera específica, segons l’actual llei de residus. Caldrà
disposar de diferents tipus de contenidor per portar a terme la gestió selectiva dels residus
mentre durin els obres
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2. Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos generats si
existeixen sobre tot en la fase d’obres. Hauran d’estar en un punt perfectament senyalitzat,
separat per tipus, col·locat dins de dipòsits estancs i protegits de les inclemències
climatològiques i aïllats del terra.
Art. 18

Projectes de reparcel·lació

Caldrà tramitar el corresponent projecte de reparcel·lació, conforme el que disposen
els articles 124 a 129 de la Llei d’Urbanisme, i subjecte a la tramitació que preveu
l’article 119 de la mateixa llei.
Art. 19

Pla d’etapes

El desenvolupament de la gestió urbanística del polígon d’actuació urbanística es farà
en una única etapa, sens perjudici que les obres d’urbanització es puguin desenvolupar
en diferents fases en coherència amb les característiques del sector i les infraestructures
a construir.
Art. 20

Terminis d’execució de la urbanització

L’execució de les determinacions del pla de millora urbana es desenvoluparà en una
única etapa de 4 anys a partir de la inscripció del projecte de reparcel.lació al Registre de
la Propietat sense perjudici que la seva execució material pugui dividir-se en diferents
fases en coherència amb les característiques del sector i les infraestructures a construir.
El projecte d’urbanització executiu definirà amb detall aquestes fases, si escau.
Art. 21

Deures dels propietaris

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament
urbanístic.
b) Cedir a l’ajuntament d’una manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació
urbanística en què siguin compresos els terrenys, amb la següent especificitat:
En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del
pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus, com es el cas de que es
tracta pel Sistema d’Equipaments Serveis Tècnics.
c) Cedir a l’ajuntament d’una manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general
inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què els terrenys siguin compresos o en què
estiguin adscrits per a l’obtenció del sòl.
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d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que
pertoqui, amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació,
com també les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les
d’ampliació i reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les
dimensions i les característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el
reintegrament de les despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les
empreses prestadores d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació
aplicable. En aquestes infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin
necessàries com a conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti.
La participació en els costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina
d’acord amb la legislació sobre mobilitat.
f) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació,
en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació
urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a
la insuficiència de la urbanització.
g) Complir amb les disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en aquesta
Llei i en els instruments de planejament i de gestió que en derivin.
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TÍTOL IV– NORMES GENERALS D’EDIFICACIÓ I USOS.
Art. 22

Atorgament de llicències.

La regulació dels actes subjectes a llicència municipal, així com el procediment i
condicions del seu atorgament i el seu contingut venen regulades per les normes
urbanístiques i de règim local d’aplicació a tot el municipi.
Art. 23

Regulació dels paràmetres edificatoris

La urbanització del sector així com les diferents edificacions que s’hi hagin d’emplaçar
hauran de respectar totes les normes bàsiques de l’edificació així com les diferents
normatives sectorials i concurrents en funció de les activitats i usos que alberguin.
Les condicions tècniques de les obres en relació a les vies públiques, es regiran segons
el que determinen les ordenances municipals vigents, o plec de condicions local del
municipi, en tot allò que no contradigui el PGOU de Tordera.
Les normes generals d’edificació, quant a llicències, condicions mínimes de les
construccions etc., que no estiguin detallades en aquest document s’atindran al que
disposa la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera sense
perjudici de les particularitats i determinacions establertes en aquest document.
Art. 24

Regulació dels usos.

La regulació de les diferents classes d’usos, ve determinada en cada una de les zones.
La definició dels usos serà la fixada a la normativa del PGOU de Tordera vigent.
Art. 25

Normes estètiques.

No s’admetran els materials d’acabats exteriors, colors, anuncis o instal·lacions que
pel seu impacte visual, puguin incidir negativament, en la imatge exterior d’aquesta
àrea.
En la part de parcel·la no edificada del front de carrer i de la part posterior, no
s’admetrà l’emmagatzematge a l’aire lliure, ni la ubicació de coberts o instal·lacions, i es
mantindrà en condicions de neteja i enjardinament adequats.
Art. 26

Rètols.

Els rètols anunciadors de l’activitat s’hauran d’integrar en la façana de les edificacions
no podent situar-se en cap cas per damunt de l’alçada reguladora.
Art. 27

Tanques.

Les tanques perimetrals de les parcel·les hauran de tenir una alçada de 60 cm. per
damunt de la rasant del terreny i dels vials, de part massissa a partir de la qual només
s’admetran tanques metàl·liques calades fins a una alçada de 1,50 m. Amb una alçada
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total de 2,10m. Es podrà sobrepassar la part opaca fins a 2,10 metres en els trams
necessaris per a poder-hi encabir els elements d’instal·lacions, comptadors, portes, o
altres.
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TÍTOL V– MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA.
Art. 28

Finalitats

D’acord amb les determinacions i finalitats de la llei 20/2009 de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats es regula en aquesta normativa les activitats permeses i les
mesures ambientals a adoptar en el desenvolupament del pla de millora urbana per tal
d’assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient i evitar riscos de
contaminació.
Amb aquesta finalitat, no s’admetran activitats que per la seva naturalesa puguin
incidir negativament en la qualitat ambiental d’aquesta àrea.
Art. 29

Classificació.

La classificació de les activitats es farà d’acord amb la legislació vigent llei 20/2009 de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats
Art. 30

Activitats permeses.

Les activitats admeses s’adequaran a l’establert en el PGOU. L’exercici de les activitats
industrials i de serveis previstes al sector s’haurà de tramitar pel règim corresponent a la
llei llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats o normativa que la
substitueixi.
D’acord amb la normativa del PGOU, art. 811 “Protecció de l’entorn” dins de les
unitats de sòl industrial, no s’admetran en aquest sector nous usos que utilitzin l’aigua
com a element destacat en el procés productiu o de transformació, com son industries
tèxtils del ram de l’aigua, de tractaments electrolítics, etc.
A tal efecte queden prohibides les activitats definides en el capítol d’indústria de la
pell i cuirs corresponents a rentatge i amaratge de fibres o altres tèxtils; en el capítol
d’indústria alimentaria i del tabac les corresponents a escorxadors i en el capítol d’altres
activitats les corresponents al rentatge amb disolvents.
Així mateix no s’admetran usos que emetin gasos contaminants a l’atmosfera, com
són indústries químiques, de conformitat amb l’article 811 de les normes urbanístiques
del PGOU del municipi. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o
qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les
carreteres.
En aquest sentit el municipi recolzarà les industries que utilitzin i prioritzin l’ utilització
d’energies renovables i tecnològiques.
Art. 31

Mesures sobre el cicle de l’aigua

A fi de racionalitzar i controlar el consum d’aigua potable, els projectes incorporaran
sistemes d’estalvi d’aigua, i en aquest sentit s’adequaran a la “Ordenança tipus sobre
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estalvi d’aigua de la Diputació de Barcelona” i altres mesures adients que fixi
l’ajuntament en cada moment. L’aplicació d’aquestes ordenances permetrà assegurar
que tots els edificis, tant públics com privats, disposaran de mecanismes d’estalvi
d’aigües i incorporar sistemes de reutilització d’aigua dels edificis (reutilització d’aigües
grises, aigua de pluja,...).
No s’admetran nous pous privats, pel que les indústries s’hauran de connectar a la
xarxa municipal d’aigua per l’ús del consum humà, que serà l’únic permès, de
conformitat amb l’article 811 de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació
urbana de Tordera.
El sistema de clavegueram serà separatiu, de les aigües residuals i de les pluvials. Les
edificacions preveuran aquesta recollida separativa de les aigües residuals i de les aigües
de pluja. El sistema d’aigües residuals es connectarà a la xarxa general. Les aigües
pluvials s’abocaran al nou canal de laminació . Per a l’abocament de les aigües plujanes
es garantirà el filtratge i decantació de materials contaminants mitjançant la col·locació
de les corresponents arquetes de decantació i control.
En el cas de que alguna de les activitats a implantar requereixi projecte d’activitats,
aquest fixarà les condicions de pretractament de les aigües residuals, prèvies al seu
abocament a la xarxa.
Art. 32

Gestió dels residus urbans

La recollida, transport, reciclatge, valorització o eliminació dels residus, s’adequarà al
que estableixi la normativa vigent en cada moment..
Art. 33

Mesures de protecció contra la contaminació lumínica.

D’acord amb l’establert a la Llei 6/2.001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a
la protecció del medi nocturn, es preveu pel sector un nivell d’il·luminació general baix,
ja que li correspon a una zona E3, atès que està emplaçat a una distància inferior de
2km.de zones E1, corresponents a espais PEIN i Xarxa Natura 2000, de conformitat amb
l’article 5 del Decret 82/2005.
El disseny de la instal·lació i les lluminàries s’adequaran als criteris de la citada llei
d’eficiència energètica, per tal de mantenir al màxim possible les condicions naturals de
les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general;
promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant
l’estalvi d’energia, sens minva de la seguretat i en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i
corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.
La instal·lació incorporarà un regulador general de fluxe i làmpades eficients i de baixa
contaminació, utilitzant làmpades de vapor de sodi preferentment de color blanc, o
d’altres sistemes de baix consum, amb dissenys que concentrin la llum a la via pública.
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Art. 34

Mesures de protecció contra la contaminació acústica

Totes les edificacions, s’adequaran a les condicions constructives necessàries pel
compliment del document bàsic DB-HR “Protecció enfront al soroll”, del Codi Tècnic de
l’Edificació, Reial Decret 1371/2007 de 19 d’octubre.
Als efectes d’aquesta normativa, s’utilitzaran les definicions acústiques, notacions i
unitats que figuren en l’esmentada norma.
El nivell de protecció s’adequarà a l’ordenança municipal de protecció de la
contaminació acústica, seguint el model de l’ordenança municipal tipus, i la Llei de
Protecció contra la Contaminació Acústica aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya
en sessió del 12 de juny de 2002, i publicada al DOGC 3675, del 11 de juliol de 2002.
La instal·lació de noves activitats no ha de comportar increment dels nivells de soroll,
tant interiors com exteriors, establerts per aquesta zona. En la sol·licitud de llicència
municipal d’activitats potencialment emissores de soroll, s’adjuntarà un estudi
d’impacte acústic de l’activitat amb les mesures d’aïllament previstes i la justificació que
el soroll de l’activitat no supera l’establert en la normativa..
Art. 35

Mesures per a l’eficiència energètica.

Els projectes de les edificacions s’adequaran al Codi Tècnic de l’Edificació i demès
normativa vigent en matèria d’eficiència energètica i sostenibilitat de l’edificació.
Les edificacions s’ajustaran a criteris bioclimàtics, per a minimitzar la demanda
energètica dels edificis, racionalitzar al màxim l’eficiència dels serveis energètics, i per a
la utilització dels materials mes adequats.
1.- En aquest sentit , els projectes de les edificacions, incorporaran criteris passius per
a minimitzar la demanda energètica, amb la implantació de solucions constructives que
afavoreixin l’aïllament i la inèrcia tèrmica dels edificis, així com solucions per
l’aprofitament de la captació solar i/o refrigeració passiva. Els projectes s’adequaran a
criteris de producció i eficàcia de l’oferta energètica, amb la instal·lació de làmpades i
aparells de baix consum amb interruptors de presencia i temporitzadors en les zones
comunes
2.- Es preveurà la utilització dels materials i sistemes constructius més adequats per
aquesta finalitat, prohibint els materials amb components nocius per a la salut i el medi
ambient, i afavorint l’ús de materials de construcció que incorporin materials reciclats,
materials de menor consum energètic en la seva fabricació i eliminació, i de menor
consum energètic en el seu transport.
Art. 36

Altres criteris de sostenibilitat

Minimització dels abocaments de residus al medi. Adopció del model de gestió “residu
mínim” basat en l’estratègia de reduir, reutilitzar i reciclar.
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Vegetació i enjardinaments exteriors: Tots els enjardinaments es procurarà portar-los
a terme amb plantes pròpies del clima mediterrani i que siguin autòctones amb un
consum d’aigua reduït.
Totes les cobertes de les naus i edificacions estaran preparades per a poder suportar
la instal.lació de plaques d’energia fotovoltaica, per tal de possibilitar aquesta instal.lació
i la seva gestió per la mateixa propietat o per part d’altres operadors externs.
Art. 37

Prevenció d’incendis forestals

En matèria de prevenció d’incendis s’adequarà la urbanització als condicionants
urbanístics establerts al Decret 241/1994, de 26 de juliol i al Codi Tècnic de l’Edificació.
Art. 38

Compromís del promotor

El promotor es compromet a garantir el compliment de les mesures preventives i
correctores establertes al Document Ambiental Estratègic.
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TÍTOL VI: NORMATIVA REGULADORA
Generalitats

Art. 39

L’àmbit del present pla de millora urbana ve qualificat en zones edificables i en
sistemes, la regulació detallada dels quals queda definida en el redactat del present títol.
CAPÍTOL I: Sistemes i zones d’aprofitament privat
Sistemes i Zonificació.

Art. 40

S’estableix dins de l’àmbit del Pla de Millora Urbana la següent divisió de sistemes i
zones:
Sistemes
Sistema Viari (Clau V)
Sistema d’Espais Lliures Públics. Parcs urbans (Clau PE)
Sistema d’Equipaments Comunitaris (Clau E)
Sistema d’Equipaments Serveis Tècnics ( Clau EST)
Sistema Hídric (Clau SH)
Zona aprofitament privat
Zona d’Industria Mitjana Mina d’Or (Clau IMD)
CAPÍTOL II: Regulació detallada de Sistemes
Art. 41

Sistemes.

Els sòls adscrits a algun dels sistemes assenyalats en el Pla Especial de Millora Urbana
tindran caràcter i titularitat pública. Les disposicions d’edificabilitat i ús en aquestes
zones queden regulades en les fixades amb caràcter general per a tot el municipi en el
PGOU i amb caràcter particular pels articles següents:
Art. 42

Sistema Viari (Clau V).

Són espais d'ús i domini públic delimitats en els plànols d’ordenació per les alineacions
dels vials, camins de vianants i places d’aparcament en superfície, així com els seus
espais de protecció.
Els elements que constitueixen el sistema viari s’executaran d’acord amb les
especificacions contingudes en els plànols pel que fa a la sistematització de les bandes
pavimentades, enjardinades o arbrades, voravies i calçades de circulació.
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El Projecte d'Urbanització Executiu determinarà el tipus de paviment i la seva
disposició, la posició definitiva dels punts d’enllumenat públic, embornals, mobiliari urbà
i altres elements d’infraestructura urbana.
El seu règim urbanístic queda regulat per la normativa urbanística del PGOU vigent de
Tordera.
Art. 43

Sistema d’espais lliures públics. Parcs Urbans (clauPE)

El Sistema d’espais lliures compren els espais destinats a parcs i jardins públics, zones
de lleure i expansió, en proporció adequada a les necessitats col·lectives que genera el
propi sector, i la col·lectivitat general, d’acord amb l'art. 34 de la LU, i que s’assenyalen
als plànols d’ordenació.
Formen el sistema d’espais lliures públics:
1.- Els espais lliures inclosos dins el sistema de parcs i jardins urbans del PGOU de
Tordera.
2.- El sistema de protecció del sistema hídric que conforma la mota del Tordera i la
franja de protecció del canal de laminació aigües avall de la desembocadura del torrent
del Gorg Negre.
Atès que el sistema d’espais lliures, per la seva ubicació i configuració en forma de
mota, es constitueix com un dels elements de protecció contra el risc d’inundabilitat,
s’estableix com a cota mínima de coronació la 30,90.
En tots els espais destinats a zones verdes caldrà fer una aportació mínima de 30 cm
de terra vegetal en tota la superfície, que haurà de ser la que prèviament s'havia acopiat
en la fase inicial de les obres per la seva reutilització posterior. Abans de la seva estesa
en les superfícies enjardinades haurà de ser convenientment adobada i s'haurà d'haver
eliminat les pedres, elements grollers i estranys de la mateixa.
El disseny de les plantacions a portar a terme en la franja d’espais lliures o futures
àrees verdes resseguint la llera de la Tordera, o en els nous marges que surten de la
construcció del canal i sobre tot en el tram del canal de desguàs que va en paral·lel al
torrent del Gorg Negre, es dissenyarà de manera que actuï com apantallament visual o
barrera visual procurant que les instal·lacions del sector industrial no siguin vistes des
de les visuals exteriors sobre tot del sector est a l’entorn del riu o des de la carretera
BV-5122.
Concretament es preveu portar a termes les revegetacions amb peus de freixe de
fulla petita (Fraxinus angustifolia) combinat amb peus d'àlber (Populus alba).
Pel que fa a l'apantallament visual a l'entorn de la carretera BV-5122 es preveu una
doble alineació de peus d'àlber (Populus alba) plantats al portell.

Pàgina 20 de 27

Normativa urbanística

Així mateix, a l'entorn del petit mur que es construirà, dins de la Xarxa Natura 2.000
com a mesura per evitar possibles afectacions de la carretera de la Diputació, es
proposa de fer una plantació arbustiva a l'entorn del mateix per a dissimular-lo a base
de peus de llentiscle (Pistacea lentiscus) separats entre si cada 1,5 metres.
Art. 44

Sistema Hídric (Clau SH).

El sistema hídric comprèn la llera dels rius, de les rieres i els torrents i els espais
laterals que constitueixen el seu curs i llit.
També forma part d’aquest sistema tota la franja situada dins el canal de laminació i
que així ve definida en els plànols de zonificació.
L’únic ús admès, al marge del seu destí natural, és el propi de l’espai lliure. Els espais
adscrits a aquest sistema no són edificables, excepció feta de les instal·lacions al servei
del propi sistema.
Les intervencions hauran de preservar la major franja de bosc de ribera que sigui
possible per minimitzar les alteracions sobre les funcions com a connector biològic. Es
tracta de reservar com a zona verda el marge dret de la Tordera i l'entorn del torrent del
Gorg Negre (marge esquerra), i de no projectar intervencions sobre aquesta franja. La
reserva d’aquests espais actuarà en favor de la preservació dels d’hàbitats inclosos a la
Xarxa Natura 2000 que hi ha al llarg dels cursos fluvials. En aquest sentit el Pla de Millora
Urbana reserva la franja de terrenys adjacents a l’espai Riu i Estanys de Tordera, de la
Xarxa Natura 2000, qualificats com a zona verda, per tal de garantir una transició
adequada vers el mateix o portar-hi a terme millores de les comunitats vegetals
existents eliminant espècies al·lòctones (canyes) i portar-hi a terme plantacions de peus
arboris propis de la comunitat de ribera de l'entorn de la Tordera
Les normes de protecció dels sistema hidrogràfic inclouen l’àmbit de la franja de la
zona de policia que determina la vigent Llei d’Aigües (Real Decret Legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües), de 100 metres a cada
costat de les lleres públiques en tot l’àmbit del terme municipal, zona en la qual
qualsevol alteració del relleu del terreny o nova construcció estarà condicionada a
l’autorització administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua sempre i quan el
planejament derivat urbanístic no hagi sigut informat prèviament i incorporades les
prescripcions formulades per l’ACA.
Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua hauran d’incloure el dimensionament
pel cabal Q500 (amb les dimensions mínimes establertes al document de
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’Agència Catalana de l’Aigua).
Les característiques i la ubicació dels tancaments de les parcel.les que limiten amb els
espais adscrits a aquest sistema es regula per la normativa sectorial vigent i per les
Ordenances municipals.
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Per qualsevol altra determinació no continguda en aquest article regirà el que disposa
la normativa del PGOU.
Art. 45

Sistema d’Equipaments Serveis Tècnics ( Clau EST)

Comprèn el sòl destinat a elements de servei necessaris per al funcionament del
conjunt urbà, malgrat que com espais no son utilitzats per la població. Compren
instal·lacions tals com transformadors elèctrics, dipòsits d’abastament d’aigua,
depuradores, etc.
Art. 46

Sistema d’Equipaments Comunitaris ( Clau E)

Comprèn aquells sòls destinats a la construcció d’equipaments comunitaris, d’acord
amb l’article 34 del TRLU els quals venen assenyalats en els plànols d’ordenació.
El seu règim urbanístic queda regulat per normativa urbanística del PGOU vigent del
municipi.
Els paràmetres edificatoris de l’àmbit d’equipaments seran els següents:
Edificabilitat neta:
Ocupació :
Alçada màxima:
Ús:

0,9 m2/m2
60%
10,00m.
El seu ús serà el d’equipament esportiu, docent,
administratiu, social, serveis tècnics.

Implantació cota planta baixa edificació.
Es fixa que la cota a partir de la qual s’ha d’implantar la planta baixa de l’edificació es
30,90
CAPÍTOL III: REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT
Zona Industria Mitjana Mina d’Or (Clau IMD)
1. Definició de la zona.
Art. 47

Són aquells terrenys previstos per a la localització d’edificacions i instal·lacions
destinades a usos i activitats de tipus industrial i emmagatzematge, que no generin
situacions de risc de la salut i seguretat pública.
2.

Tipus d'ordenació.
Correspon al d’edificació aïllada envoltada d’espai lliure privat adscrit a cada
edificació, destinat a aparcament, maniobra o descàrrega de vehicles i enjardinament
privat.

3.

Condicions de parcel·lació.
Parcel·la mínima:
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S’estableix una superfície mínima de parcel·la de deu mil metres quadrats (10.000
m2).
Front mínim de parcel·la.
S’estableix un front mínim de parcel·la de vint-i-cinc metres (25 m.)
4.

Condicions d’edificació.
Edificabilitat.
S’ estableix un coeficient d’edificabilitat neta de 0,758669 m2 de sostre / m2 de sòl.
Es permetrà la construcció d’altells (entresolats) amb un màxim del 5% de la superfície
construïda, sempre que els forjats estiguin retirats tres metres de l’alineació de
façana, tinguin una alçada lliure mínima de 2,50 m. per dalt i per baix, no tinguin accés
independent i restin per tant vinculats a la planta baixa. Aquests no computaran a
efectes del sostre edificable.
Dins l’àrea no edificable del front de la parcel·la i franja posterior de la mateixa es
podran ubicar centres de transformació o altres serveis tècnics d‘acord amb les
necessitats específiques del sector. La ubicació d’aquests serveis tècnics no disminuirà
l’edificabilitat de les parcel·les i comportarà la corresponent servitud a favor de la
companyia subministradora si s’escau.
Ocupació
S’estableix una ocupació de l’edificació fins a un màxim del 70 % de la superfície de la
parcel·la.
Alçada reguladora:
L'alçada reguladora màxima (ARM) es fixa en PB+1 amb un màxim de 25,00 m. inclosa
la coberta.
No obstant això, podran superar aquesta alçada les xemeneies, antenes i
instal·lacions especials annexes per a les quals tècnicament sigui necessària una
alçada més gran.
Separacions als límits:
Les separacions mínimes seran de 10,00 m. a façana de vial i a la resta de límits de
5,00 m.
En qualsevol cas, les edificacions es separaran 50 m. de la mota del Riu La Tordera.
Implantació cota planta baixa edificació.

Es fixa que la cota a partir de la qual s’ha d’implantar la planta baixa de les noves
edificacions es :
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Banda de llevant del camí vell d’Hostalric a Tordera:

30,90

Banda de ponent del camí vell d’Hostalric a Tordera:

30,80

Planta soterrani:
Es permet la construcció de soterranis o semisoterranis, sempre que quedin
degudament justificats d’acord amb la necessitat de la indústria. La seva alçada lliure
mínima serà de 2,50 m. Queda prohibida la seva utilització com a habitacle.
El sostre de la planta soterrani no computarà a efectes d’edificabilitat.
Espais lliures privats:
Els espais lliures a l’interior de les parcel.les podran ser utilitzats per a estacionament i
molls de càrrega i descàrrega.
Edificació auxiliar:
S’exceptuen de les separacions a límits les construccions de tipus garites o similars
destinades a servei de porteria, vigilància, control o d’altres propis de l’activitat
industrial, amb una superfície màxima de 9 m2 i 3,20 m d’alçada màxima.
Aquestes edificacions podran alinear-se a carrer i altres límits laterals.
Plaça d’aparcament:
La superfície mínima destinada a estacionament, haurà de ser d’una plaça
d'aparcament per a cotxes per a cada 100 m2 de superfície útil, una plaça
d'aparcament per a motocicletes per cada 200 m2 de superfície útil i una plaça
d'aparcament de bicicletes per cada 100 m2 de superfície útil. En el moment de la
llicència ambiental es podran adoptar valors inferiors a aquests en els supòsits en que
es justifiqui per raó de l’activitat prevista, tal com preveu el Decret 344/2006 de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Activitats per parcel·la.
Dins de cada parcel.la s’admet un establiment industrial per a cada cinc mil metres
quadrats (5.000 m2.) de superfície de parcel·la.
Protecció incendis i sanejament.
Totes les indústries hauran de complir el que estableix la vigent reglamentació de
Previsió d’Incendis.
Totes les sol·licituds de llicències que es presentin inclouran les instal·lacions
necessàries per tal d’assegurar que les aigües residuals podran ser tractades per mitjà
de la depuradora municipal. En cap cas s’admetran desguassos amb matèries residuals
no biològiques.
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En cas de residus no biològics, s’haurà de presentar el corresponent projecte per a la
construcció d’una depuradora pròpia i d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
5.

Regulació d’usos.
Condicions d’ús.
USOS PRINCIPALS:
- Industrial.

S’admeten els usos d’indústria amb limitacions segons el tipus d’activitat. La
classificació i regulació de les activitats industrials es farà d’acord amb la legislació vigent
Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Aquests usos es classifiquen en:
Usos de producció estricte.
Transport
Tallers i estacions de servei.
Emmagatzematge.
Activitats diverses.
- Comerç.
Pel que fa a l’ús comercial, el Pla de Millora Urbana haurà d’ajustar-se al Decret Llei
1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials o normativa que
la substitueixi, establint entre d’altres el paràmetre de dotació d’aparcament mínim i la
superfície destinada a exposició i venda de productes propis de l’activitat industrial, en
base a la Disposició transitòria Tercera i la disposició Addicional Tretzena del DL 1/2009,
respectivament.
- Prestació de serveis privats al públic.
USOS COMPLEMENTARIS:
- Esportiu.
- Cultural.
- Oficines - administratiu.
- Garatge
- Restauració.
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- Escolar - Educatiu.
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TÍTOL VII: Disposicions finals
Art. 48

Disposició Final 1ª : volums i usos disconformes

Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del planejament,
però no han de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les construccions,
aquestes es consideraran en situació de volum disconforme.
En els edificis i instal·lacions amb volum disconforme s’autoritzaran totes les obres de
consolidació, rehabilitació i canvi d’ús d’acord amb les condicions bàsiques que aquestes
normes urbanístiques estableixen per a cada zona.
Art. 49

Disposició Final 2ª : paràmetres no regulats

Els paràmetres que no quedin regulats en l’articulat d’aquesta normativa es regiran
per allò que disposa el PGOU.

En Tordera, a 20 de desembre de 2018

L'enginyer redactor del projecte
Josep Massó i Aceña
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col. Nº 6.737
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