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TEXT REFÓS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE L'ANY 2001 

__________________________________________________________________________ 

 

 

MEMÒRIA 

 

0. PREÀMBUL AL TEXT REFÓS 

Com a introducció a aquesta nova versió del TR de la Modificació Puntual del PGOU de Vilanova i La 

Geltru, que recull les observacions assenyalades en l’acord de la sessió de l'1 de febrer de 2.018 de la 

Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i que vam indicar sucitament a continuació: 

 

1) En l'apartat 8 de la memòria "Normativa Urbanística", s’ha de suprimir l'article de l'1 al 10, ja que no 

suposen cap condicionant urbanístic al document que es tramita ara. 

 

2) Respecte a la documentació gràfica, els planols 11.2.3., 11.2.4 i 11.2.4.1. que s’inclouen en els 

planols d'ordenació, han d’incorporar-se com plànols informatius. 

 

3)Així mateix es corregiran els errors detectats als apartats 1 i 3 de la memòria indicats en la part 

valorativa de l'informe. 

 

La coherència del text obliga també a modificar aquest preàmbul en el seu apartat 3.5, el llistat de 

plànols (documentació gràfica) i les correccions semàntiques dels apartats 1 i 3 assenyalats. 

 

Per preparar l'aprovació inicial de la Modificació Puntual que ens ocupa, després de rebre els diferents 

informes  sectorials de diversos organismes públics vinculats -sobre la base de l'AVANÇ que es va 

tramitar de la Modificació (com es descriu en el punt 2 d'aquesta memòria)-, es prepara una nova 

versió del document  amb data MARÇ 2015 que s'acompanya de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental 

corregit també sobre la base dels informes indicats. 

 

El dia 18 de Març de 2015 es presenta aquesta documentació per quadruplicat al Registre Municipal que 

s'aprova INICIALMENT en la sessió del 13 d'Abril d'aquest any per la Junta de Govern Local. 

El dia 4 de Maig es publica en el BOP l'inici de l'exposició al públic prevista en la Llei d'Urbanisme, que 

finalitza el 18 de Juny sense haver-se presentat al·legacions en aquest període. 

Simultàniament es sol·licita als diferents organismes els informes corresponents a aquesta nova versió, 

rebent-se durant el mes d'Octubre els informes corresponents a l'Oficina  Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Barcelona i Consell Comarcal; i al novembre el de l'Agència de l'aigua de Catalunya (ACA). 

Tot això durant l'any 2015. 

 

No serà fins a l'any 2016 al setembre quan es rep l'informe de la Direcció general d'Infraestructures  de 

Mobilitat. 
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S'acompanya còpia de tots els informes esmentats en l'Annex 5., que inclou els inicials de l'any 2013 

(AVANÇ) i els corresponents a l'aprovació inicial (2015/2016). 

A manera d'introducció es comenten succintament els nous informes sectorials que se'ns han traslladat 

amb posterioritat a l'aprovació inicial i sol·licitats pels E.S.TT.MM.; 

1) Oficina Territorial d'Acció; Avaluació Ambiental del 12 d'Octubre de 2015; 2) Consell Comarcal del 

Garraf del 16 d'Octubre de 2015; 3) Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua del 3 de Novembre de 

2015 (exp. UOPH2015001848); 4) Informe de la Direcció general d'Infraestructures de Mobilitat de data 

29 d'Agost de 2016 (exp. CAP-2015-138). 

 

● En relació amb el primer informe indicat d'Avaluació Ambiental del 16/10/2015, cal indicar que en les 

seves conclusions a) assenyala que serà necessari recaptar el nou informe de la ACA i incorporar les 

seves prescripcions, si escau; en la segona conclusió b) requereix que s'incorporin les mesures 

necessàries amb tal de minimitzar la pèrdua de permeabilitat i estabilitat del sòl agrícola, preservant 

també les zones d'interès específic identificades en aquest informe i en l'emès per l'Àrea del Medi 

Natural de 26 de Novembre de 2013. 

 

● Quant a l'informe del Consell Comarcal del Garraf del 16 d'Octubre de 2015, aquest es remet a 

l'informe emès d'acord amb els objectius  ambientals prevists en el ISA preliminar i que es van valorar 

positivament. 

 

● L'informe de la ACA del 3 de Novembre de 2015, conclou que: 

- Pel que fa al proveïment s'informa favorablement. 

- Pel que fa al sanejament, s'informa favorablement. 

- Respecte de la inundabilitat, s'informa favorablement, però caldrà preveure un correcte 

manteniment del tram del fons del Padruell al nord de l'àmbit a fi d'assegurar el seu correcte 

funcionament i evitar afeccions. 

Aquest últim aspecte queda ressenyat en l'Informe de la Direcció general d'Infraestructures de Mobilitat 

que es comenta a continuació, i es recollirà en l'articulat normatiu que recull l'apartat 8 d'aquesta 

memòria. 

● En relació amb l'Informe de la Direcció general d'Infraestructures de Mobilitat, datat el 29 d'Agost de 

2016, aquest fa referència al fet que la modificació puntual resulta afectada per les servituds de la      

C-32, servituds que determina el D.L. 2/2009 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres 

(TRLC). 

 

Que amb data 26 de Març de 2016, la Subdirecció General de Relació amb Empreses Gestores 

d'Infraestructures Viàries (SGREGIV) emet informe amb referència AUCAT/C2B9, en relació amb 

aquesta modificació puntual. 

Que el 3 de Novembre de 2015 el ACA va informar favorablement, tant per proveïment, com per 

sanejament. Quant a la inundabilitat també és favorable, encara que avisa que serà necessari preveure 

un correcte manteniment del Fons del Padruell al nord de l'àmbit per assegurar el correcte 

funcionament i evitar afeccions. 
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Que el 18/2/2011 es van autoritzar les obres de canalització que discorren paral·lelament a la C-32 (PK. 

20/21) i que acompanyen les aigües des del Fondo del Padruell fins al Torrent de la Parellada. Aquesta 

autorització assenyala que no és objecte de la mateixa les obres del pas que es preveuen executar 

aigües a baix del punt d'abocament, sota el camí d'accés als Cellers J.G.C., S.A. (exp. 

UPDH2011005043). 

Que s'ha de condicionar l'aprovació d'aquesta modificació puntual al fet que s'inclogui normativament 

l'obligació del promotor a resoldre la problemàtica que planteja el punt 4 de l'informe de la SGREGIV i 

ser de compliment a les prescripcions que s'estableixen en el punt 5 del citat informe. 

 

● Respecte d'aquest informe de la SGREGIV que és trasllada a la Direcció General al març 2016, 

interessa comentar succintament, almenys, els punts 4 i 5 de l'apartat 3. ANÀLISI,  al·ludits en 

l'informe d'aquesta Direcció general. 

- 3.4. En aquest punt s'assenyala que la societat concessionària AUCAT manifesta deficiències en el 

desguàs de les aigües que arribin a la sortida de l'obra de drenatge 29.9, i que han de creuar sota el 

nou accés als cellers. 

Per aquest punt (PK. 20,681) hauran de passar les aigües que recull el Fons del Padruell i que passen 

sota la C-32 (OD. 29.5) i es canalitzen buscant el Torrent de la Parellada, on conflueix amb la sortida 

del drenatge (OD. 29.9) desprès de creuar la C-32 en aquest punt (PK. 21,046), reclamant a aquesta 

modificació puntual els càlculs d'aquest desviament i el seu funcionament enfront d'avingudes d'aigua. 

Per tot això, més endavant, en les prescripcions normatives s'exigeix que s'inclogui en aquest document 

-i així es fa-  un estudi hidrològic que en funció dels resultats ha de proposar les solucions pertinents 

per resoldre la problemàtica plantejada a càrrec del promotor de la canalització, descartant qualsevol 

possible afecció a la funcionalitat de l'autopista C-32. 

- 3.5. La present modificació puntual recollirà en el seu articulat normatiu (apartat 8 d'aquesta 

memòria) les diferents prescripcions que s'assenyalen. Després d’analitzar cadascuna de les tretze 

prescripcions indicades a l’informe, el tècnic que subscriu considera necessari ometre de l’articulat 

normatiu les prescripcions assenyalades amb les lletres f, h i i, per considerar que excedeixen les 

atribucions que corresponen a aquesta figura de planejament, considerant que aquests requeriments 

s’hauran d’incorporar en el planejament municipal de rang superior previst en la revisió del PLA 

GENERAL (nou POUM de Vilanova), quedant fora de l’àmbit d’aquest document. 

 

Vist que s'ha observat en l'últim informe de la CTUB en relació amb l'articulat de l'apartat 8 "Normativa 

Urbanistica", s'eliminen del mateix els articles 1 a 10. 

 

● Com s'exposa en el tercer paràgraf del punt anterior (final de 3.4) s'ha encarregat a Mediterrània de 

Geoserveis, S.L. un Estudi Hidrogeològic de l'àrea d'influència de la conca del torrent d’En Parellada, 

aigües avall del drenatge (OD 20.9) de l'Autopista C-32. 
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Aquest estudi determina l'Àrea d'influència de 314,86 Ha, en el conjunt de les 3 conques considerades a 

l'efecte del cabal de càlcul en funció del període de retorn requerit. En aquest cas el període de retorn 

considerat en el disseny de l'obra de drenatge és de 100 anys, com estableix la "Instrucció 5.2-1.C 

Drenatge Superficial" del Ministeri de Foment. 

El cabal acumulat de les 3 conques, inclòs el possible desguàs de l'autopista en aquest punt, és de 35,3 

m³ / s per a un període de retorn de 100 anys. 

Conclou l'estudi que l'obra de drenatge existent, aigües avall de la O.D. 20.9 de la C-32, amb dos tubs 

de formigó Ø 150, sobre els quals creua l'accés al celler Jaume Serra, són del tot insuficients. 

Seguint les recomanacions de l'ACA al document "Recomanacions tècniques per al disseny 

d'infraestructures que interfereixen en l'espai fluvial", l'estudi opta per l'execució d'un calaix de formigó 

de dimensions 5,5 m x 3 m. 

 

També es proposa les següents Actuacions: 

- Neteja i desbrossament de la vegetació i verdissa present a la zona, aigües amunt i aigües 

   avall de l’obra de drenatge. 

- Retirada dels abassegament de sediments acumulats principalment en la zona aigües avall 

  de l’obra de drenatge. 

- Protecció contra la sedimentació en el tram aigües avall. Per a tal finalitat es presenta un 

  croquis detallat de l’actuació. 

 
 

 
 
 

Amb això es pretén: 

- Evitar el creixement i acumulació de la vegetació i la malesa a la zona d’aigües avall. 

- Reduir la velocitat del flux just a la sortida de la obra drenant, on s’acumularan els 

  sediments més grollers, en una zona controlada i de fàcil accés per al seu manteniment. 

- Control i disminució de la erosió remuntant que pot tenir lloc per socavació durant els 

  episodis de fortes avingudes. 

 

Aquest document queda incorporat com a annex d'aquest TEXT REFÓS, recollint aquesta proposta i les 

actuacions recomanades a l'apartat 8 d'aquesta memòria NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSTA i 

que es concreta a l'article 12. Revisió de l'obra de drenatge transversal sota el camí d'accés a 

les Caves Jaume Serra. 
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1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

Aquest tràmit té per objecte atorgar la clau de sòl no urbanitzable corresponent a una determinada 

superfície ara qualificada en  el planejament general com a clau 20 (zones d'afecció i servituds), 

proposant-se la seva qualificació com a clau 18 (zona de sòl de valor agrícola). Es tracta d'un sòl NO 

URBANITZABLE. 

Amb caràcter previ l’Ajuntament va tramitar en els Serveis Territorials el document de l’avanç de la 

Modificació Puntual que ens ocupa, obtenint-ne l’Informe Urbanístic i Territorial, i el Document de 

Referència en Desembre 2013. 

 

2. ANTECEDENTS 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre l’informe Urbanístic i Territorial sobre de 

l’avanç de la Modificació Puntual de “El Padruell” traslladant-lo a l’Ajuntament en Gener 2014. 

Amb data 16 de Desembre de 2013 els Serveis Territorials de Barcelona donen trasllat a l’Ajuntament 

del DOCUMENT DE REFERÈNCIA (DR) emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 

Aquest DR incorpora els informes rebuts en el marc de les consultes realitzades per a la redacció del 

mateix que es relacionen a continuació. 

 ● Agència Catalana de l’Aigua, amb data 4/11/2013. 

● Àrea del Medi Natural, dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Agricultura 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb data de 26/11/2013. 

 ● Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, amb data de 31 d’Octubre de 2013. 

 ● Consell Comarcal del Garraf, amb data 22/11/2013. 

En la redacció d’aquesta Modificació Puntual s’han tingut en compte les prescripcions i suggeriments 

vessades en l’Informe Urbanístic i Territorial, en el Document de Referència i els diferents informes que 

l’acompanyen, i les determinacions exposades per els Serveis Tècnics Municipals en la tramitació de la 

MODIFICACIÓ PUNTUAL.  

 

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

La conveniència del canvi de qualificació radica en la necessària adequació del planejament a la realitat 

del  territori.  La superfície  objecte  de  la modificació es  correspon amb  la bifurcació del "Torrent d'en 

Parellada", prop del seu entroncament sud amb l'autovia "Pau Casals" (C-32). 

 

La construcció de l’autopista en els primers anys 90 del segle passat va concentrar les pluvials de la 

conca de “Fons del Padruell”, desaiguant al altre costat de l’autopista de forma que les aigües 

transcorrien per una sèquia fins a connectar amb el Torrent de Perellada. S’acompanya ortofotomapa 

10.1.3.1 (vol Juliol 1983) i 10.1.3.2. (vol Agost 2003) on es pot veure l’evolució del recorregut de 

l’aigua i els canvis topogràfics amb respecte al torrent. Tot allò abans de l’any 2.000 quan els cellers 

J. Gª. Carrión, S.A. adquireixen “Vins Jaume Serra, S.A.” i s’inicien les primeres ampliacions “sota 

rasant” amb llicència municipal. 

 

Encara  que  una part de l'àrea que es proposa modificar (clau 20) divideix dues qualificacions diferents 

(claus 18 i 23),  la  homogeneïtat  del  territori  immediat,  plantat  de  vinyes  generalment, justifica  la 
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proposta  de  qualificar  aquesta  superfície  amb  la clau 18 i així ho corrobora l'informe mediambiental 

preceptiu (art. 118.4 del Reglament de la LUC). 

La convivència de l’adequació del Planejament a la realitat del territori amb la modificació proposada 

queda avalada per l’existència de construccions subterrànies i cobertes de ceps, dintre de l’àmbit de la 

modificació, les obres de les quals s’executaren amb Llicències Municipals de els anys 2001 i 2007 com 

ampliacions dels celler J. García Carrión que compten amb les oportunes autoritzacions sectorials 

corresponents. Ambdues ampliacions queden recollides en el AVANÇ del Pla Especial Urbanístic en 

tramitació, denominades en aquest document com edificis “D” i “E”, respectivament. 

 

S’acompanya a continuació el plànol “Edificis existents fins a l’any 2012” de la documentació gràfica del 

P.E.U. del Padruell, on s’han sobreposat les qualificacions vigents del P.G.O.U. objecte d’aquesta 

modificació, i s’aprecien les dos construccions mencionades i un altre denominada edifici “F” (futura 2ª 

fase) pendent de l’aprovació del planejament derivat en curs (P.E.U.), alhora condicionat al tràmit 

d’aquesta Modificació Puntual. 

 
Plànol 11.2.3.  

 

Aquest últim edifici “F” (futura 2ª fase) queda fora de l’àmbit de la modificació proposada que la seva  

aprovació, a més de permetre l’adequació del planejament a la realitat, ordenarà urbanísticament tot 
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l’àmbit de la finca del Padruell i les seves possibles ampliacions dintre de la propietat dels Cellers J. 

García Carrión, S.A. 

En  relació  amb  la  valoració  de  l’expedient  l’Informe  Urbanístic  i  Territorial  indica  en l’apartat 

“De l’Adequació a la Legislació Urbanística” (Pag. 3): 

La qualificació proposada de zona de sòl de valor agrícola és coherent amb els terrenys del 

seu voltant, actualment plantats de vinyes, dins la finca de l’explotació vinícola de J. García 

Carrión. Si bé l’objectiu del document, segons es planteja en l’apartat “2. Justificació de la 

Modificació de la memòria, és l’homogeneïtzació d’aquestes parcel-les amb la qualificació de 

l’entorn, sembla també evident que es planteja la legalització d’una part de l’edificació de les 

bodegues de J. García Carrión, situada sobre la part nord de la franja de sòl ara objecte de 

canvi de qualificació. Això no obstant, la qualificació proposada es coherent, per les seves 

característiques físiques i naturals, amb les determinacions del Pla general vigent per a les 

finques de l’entorn, i per tant es pot valorar favorablement la proposta formulada”. 

 

Així mateix, el DOCUMENT DE REFERÈNCIA en l’apartat 5. “Valoració ambiental dels objectius i els 

criteris generals del pla, de la justificació de les alternatives considerades i de la proposta” (pag. 7) fa 

les següents consideracions: 

Examinada la documentació aportada i atenent les característiques de l’àmbit i l’abast de la proposta, es 

valora positivament el contingut de l’ISA preliminar adjuntat, sens perjudici que es completi amb 

aquells aspectes assenyalats en cursiva en el present document de referència. 

Pel que fa a la proposta es constata que la qualificació de clau 18 sòl de valor agrícola en 

l’àmbit permet reconèixer els conreus de vinya existents i possibilitar la permanència dels 

sòls d’elevat interès agrícola reconeguts en el PTMB. Per tant, la Modificació del planejament 

proposada no contempla cap repercussió negativa sobre el medi, tal i com es conclou, d’altra 

banda, en l’informe emès pel Consell Comarcal del Garraf, en data 20 de novembre de 2013. 

Sens perjudici de l’anterior, segons l’ISA preliminar es preveu la redacció d’un pla especial per tal 

d’ampliar les caves existents, el desenvolupament del qual tindrà repercussions sobre el medi ambient 

que hauran de ser analitzades de manera independent a la formulació de la present Modificació puntual. 

 

4. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 

La superfície objecte de la modificació és de 16.959,98 m² i afecta a les següents finques cadastrals: 

 ● Finca nº 2 (RC 08308 A 00400020000 ZO) → Superfície afectada = 6.082,31 m² 

 ● Finca nº 95 (RC 08308 A 004000950000 ZT) → Superfície afectada = 5.376,03 m² 

 ● Finca nº 96 (RC 08308 A 004000960000 ZF) → Superfície afectada = 5.501,64 m² 

     

La resta de superfície no afectada per la clau 20 en les finques 95 i 96, està classificada com a clau 18. 

La finca 2 té part de la seva superfície en clau 18 i una altra part en clau 23, a més de la superfície 

afectada en clau 20. 

 

5. PLA GENERAL VIGENT. SÒL NO URBANITZABLE 

 5.1. Qualificació Actual (clau 20) 
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 CAPÍTOL TERCER. Regulació detallada de zones 

 SECCIÓ III. Zona de protecció i servitud (clau 20) 

 

 Article 270. Definició  

Comprèn els sòls qualificats com a no urbanitzables amb les finalitats següents: 

 a) Protecció de la vialitat primària. 

 b) Lleres públiques de torrents i àrees col.lindants inundables. Les lleres públiques de torrents 

 tenen la consideració de sistema general hidrològic. 

 c) Delimitació de zona terrestre-marítima. 

 d) Espais afectats pel pas de línies elèctriques.  

 e) En general, proteccions i servituds de sistemes generals.  

  

 Article 271. Règim general  

 1. Aquests sòls no podran ser edificats, mantenint el seu aspecte actual natural.  

 2. Quan sòls de titularitat privada d’aquestes zones estiguin delimitats en raó de protecció de 

 vialitat primària, i a més siguin incloses a sectors de sòl urbanitzable, podran computar-se als 

 efectes d’establir els corresponents aprofitaments urbanístics privats, amb la mateixa 

 edificabilitat bruta prevista per al sector.  

3. a) Als àmbits de les lleres públiques de torrents i àrees col.lindants inundables, i als efectes 

de definició d’àmbit, en sòl urbanitzable i no urbanitzable es defineix: 

        a.1. L’àrea ocupada per la llera de la riera, amb la consideració de sistema general 

hidrològic,de domini públic. 

   

 a.2. L’àrea de protecció definida per la llei.  

a.3. El perímetre de les àrees inundables. 

              b)  1. L’àrea a.1. no és edificable en cap cas.  

              b)  2. L’àrea a.2. està subjecta a la legislació sectorial. 

              b) 3. L’àrea a.3. té la consideració de no edificable mentre no se’n modifiquin les condicions    

           d’inundabilitat mitjançant el projecte adient. Són expressament prohibits els moviments                       

           de terres sense llicència; i, per poder ser autoritzats, caldrà justificar que no s’afecta la 

           riera,ni altres àrees,per evitar el risc de fer inundables àmbits que actualment no ho són.  

              c) En els plànols A1 i C, les lleres (a1) i àrees de protecció poden ser subjacents a altres                             

       qualificacions en qualsevol classe de sòl. Als plànols de la sèrie C els perímetres inundables   

       estan senyalitzats amb línia de punts. 

             d) Els  Plans  Parcials  d’Ordenació  tractaran  específicament les àrees inundables, podent   

       modificar-les  justificadament  sense produir afectacions a tercers. Normes Urbanístiques  

       Pàgina 202 Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú Document refós Juny 

       2001. 

             

  e) La zona de lleres públiques de torrents i àrees col.lindants inundables serà regulable en part 

      o en la seva totalitat mitjançant un Pla Especial que garanteixi el manteniment de les rieres
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      en el seu estat natural, la seva adequació als sòls urbans i urbanitzables quan els travessin,  

      i el  tractament  de  les  àrees inundables. Es definirà  una  distància de protecció mínima de  

    10 m. a banda i banda dels marges superiors dels cursos d’aigua. 

 4. Caldrà tenir en compte la regulació detallada dels usos i actuacions que es realitzin en les 

 zones de domini públic hidràulic, servitud i de policia, d’acord amb els criteris que estableix la 

 Llei 29/1985, de 2 d’agust, d’aigües, especialment els articles 2, 5, 6 i 90 a 100, així com el 

 R.D. 849/1986 d’11 d’abril pel qual s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic. 

 5. Pel que fa al sistema general de protecció del litoral, s’estarà a la Llei de Costes de 28 de 

 juliol de 1988. Estarà, a més, subjecte a les disposicions de l’esmentada llei i del seu 

 Reglament, tot el sòl de domini públic marítimo-terrestre, inclòs el classificat com a urbà, i no 

 comprés en aquell sistema, i a més l’afectat per la servitud de protecció i l’integrat a la zona 

 d’influència.  

   

5.2. Qualificació proposada (clau 18) 

 CAPÍTOL TERCER. Regulació detallada de les zones  

 SECCIÓ I. Zona de sòl de valor agrícola ( clau 18)  

  

Article 265. Definició 

 Comprèn els sòls no urbanitzables sotmesos actualment a un procés de producció agrícola, així 

 com aquells que, col.lindants als anteriors, poden tenir una destinació final de producció 

 agrícola. El reconeixement de valor agrícola d'aquests sòls passa per la preservació de 

 processos d'edificació aliens, en qualsevol aspecte, a la pròpia producció agrícola.  

 

 Article 266. Habitatge rural  

 Les condicions d'edificació de l'ús d’habitatge rural són els següents: 

 a) La superfície de la finca mínima per l'assentament d’habitatge rural serà la fixada pel 

 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca", en funció de l'explotació agrària i en cap cas, a 

 efectes urbanístics, podrà ser inferior a 30.000 m2. 

 b) Sostre màxim edificable: 200 m². 

 c) Alçada màxima de l'últim forjat: 7 m.  

 d) Nombre màxim de plantes: PB + 1PP.  

 e) Qualsevol edificació o instal·lació rural, cas d'autoritzar-se, se situarà enfront de les vies 

 rurals, respectant sempre les franges de protecció esmentades en l'art. 252.  

 f) Els criteris compositius i els materials respondran al model tradicional emprat en la zona. La 

 intervenció municipal podrà incidir en els aspectes estètics i d'utilització de materials en base a 

 la integració en l'ambient rural en que s'inserten aquestes edificacions.  

 

 Article 267. Instal·lacions agrícoles  

 1. Les condicions d'edificació per a usos agrícoles en les modalitats de magatzem agrícola, de 

 vivers i hivernacles, de casetes de ferramentes i utensilis i de coberts, tenen la condició comuna 

 d'autoritzar-se només quan es tracti d'una construcció destinada a una explotació agrícola que 

 tingui relació amb la naturalesa i destinació de la finca, amb la superfície definida per la unitat 
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 mínima de cultiu establerta legalment per a cada tipus de sòl. Normes Urbanístiques Pàgina 199 

 Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú Document refós Juny 2001. 

 

A més s'especifica: 

 - Per a ús agrícola en la modalitat d’indústria agropecuària: 

 a) Separació mínima respecte dels llindars: 10 m.  

 b) Altura màxima (carener): 7 m. 

 c) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la mateixa finca.  

 d) Es limita la superfície a un màxim del 10% de la de la finca pels primers 30.000 m² de la 

 mateixa, més un 5% de la superfície que superi els 30.000 m².  

 e) La superfície màxima per a cada unitat edificada serà de 2.000 m², i la separació mínima de 

 10 m. entre edificis.  

 

 - Per a ús agrícola en la modalitat de magatzem agrícola:  

 a) Separació mínima respecte dels llindars: 10 m. 

 b) Altura màxima (carener): 7 m.  

 c) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la mateixa finca. 

 d) Es limita la superfície al 3% de la de la finca pels primers 30.000 m² de la mateixa, més un 

 2% de la superfície que superi els 30.000 m². 

 e) La superfície màxima per a cada unitat edificada serà de 1.000 m², i la separació mínima de 

 10 m. entre edificis.  

 

 - Per la modalitat de vivers i hivernacles: 

 a) Altura màxima de carener: 7 m. 

 b) La separació als llindars de la finca ha de ser la necessària per a que no es produeixi ombra 

 sobre possibles hivernacles col.lindants, com a mínim serà d'un metre.  

 c) La instal·lació de vivers i hivernacles haurà de resoldre el correcte drenatge de les aigües 

 d'escorrentia pluvial a fi de no desequilibrar les capes freàtiques.  

 d) Separació mínima de vials i camins rurals: 3 m.  

 

 - Per la modalitat de caseta de ferramentes i eines:  

 a) Superfície màxima construïda: 12 m².  

 b) Altura màxima (carener): 4 m. 

 c) Separació mínima als llindars de la finca: 1 m. 

 

 - Per la modalitat de cobert:  

 a) Superfície màxima construïda: 100 m².  

 b) Les construccions podran situar-se annexes a l’habitatge rural de la mateixa finca.  

 c) Altura màxima (carener): 5 m.  

 d) Separació mínima respecte a tots els límits: 10 m. 
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 2. A les parcel·les existents que no compleixin la superfície mínima abans especificada, només 

 s’hi  admetrà  la  construcció  d’aixoplucs  per  a vehicles agrícoles i eines de superfície inferior a 

 25 m², i alçada lliure màxima de 3,00 m.  

 

 3. En qualsevol cas la intervenció municipal podrà modificar els projectes de construcció de 

 qualsevol instal·lació agrícola en ordre a la seva integració en l'entorn rural circumdant. 

 

6. PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA (Abril-2010) 

  En les Normes d’Ordenació Territorial i Directrius del Paisatge del Pla Territorial, l ’ àmb i t  objecte         

de  la  modificació  està  qualificada  como  “Espais de Protecció Preventiva”, dintre  del  Sistema de 

Espais Oberts. 

 
 
 
Article 2.8 Espais de protecció preventiva: definició 
S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no urbanitzables 
en el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció 
especial, però als quals es reconeix, en conjunt, un valor ambiental o 
paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de transició entre 
els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. 
El Pla considera  que cal protegir  preventivament  aquests espais, 
sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística 
municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a 
cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si s’escau. Tanmateix, el Pla preveu la possibilitat que, més 
enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin 
admetre en casos justificats implantacions d’activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d’especial interès  per  al  territori,  a  través  
del  procediment  que  el  Pla determina en l’article 1.14 per a garantir 
una avaluació suficient de la iniciativa. 

                                      
 
  Els espais de Protecció Preventiva queden regulats en l’art. 2.9. que estableix la necessitat 

d’analitzar els valors que concorren en el sòl que es pretén transformar i buscar la màxima 

comptabilització de l’actuació amb els espais d’elevat interès definits així en l’Annex 3 de l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental. 

  L’apartat 3er d’aquest article indica que, sense perjudici de les restriccions específiques per a 

determinades àrees establertes en el PGOU o altres instruments urbanístics, s’han de considerar - 

en general - els espais de protecció preventiva com una opció preferent davant dels espais de 

protecció especial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 
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                                        PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

 
   

  Recordant l’exigència que estableix l’art. 2.9 per a la transformació d’espais de protecció preventiva 

en quant a la necessitat de comptabilització de les actuacions amb el manteniment dels elements i 

valors de major interès que pugui recollir l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, incorporat en el Pla 

Territorial com Annex 3, aquest estableix (1. Àmbit de Vilanova) per a l’àrea que ens ocupa la 

valoració d’”espais d’elevat interès agrícola” dintre del espais de protecció preventiva de l’Àmbit de 

Vilanova, valoració concordant amb l’anàlisi del Pla Territorial descrit anteriorment. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb el PTMB, i en aquest cas en referència al Sistema d’Espais Oberts, l’Informe de 

Sostenibilitat Ambiental (ISA) – que s’acompanya a aquesta M.P.- desenvolupa detalladament de les 

directrius del Pla i els seus paràmetres ambientals en l’apartat 2.2. (Pàgines 9 a 19). 

D’altra banda, l’Informe urbanístic i Territorial –en l’apartat “De l’adequació a les directrius del 

planejament territorial” (pag. 3)- fa les següents puntualitzacions: 

En aquest sentit, ateses les característiques d’avanç de POUM del document que s’analitza, es pot 

valorar que la proposta presentada s’adequa en línies generals a les determinacions del PTMB. 
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Tanmateix, caldrà que en l’evolució posterior del document de POUM es tingui present tots els aspectes 

normatius i de directrius que fixa el Pla, d’acord amb l’article 1.8, especialment en aquest cas pel que fa 

als espais oberts. 

Pel que fa als aspectes de supramunicipalitat, caldrà que el POUM reculli adequadament les previsions 

del PTMB, tant gràfica com en la normativa, en tots els àmbits del sistema d’espais oberts continguts en 

PEIN, connectors ambientals i corredors fluvials, i en preservi la seva transformació urbanística per tal 

que puguin acomplir correctament la seva funció ambiental territorial. 

 

7. LLEI D'URBANISME (DL. 1/2010), MODIFICACIONS (LLEI 3/2012) I REGLAMENT VIGENT  

(D. 305/2006) 

- LUC.  Art. 96. Modificació de les figures de planejament urbanístic 

Segons  aquest  article  la  modificació de qualsevol dels elements d'una figura del planejament             

urbanístic  està  subjecta  a  les  mateixes  disposicions que regeixen la seva formació, amb les 

excepcions que s’estableixin per reglament o unes altres que recull el propi article (a, b, c y d). 

- LUC.  Art. 97. Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 

 1) Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar 

 la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat  i  la conveniència amb relació als interessos públics i 

 privats concurrents.  

 2) La valoració serà negativa en els següents suposats: 

      a. Si suposen un increment de sostre edificable....... 

      b. Per falta de coherència amb el planejament vigent i el seu desenvolupament sostenible. 

      c. En casos d'actuacions excepcionals no justificades. 

      d. Quan no hi ha una adequada projecció dels interessos públics explicitats en l'article. 

 3) Apartat  previst  per  a  la  instal·lació  de serveis comuns exigits per la legislació sectorial i la      

     seva justificació. 

           4) Relacionat amb l'apartat anterior. 

 

- REGLAMENT (D. 305/2006) Art. 117. Modificació dels instruments de planejament urbanístic. 

117.1.  S’entén  per  modificació  del  pla  d’ordenació urbanística municipal la introducció de 

qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la  

qualificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en 

els termes que estableix l’article anterior. 

117.2. Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb  

independència del seu contingut i abast, comporta llur modificació. 

117.3. La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix           

procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla          

d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries  les actuacions preparatòries          

assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament, i el tràmit          

d’audiència que preveu l’article 83.7 de la llei d’urbanisme només s’ha de concedir, si         

s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l’àmbit de la          

modificació.  
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- REGLAMENT (D. 305/2006) Art. 118. Determinacions i documentació de les modificacions dels  

instruments de planejament urbanístic. 

118.1. Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades  a 

llur  finalitat  específica,  d’entre  les pròpies de la figura de planejament modificada i,  en 

qualsevol cas, han de: 

 a)  Justificar   la   conveniència  de  la  modificació  i  de  les  noves  determinacions  que 

introdueixen. 

 b)  Identificar  i  descriure,  en  la documentació  escrita i gràfica, les determinacions i les 

normes urbanístiques objecte de modificació.  

 c)  Establir, mitjançant  les  normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents,           

les  determinacions  que  s’introdueixen  amb  la  modificació   i  que   substitueixen   les             

precedents. 

 d)  Justificar  el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais           

lliures  públics  i  equipaments  públics  que  exigeixen  els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 

de  la  Llei d’urbanisme. A  aquests efectes,  en  cas de concurrència de diversos usos, és 

d’aplicació   el  què  estableix    l’article 81.4   d’aquest  Reglament  i,   en  els  casos  de 

reordenació   general   d’un  àmbit  de  sòl  urbà  previstos  en  l’article  94.4  de  la  Llei 

d’urbanisme,  tant  si  comportem  com  si  no  increment  d’edificabilitat, són d’aplicació 

les reserves que estableix l’esmentat article 94.4. 

118.2. El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública            

no computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a         

espais  lliures  i  equipaments  que  estableixen  els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la llei            

d’urbanisme. 

118.3. Quan  la  modificació  del  planejament   comporta   l’augment   de   la  densitat  de  l’ús 

residencial,   sense   increment   de   l’edificabilitat,   s’han   de   preveure   les   reserves 

complementàries  que  estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme llevat que  l’augment           

de  densitat  es  destini  a  habitatges  de  protecció  pública  o  al  sistema   d’habitatges               

dotacionals  públics, i no ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el  mòdul           

de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. 

118.4. Les  modificacions  del  plans  urbanístics  han  d’estar  integrades  per  la  documentació            

adequada  a  la  finalitat,  contingut   abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar          

l’informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a           

avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental o aquelles           

altres  que  tinguin  alguna  repercussió  ambiental.  També  s’ha  d’incorporar  un  estudi             

d’avaluació  de  la  mobilitat  generada,  en  els  casos  que  així  ho estableix la legislació            

vigent. 

 En relació amb l’últim apartat de l'article anterior, el D. 344/2006 que regula els estudis de  

 mobilitat generada, en el seu article 3. "Àmbit d'Aplicació" requereix la inclusió de l'estudi quan 

 la modificació afecti a sòls urbans o urbanitzables, i en els casos de planejament derivat. 
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- REGLAMENT (D. 305/2006) Art. 101. Disposicions generals. 

 101.1. Són actuacions preparatòries de la formulació del planejament les següents: 

            a) La  suspensió  de  la  tramitació  de plans urbanístics derivats o instruments de gestió 

   urbanística i d’urbanització així com de l’atorgament de llicències. 

            b) L’aprovació  i  publicació  del  programa  de  participació  ciutadana  en la formulació i 

   tramitació del pla, en els termes que estableix l’article 22 d’aquest Reglament. 

            c) La subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament. 

            d) En el cas de sòl urbanitzable no delimitat, la consulta prèvia que regula l’article 73  de 

            la Llei d’urbanisme. 

 101.2.  Les  actuacions preparatòries  assenyalades  en  les  lletres  b) i c)  de  l’apartat anterior 

  únicament   tenen   caràcter   preceptiu  en  el  cas  de  formulació  del  pla  d’ordenació 

   urbanística  municipal  o de la seva revisió, mentre que són potestatives en els casos de 

            modificació d’aquest pla o de formulació de qualsevol altra figura de planejament. 

 

- LUC. Art. 58.9. Determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal. 

             9. En sòl no urbanitzable els plans d’ordenació urbanística municipal: 

 a) Regulen  cadascuna  de  les  qualificacions  possibles  en  coherència  amb el grau de                

conservació i protecció pretesos. 

b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 

c) Estableixen els llindars a què es refereix l’article 49.2. 

d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l’article 50.2. 

 

- LUC. Art. 59. Documentació dels Plans d'Ordenació urbanística Municipal. 

  Donada l'escassa complexitat urbanística de la modificació proposada, aquesta es  

  formularà amb els documents següents: 

  ● Memòria descriptiva i justificativa de la modificació. 

  ● Plànols d'informació i de la nova qualificació proposada. 

  ● Normativa Urbanística proposta. 

  ● Informe mediambiental. 

 

8.  NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSTA 

En sòl no urbanitzable, en coherència amb el grau de conservació i protecció pretès i d'acord amb la     

regulació de les possibles qualificacions previstes en el planejament general, es proposa qualificar el sòl 

objecte de la modificació amb la clau 18, donant així continuïtat a la qualificació que determina el 

planejament vigent en els terrens confrontants i de l'entorn immediat. 

En conseqüència, a l'efecte de la regulació dels paràmetres bàsics de les edificacions i els llindars 

màxims al que fa referència l'article 49.2 de la Llei de Urbanisme (D.L. 1/2010), modificada por la Llei 

3/2012, serà aplicable les disposicions previstes en el planejament vigent en les seves normes 

urbanístiques per a sòl NO URBANITZABLE: 
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Capítol TERCER. SECCIÓ I. "Zona de sòl de valor agrícola (clau 18); articles 265, 266 i 267,          

transcrits ja en la memòria en l'apartat 5.2. 

 

A més s'incorpora en aquesta memòria l'articulat normatiu que regularà en l'Àmbit d'aquesta 

Modificació Puntual i la finca del Padruell a aquest efecte de l'aplicació de la Legislació Vigent en matèria 

de carreteres i autopistes, i altres sectorials que li afectin. 

 

NORMATIVA REGULADORA AUTOPISTA C-32. 

 

● Article 1. Mesures mediambientals. 

En el cas que es faci alguna obra o instal.lació caldrà que la maquinària eviti trepitjar els hàbitats 

d’interès comunitari que limiten amb l’àmbit (per l’oest). En el cas que s’hagi de fer algun camí o accés, 

el paviment  a de ser de grava, sauló compactat o materials permeables. En el cas que s’hagi de 

pavimentar, caldrà utilitzar paviments porosos i prendre altres mesures per minimitzar la pèrdua de 

permeabilitat del sòl agrícola, com ara descompactar la zona afectada per les obres. 

 

● Article 2. Revisió de l'obra de drenatge transversal sota el camí d'accés a les Caves  

Jaume Serra. 

L'obra de drenatge situada a la confluència de les aigües canalitzades del Torrent del Padruell i el 

Torrent d'en Parellada, situada sota l'accés als cellers, resulta del tot insuficient. 

Serà obligatori per part dels promotors la realització de les Actuacions proposades a l'Estudi Hidrològic i 

recollides al preàmbul d'aquesta memòria: 

 

- Execució d'un calaix de formigó de dimensions 5,5 m x 3 m. (Secció) per l'ample del vial d'accés 

  al celler, que el creua transversalment. 

- Neteja i desbrossament de la vegetació i verdissa present a la zona, aigües amunt i aigües 

  avall de l’obra de drenatge. 

- Retirada dels abassegament de sediments acumulats principalment en la zona aigües avall 

  de l’obra de drenatge. 

- Protecció contra la sedimentació en el tram aigües avall, según el croquis que s’ aporta a l’Estudi   

  Hidrogeològic (pag. 34). ANNEX 10. 

 
Totes i cadascuna d'aquestes Actuacions requeriran l'autorització prèvia de l'ACA que informarà 

específicament sobre aquesta proposta. 

Així mateix, s'ha de tenir en compte el que disposa la Llei d'Aigües (RDL 1/2001) i el Reglament de 

Domini Públic Hidràulic (RD 9/2008 que modifica el RD 849/1986). 
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9. CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DE L'ACCÉS A LES CELLERS J. GARCÍA CARRIÓN. 

Les aigües procedents del drenatge de l'autopista "Pau Casals" (C-32) han discorregut, fins a l'execució 

de les obres de canalització autoritzades per l'Agència Catalana de l'Aigua al Febrer 2011, per una 

sèquia en forma de "V" fins al punt d'abocament en el curs fluvial "Torrent d'en Parellada", com 

s'assenyala en el ortofotomapa que s'adjunta (Plano 11.1.3.2.). O sigui que el seu recorregut, des de fa 

alguns anys almenys, no discorria per la zona prevista en el planejament vigent classificada com a clau 

20 en la seva ordenació del territori. El ortofotomapa ressenyat també permet observar com aquesta 

zona, que es pretén reclassificar mitjançant aquest instrument urbanístic, té pràcticament tota la seva 

superfície plantada amb vinyes. 

A més, des de la realització de les obres de canalització (2011), després de l'autorització de la A.C.A., 

les aigües pluvials procedents del drenatge de la C-32 discorren ara paral·leles a la carretera (C-32), 

aproximadament entre els Quilòmetres 20 i 21, donant continuïtat i acompanyant a aquestes fins al 

"Torrent d'en Parellada", sent la ubicació del seu punt d'abocament molt proper a l'anterior. El 

recorregut de l'aigua per aquesta nova canalització també s'assenyala en la documentació gràfica abans 

esmentada. També s'acompanya en els Annexos la resolució de la A.C.A. per la qual s'autoritzen les 

obres descrites. 

 

10. PROPIETATS AFECTADES 

Segons la Revisió del Pla General d'Ordenació Vigent en la seva Secció III. Zones de protecció i servitud 

(clau 20) de les NN.UU- (Art. 270.b)  indica  que  les lleres públiques dels torrents tenen la consideració 

de  sistema  general  hidrològic.  La  modificació  proposada  suposarà  la  restitució  de  les  superfícies 

afectades a les finques que correspongui. 

Les finques afectades són les següents: 

 - Finca nº 2 (RC 08308 A 00400020000 ZO).............. Superfície = 205.304 m² 

 - Finca nº 95 (RC 08308 A 004000950000 ZT)........... Superfície =   18.608 m² 

 - Finca nº 96 (RC 08308 A 004000960000 ZF)..........  Superfície =    15.233 m² 

                                      239.145 m² 

 

La superfície classificada com a clau 20 en cadascuna d'elles, i que ara es proposa modificar a clau 18, 

serà:  

- Finca nº 2......................... Superfície = 6.082,31 m² 

 - Finca nº 95....................... Superfície =  5.376,03 m² 

 - Finca nº 96....................... Superfície =  5.501,64 m²  

                              Total Superfície en clau 20 = 16.959,98 m² 

 

Les tres finques indicades són propietat  d’"Habitats del Garraf, S.L.", amb domicili al carrer Abadia  de 

Sant Martín, número 2, de  València (CIF. B-97686810),  i  formen  part  d’una  propietat  major de  la 

mercantil  indicada  que  disposa  d’una  superfície conjunta que ascendeix a 1.159.435,50 m², dins de 

l'àmbit del Padruell. 
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Aquesta propietat figura inscrita al registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú nº 2 com a dues grans 

finques:  Tom  2507,  llibre  1415,  foli  122,  finca  59894,  inscripció  primera. Tot això conforme a les 

següents dades: 

 RÚSTICA: Pieza de tierra que comprende las parcelas, DOS, TRES, NOVENTA Y TRES, 

 NOVENTA Y CINCO, NOVENTA Y SEIS, NOVENTA Y SIETE, Y NOVENTA Y OCHO del polígono 

 veintisiete; la  parcela CIENTO UNO del polígono cuatro; la parcela CUARENTA del polígono 

 veinticinco; las parcelas CATORCE, QUINCE, DIECISÉIS, DIECISIETE, Y CUARENTA Y CINCO del 

 polígono veintiséis; sitas en el término municipal de Vilanova i la Geltrú, partidas “Padruell”, 

 “Corral d’en Guardiola”, “Masía del Tapet”, y “Masía d’en Pera”. Tiene una superficie de ciento 

 quince  hectáreas, noventa y cuatro áreas, treinta y cinco centiáreas y cincuenta decímetros 

 cuadrados. 

 

Dins del mateix àmbit, la mercantil "J. García Carrión, S.A." és propietària de terrenys amb una 

superfície total conjunta de 66.528 m², desglossada en les següents finques: 

 

- Parcela en la que se localizan las actuales instalaciones de las Bodegas “JAUME SERRA”, con    

una superficie de 31.737,00 m². (finca registral número 43. 104-BIS del Registro de la     

Propiedad número 2 de Vianova i la Geltrú) 

 - Parcela 94 del Polígono 4, con una superficie de 10.832,00 m². (finca registral número 2.986 

 del Registro de la Propiedad número 2 de Vilanova i la Geltrú). 

 - Parcela 110 del Polígono 4, con una superficie de 2.499 m². (finca registral número 2.987 del 

 Registro de la Propiedad número 2 de Vilanova i la Geltrú). 

 - Parcela 100 del Polígono 4, con una superficie de 21.360,00 m². (finca registral número   

 13.712 del Registro de la Propiedad número 2 de Vilanova i la Geltrú). 

 

La primera parcel·la descrita (Cellers "Jaume Serra", avui propietat de "J. García Carrión, S.A."), es 

situa - a manera d’illa - dins de les propietats d’”Habitats del Garraf, S.L." i en concret de la finca nº 2 

del polígon 27, amb la superfície indicada de 31.737,00 m², quedant aquesta afectada en 937,18 m² 

per l'àrea objecte d’aquesta modificació puntual del planejament vigent. 

Estant pendent de formalitzar la segregació d'aquesta finca i a fi de facilitar la comprensió de l'exposat, 

la superfície afectada de 973,18 m² queda integrada en les dades d'afecció indicats en la finca nº 2 

(R.C.08308A00400020000Z0). 

La resta de propietats de la mercantil "J. García Carrión, S.A." (parcel·les 94, 110 i 100 del polígon 4) 

es situen en continuïtat amb la propietat de d’”Habitats del Garraf, S.L." i han estat objecte d'una 

permuta entre ambdues societats per permetre les ampliacions realitzades i previstes pels cellers en un 

nou àmbit de 66.528 m², conformant d'aquesta forma una nova "illa" de major superfície, limitant en 

tot el seu perímetre amb la propietat de d’”Habitats del Garraf, S.L." 

Tarragona, Febrer de 2018 

L'ARQUITECTE 

 

 

Alfonso Bolullo Gabarrón 
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1 OBJECTE D’ESTUDI 

Per encàrrec de les caves JAUME SERRA, S.L., a través de l'arquitecte Alfonso Bolullo, es realitza un 
estudi  hidrogeològic  en  les  proximitats  dels  cellers  Jaume  Serra,  que  permeten  determinar  els 
trets hidrogeològics dels episodis d'inundació que tenen lloc a la zona i per tant a determinar si la 
capacitat de desguàs sota la carretera d'accés a les caves Jaume Serra és l’adequat. 
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2 HIDROLOGIA 

2.1 INTRODUCCIÓ 

L’estudi hidrològic de la conca té com a objectiu fonamental la definició de cabals en la conca de 
l'àrea d'estudi, permetent definir la capacitat dels col∙lectores en qüestió. Seguint els criteris de la 
mateixa "GUIA TÈCNICA ‐ Recomanacions Tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local", 
publicada per  la Agència Catalana de  l'aigua el març de 2003, els  càlculs hidrològics es  realitzen 
mitjançant el mètode racional. 

El mètode racional calcula el màxim cabal d'escolament superficial d'una pluja d'intensitat  I que 
cau  sobre  en una  conca de  superfície S,  que  comença de manera  instantània  i  que  és  constant 
durant un temps mínim i igual al temps de concentració de la conca Tc. 

 
Per aquest tipus de càlcul seran necessàries unes dades base: 

- Definició geomètrica de la conca objecte d’estudi, veure apartat 2.2 

- Càlcul del llindar d’escorrentiu segons el mètode SCS, recomanat por el ACA, veure apartat 
2.3 

- Model  meteorològic,  on  es  determina  la  durada  i  la  intensitat  de  la  pluja  del  projecte. 
apartat 2.4 

 

Un  cop  obtingudes  les  bases  de  càlcul,  es  determina  el  cabal màxim per  a  cada  conca  i  per  als 
diferents períodes de  retorn considerats  i mitjançant  les dues metodologies  recomanades. En el 
cas d’estudi del present projecte es calcularà amb el mètode racional. 
 

2.2 DEFINICIÓ DE LA CONCA 

2.2.1 Metodologia d’estudi 

S’han delimitat les conques utilitzant el catàleg de conques hidrogràfiques extretes del catàleg de 
descarrega de  cartografia de  la  “Agència Catalana de  l’Aigua”,  així  com  la  topografia 1:1.000,  la 
cartografia 1:5.000  i  les ortofotografies 1:2.500 del “Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya” 
mitjançant l’aplicació “VISSIR”. 

Per les conques s’han obtingut les següents característiques:  

 Longitud 

 Pendent del curs fluvial 

 Superfície.  

 Cota superior i inferior 
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2.2.2 Característiques morfològiques de les conques 

S’han caracteritzat  tres conques principals, de cadascuna d’elles es defineix el  seu curs principal 
que es correspon amb el recorregut més llarg que realitza una gota d’aigua des de que cau per la 
part més alta de la conca fins que surt d’ella. 

 

Fig 1: Representació gràfica de les conques sobre una cartografia 25.000 del ICGC 
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Fig 2: Representació gràfica de les conques sobre l’ortofotografia de l’ICC escala 1:2.500 

En la taula següent es mostren les conques estudiades, la seva superfície, la cota superior i inferior 
i la longitud del curs d’aigua principal. 

CONCA  NOM CONCA 
Area 

Cota
Superior 

Cota Inferior Longitud

(Ha)  (m)  (m)  (km) 

1  Conca 1  210,58 260 83.46  2,96 

2  Conca 2  53,47 265 83.46  1,77 

3  Conca 3  50,81 265 98.94  1,73 

Taula  1: Taula amb les característiques principals de les conques obtingudes 

2.3 MÈTODE DEL SCS CN 

El “Soil Conservation Service” (SCS 1972) va tabular el número de corba segons: 

 L’ús del sòl

 El Pendent

 Característiques hidrològiques
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 Grup del sòl

Aquests números de corba s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les quals 
corresponen a condicions normals. 

La relació entre el llindar d’escorrentiu (P0) i el número de corba (NC) utilitzada habitualment a la 
península és la proposada per Témez: 

5.000
50 

A  la  Taula    2  es  presenta  una  taula  en  que  es  relacionen  els  valors  de  llindar  d’escorrentiu  en 
condicions d’humitat tipus II segons l’ús de sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el 
grup de sòl.  

Les característiques hidrològiques indiquen: 

R: Superficies en què el cultiu es fa segons les corbes de nivell 

N: Superficies en què el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent. 

Ús del Sòl 
pendent  Característiques  Grup de sòl 

(%)  Hidrològiques  A  B  C  D 

³ 3  R  15  8  6  4 

 Guaret  ³ 3  N  17  11  8  6 

< 3  R/N  20  14  11  8 

³ 3  R  23  16  8  6 

Conreus en Filera  ³ 3  N  25  16  11  8 

< 3  R/N  28  19  14  11 

³ 3  R  29  17  10  8 

 cereals d'hivern  ³ 3  N  32  19  12  10 

< 3  R/N  34  21  14  12 

³ 3  R  26  15  9  6 

 rotació conreus pobres  ³ 3  N  28  17  11  8 

< 3  R/N  30  19  13  10 

³ 3  R  37  20  12  9 

 rotació conreus densos  ³ 3  N  42  23  14  11 

< 3  R/N  47  25  16  13 
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Ús del Sòl 
pendent  Característiques  Grup de sòl 

(%)  Hidrològiques  A  B  C  D 

pobre  24  14  8  6 

³ 3  mitja  53  23  14  9 

bona  69  33  18  13 

 praderies  m. bona 81  41  22  15 

pobre  58  25  12  7 

< 3  mitja  81  35  17  10 

bona  122  54  22  14 

m. bona 244  101  25  16 

pobre  62  28  15  10 

³ 3  mitja  80  34  19  14 

 plantacions regulars  bona  101  42  22  15 

 d'aprofitament forestal  pobre  75  34  19  14 

< 3  mitja  97  42  22  15 

bona  150  80  25  16 

m. clara 40  17  8  5 

 masses forestals  clara  60  24  14  10 

 (boscos, matolls, etc.)  mitja  75  34  22  16 

espessa  89  47  31  23 

m. esp. 122  65  43  33 

 roques permeables  ³ 3  3  

< 3  5 

 roques impermeables  ³ 3  2  

< 3  4 

 ferms granulars (no 
pavim)  2 

 empedrats  1,5 

 paviments (bitum o 
formig)  1 

Taula  2 Valors del nombre de corba NC utilitzats pel càlcul. 
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2.3.1 Usos del sòl 

S’ha partit de  la cartografia de usos del sòl del CREAF (Centre de Recerca Ecològica  i Aplicacions 
Forestals). S’ha fet servir els mapes de cobertes del sòl MCSC. A partir de la coberta del sòl s’ha fet 
la conversió als usos del sòl que es preveu en el mètode “Soil Conservation Service” (SCS 1972).En 
l’annex 2 s’adjunta la conversió feta servir. 

En la determinació de l’ús del sòl cal considerar dues fases clarament diferenciades: 

1. Determinació de  l’ús del sòl en el seu estat actual, necessari per als estudis de calibratge
que s’efectuïn i que a més a més servirà de situació de partida per a la fase següent.

2. Anàlisi  de  la  possibilitat  que  en  un  futur  pròxim  es  canviï  l’ús  del  sòl.  Aquests  canvis
normalment van lligats a l’augment de sòl urbà o a la construcció d’urbanitzacions.

En  el  cas  d’estudi  i  considerant  que  la  zona  no  tindrà  creixement,  com  a mínim  significatiu,  es 
considera l’escenari de la fase 1, en que no es preveu una modificació substancial dels usos del sòl. 

Els usos del sòl detectats a la conca d’estudi, s’obtenen a partir dels mapes de cobertes.  

Fig 3: Mapa de cobertes de sòl de la zona 
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La cartografia de cobertes del CREAF per a la zona d’estudi dona els següents valors: 

Cobertes de sòl  Conca 1  Conca 2  Conca 3  Total general

Altres conreus herbacis  3.993,4  3.993,4 

Altres conreus herbacis en regadiu  5.639,1  5.639,1 

Altres construccions  21.592,4  21.592,4 

Alzinar(>=20%cc)  11.355,9  2.020,0  13.376,0 

Alzinar(5‐20%cc)  9.758,0  2.297,7  12.055,7 

Arbrat urbà  10.230,3  921,1  930,9  12.082,3 

Arbres caducifolis(>=20%cc)  3.055,9  3.055,9 

Boscos caducifolis de ribera (>020%cc)  1.878,6  1.878,6 

Canyars  2.660,5  2.660,5 

Conreus abandonats prats ‐ prats en zones forestal* 3.848,2  3.848,2 

Conreus abandonats‐matollars  5.297,9  5.297,9 

Edificis aïllats  630,6  630,6 

Edificis aïllats  555,2  555,2 

Franja de protecció de pi blanc  38.821,2  38.821,2 

Fruiters no cítrics  12.057,7  12.057,7 

Fruiters no cítrics en bancals  13.083,5  13.083,5 

Fruiters no cítrics en regadiu  3.681,9  3.681,9 

Garroferars  3.512,5  3.512,5 

Grans vials  48.838,9  48.838,9 

Habitatges unifamiliars aïllats  124.048,3  124.048,3 

Lleres naturals  1.188,3  1.188,3 

Matollar en línies elèctriques  7.822,0  13.396,3  21.218,4 

Matollars de formacions de ribera  2.574,8  2.574,8 

Matollars procedents de tallades arreu  2.889,2  2.889,2 

Matolls  792.735,2  163.735,1  149.482,6  1.105.952,8 

Moviments de terres  12.763,9  62.689,4  15.551,8  91.005,1 

Naus  3.909,2  3.909,2 

Oliverars en bancals  2.689,8  2.689,8 

Oliveres  43.274,5  43.274,5 

Pineda de pi blanc (>20)  494.910,0  226.659,8  223.677,5  945.247,2 

Pineda de pi blanc (5‐20%)  203.633,7  41.183,5  66.345,6  311.162,8 

Pineda de pi pinyer (>20%cc)  6.367,1  6.367,1 

Plantacions de pi blanc  15.159,9  3.504,5  925,9  19.590,3 

Prats i herbassars  76.133,0  7.116,8  7.791,7  91.041,5 

Regeneració de pi blanc  26.548,3  8.217,2  34.765,5 

Rompudes agrícoles  12.426,9  12.426,9 

Roquissars  2.290,2  1.316,5  1.104,0  4.710,7 

Sols nus urbans no edificats  11.290,7  11.290,7 
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Cobertes de sòl  Conca 1  Conca 2  Conca 3  Total general

Sol erosionat per agent natural  6.890,6  915,5  7.806,0 

Sol nu per acció antròpica  35.350,1  753,1  36.103,2 

Vinyes  14.161,9  20.124,4   34.286,3 

Zones  aparcament  1.350,6  1.350,6 

Zones urbanes en construcció  2.122,7  2.122,7 

Zones verdes artificials urbanes  21.593,3  21.593,3 

Total general  2.105.821,9  534.726,4  504.728,5   3.145.276,8 

Taula  3:Resum dels usos de sòl de la zona d’estudi en m2 

Cobertes de sòl  Conca 1  Conca 2  Conca 3  Total general

Altres conreus herbacis  0,19% 0,00% 0,00%  0,13%

Altres conreus herbacis en regadiu  0,27% 0,00% 0,00%  0,18%

Altres construccions  1,03% 0,00% 0,00%  0,69%

Alzinar(>=20%cc)  0,54% 0,38% 0,00%  0,43%

Alzinar(5‐20%cc)  0,46% 0,43% 0,00%  0,38%

Arbrat urbà  0,49% 0,17% 0,18%  0,38%

Arbres caducifolis(>=20%cc)  0,15% 0,00% 0,00%  0,10%

Boscos caducifolis de ribera (>020%cc)  0,09% 0,00% 0,00%  0,06%

Canyars  0,13% 0,00% 0,00%  0,08%

Conreus abandonats prats ‐ prats en zones forestal* 0,18% 0,00% 0,00%  0,12%

Conreus abandonats‐matollars  0,25% 0,00% 0,00%  0,17%

Edificis aïllats  0,03% 0,00% 0,00%  0,02%

Edificis aïllats  0,03% 0,00% 0,00%  0,02%

Franja de protecció de pi blanc  1,84% 0,00% 0,00%  1,23%

Fruiters no cítrics  0,57% 0,00% 0,00%  0,38%

Fruiters no cítrics en bancals  0,62% 0,00% 0,00%  0,42%

Fruiters no cítrics en regadiu  0,17% 0,00% 0,00%  0,12%

Garroferars  0,17% 0,00% 0,00%  0,11%

Grans vials  2,32% 0,00% 0,00%  1,55%

Habitatges unifamiliars aïllats  5,89% 0,00% 0,00%  3,94%

Lleres naturals  0,06% 0,00% 0,00%  0,04%

Matollar en línies elèctriques  0,37% 2,51% 0,00%  0,67%

Matollars de formacions de ribera  0,12% 0,00% 0,00%  0,08%

Matollars procedents de tallades arreu  0,14% 0,00% 0,00%  0,09%

Matolls  37,64% 30,62% 29,62%  35,16%

Moviments de terres  0,61% 11,72% 3,08%  2,89%

Naus  0,19% 0,00% 0,00%  0,12%

Oliverars en bancals  0,13% 0,00% 0,00%  0,09%

Oliveres  2,05% 0,00% 0,00%  1,38%

Pineda de pi blanc (>20)  23,50% 42,39% 44,32%  30,05%
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Cobertes de sòl  Conca 1  Conca 2  Conca 3  Total general

Pineda de pi blanc (5‐20%)  9,67% 7,70% 13,14%  9,89%

Pineda de pi pinyer (>20%cc)  0,00% 0,00% 1,26%  0,20%

Plantacions de pi blanc  0,72% 0,66% 0,18%  0,62%

Prats i herbassars  3,62% 1,33% 1,54%  2,89%

Regeneració de pi blanc  1,26% 1,54% 0,00%  1,11%

Rompudes agrícoles  0,00% 0,00% 2,46%  0,40%

Roquissars  0,11% 0,25% 0,22%  0,15%

Sols nus urbans no edificats  0,54% 0,00% 0,00%  0,36%

Sol erosionat per agent natural  0,33% 0,17% 0,00%  0,25%

Sol nu per acció antròpica  1,68% 0,14% 0,00%  1,15%

Vinyes  0,67% 0,00% 3,99%  1,09%

Zones  aparcament  0,06% 0,00% 0,00%  0,04%

Zones urbanes en construcció  0,10% 0,00% 0,00%  0,07%

Zones verdes artificials urbanes  1,03% 0,00% 0,00%  0,69%

Total general  100,00% 100,00% 100,00%  100,00%

Taula  4: Resum dels usos de sòl en %. 

 

2.3.2 Pendents 

Per  al  càlcul  del  pendent  en  cada punt de  la  conca és molt  convenient  fer  servir  cartografia en 
format  digital  tridimensional,  és  a  dir,  que  contingui  un  model  digital  del  terreny  (MDT).  La 
cartografia feta servir és provinent de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5000. 

Partint d’aquest MDT es pot generar una malla per comprovar si en cadascun dels seus vèrtexs el 
pendent del terreny és major/igual o menor del 3%. 

 

Nom  pendent (%)  Àrea (m2)  % cas 

Conca 1  <3  211.113,2 10,0% 

Conca 1  >=3  1.894.708,8 90,0% 

Nom  pendent (%)  Àrea (m2)  % cas 

Conca 2  <3  67.424,4 12,6% 

Conca 2  >=3  467.302,0 87,4% 

Nom  pendent (%)  Àrea (m2)  % cas 

Conca 3  <3  48.310,4 9,5% 

Conca 3  >=3  459.779,7 90,5% 

Taula  5: pendents de les conques 
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La major part de la zona de projecte té un pendent superior al 3%. 

 

Fig 4: Mapa de pendents de la zona 

 

2.3.3 Característiques hidrològiques 

La informació de si el cultiu es realitza segons la direcció del màxim pendent o seguint les corbes 
de nivell es pot obtenir a partir de fotos aèries o ortofotomapes amb bona definició, o altrament, 
per mitjà de visites de camp. 

Les característiques hidrològiques poden ser: 

 Per a conreus: 

o N  Si els conreus segueixen les corbes de nivells 

o R  Si els conreus estan orientats segons la direcció de màxim pendent 

 Per praderies i plantacions, és funció de la densitat 

o Pobra 

o Mitjana 

o Bona 
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o Molt bona 

 Per a masses forestals és funció de la densitat d’arbres 

o Molt clara 

o Clara 

o Mitjana 

o Espessa 

o Molt Espessa 

Donada  l’estacionalitat  de  les  feines  agrícoles  s’aconsella  que  únicament  es  consideri  la 
característica  hidrològica  N  quan  la  plantació  sigui  d’arbres,  ja  que  la  forma  de  cultiu  d’altres 
espècies pot variar d’una temporada a l’altra.  

En  la zona d’estudi de projecte,  les zones de conreu són totes  tipus N,  la vegetació en tenim de 
pobre i bona, i massa forestal entre clara i espessa. 

 

2.3.4 Grup de sòl (geologia) 

A Catalunya l’Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (ICC) ha editat la cartografia geològica a 
escala 1:250.000 i 1:50.000 amb els sòls classificats segons diversos codis.  

Segons la litologia i geomorfologia es classifiquen els grups de sòl en quatre tipus: 

A. Sòls en què l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats per 
sòls granulars de poca potència, hi destaquen: 

 Còdols. 

 Graves 

 Sorres 

 Sorres llimoses 

B. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan formats 
per  estrats  de  sòls  de  potències  moderades  a  grans.  Normalment  estan  bé  o 
moderadament drenats. Hi predominen: 

 Calcàries 

 Gresos 

 Lutites 
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 Conglomerats 

 Guixos 

 Bretxes 

C. Sòls en què  l’aigua  infiltra  lentament quan estan molt humits.  Estan  formats per  sòls de 
poca o mitjana potència amb litologies franco‐argiloses, franco‐argilo‐sorrenques, llimoses 
o argilo‐sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. Hi destaquen: 

 Margues 

 Lutites 

 Argiles‐llimoses 

D. Sòls  amb  una  infiltració  molt  lenta.  Tenen  estrats  argilosos  superficials  o  propers  a  la 
superfície. Estan pobrament o molt pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls 
amb nivells freàtics permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència.  

 Basalts 

 Granits 

 Tonalites 

 Gneiss 

 Llacs, embassaments. 

A partir dels mapes geològics de l’Institut Geològic de Catalunya i del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), es determinen els tipus de sòl a la conca d’estudi. 
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Fig 5: Geologia de la zona de projecte 

 

A  la  zona  d’estudi  hi  destaca  la  unitat  CVBcd  corresponent  a  calcàries  amb  intercalacions 
dolomítiques del Mesozoic,  (classificables com a grup B), presents entre un 89,3% i un 97,9% en 
funció de la conca. Entre un 2,1% i un 10,7% de la superfície de les conques hi aflora la unitat Qr 
corresponent a dipòsits dels  llits  actuals de  les  rieres  i  dels  torrents del Cenozoic,  (classificables 
com a grup A).  

 

Tipus sòl  Conca 1  Conca 2  Conca 3  Àrea total (m2) 

A  44034,98 57145,54 50257,50 151438,02 

B  2061786,96 477580,89 457832,61 2997200,46 

Total general  2105821,94 534726,43 508090,11 3148638,48 

Taula  6: Unitats geològiques de la zona 

 

Tipus sòl  Conca 1 Conca 2 Conca 3 Total 

A  2,1% 10,7% 9,9% 4,8%

B  97,9% 89,3% 90,1% 95,2%

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taula  7: Percentatge de tipus de sòl 
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2.3.5 Obtenció del valor del llindar d’escorrentiu 

Amb  totes  les  dades  obtingudes  en  els  apartats  anteriors  s’obté  el  valor  d’escorrentiu  Po  i 
mitjançant  un  coeficient  de  correcció  regional  de  1,3  recomanat  per  l’ACA  en  el  document  de 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” P’o. 

Segons l’Annex 3, per a cadascuna de les conques s’obtenen els següents resultats: 

   Conca 1 Conca 2 Conca 3

Po  28mm 33,7mm 36,3mm

Coef. Correcció 1,3 1,3 1,3

P’o  36,4mm 43,8mm 47,2mm

Taula  8: Llindar d’escorrentiu 

 

2.4 MODEL METEOROLÒGIC 

En aquest apartat es defineix la duració i la intensitat de la pluja.  

El mètode permet d’obtenir a partir d’una corba  intensitat‐duració‐freqüència un hietograma de 
disseny. Aquest hietograma especifica la profunditat de precipitació que ocorre en n intervals de 

temps successius de duració t amb una duració total de Td = n*t. La intensitat es llegeix en una 
corba  IDF  per  a  cadascuna  de  les  duracions    t,  2t,  3t,  ...,  i  la  profunditat  de  precipitació 
corresponent  es  troba  multiplicant  la  intensitat  i  la  duració.  Prenen  diferències  entre  valors 
successius de profunditat de precipitació, es troba la quantitat de precipitació que s’ha d’afegir per 

a cada unitat addicional de temps t. Aquests increments o blocs es reordenen en una seqüència 
temporal  de  manera  que  la  intensitat  màxima  ocorri  en  el  centre,  a  1/3  o  2/3  de  la  duració 
requerida Td i els altres blocs és situen en ordre descendent alternativament cap a la dreta i cap a 
l’esquerra del bloc central per a formar el hietograma de disseny. 

La corba IDF per a un període de retorn de TR anys, es pot obtenir a partir de la següent equació: 

  128

28'
1,0

1,01,0

11
24





t

dP
It  

On:  

It:  intensitat en mm/h 

Pd’:  pluja màxima modificada en 24 hores per a un període de retorn TR  
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t:  temps de duració de la pluja (h) 

La pluja màxima modificada (Pd’) es defineix de la següent manera: 

Add KPP '
 

Essent: 

Pd:  pluja màxima en 24 hores per a un període de retorn TR  

KA:  coeficient de simultaneïtat 

El coeficient de simultaneïtat es relaciona amb l’àrea de la conca de la següent manera: 

KA = 1                si A 1km2 

15
1

A
KA

log
    si A> 1km2 

Segons  recomanacions  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  es  fa  servir  les  dades  de  l’estudi  del 
Ministerio de Fomento ‘Máximas lluvias diarias en la España peninsular’ 

Concretament s’utilitza l’aplicació MAXPLU que permet obtenir: 

- Valor mig de la màxima precipitació diària anual P i del coeficient de variació C. 

- Estimació  de  la  precipitació  diària màxima  corresponent  a  diferents  períodes  de  retorn, 
partint del valor de la seva mitja i del seu coeficient de variació, assumint una distribució 
SQRT‐ETmax. 

En qualsevol cas es necessari introduir les coordenades geogràfiques o UTM d’un punt de la zona 

d’estudi. 
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En el nostre cas: 

X  392203

 Y  4568770

La següent taula resumeix els valors de precipitació màxima per a períodes de retorn de 5, 10, 25, 
50, 100 i 500 anys 

Període de retorn  Precipitació 

5  93 mm 

10  114 mm  

25  143 mm 

50  167 mm 

100  191 mm 

500  255 mm  

 

2.5 CÀLCUL DE CABALS AMB EL MÈTODE RACIONAL 

2.5.1 Introducció 

El mètode utilitzat per a calcular el cabal d’avinguda és el proposat per  J.R. Témez, en el  treball 
"Cálculo  Hidrometeorológico  de  Caudales  Máximos  en  Pequeñas  Cuencas  Naturales  1978" 
realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., amb les modificacions proposades 
pel  mateix  autor  de  l’article  “Generación  y  mejora  del  método  racional”  publicat  en  la  revista 
Ingeniería Civil núm. 82, el qual es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la Generalitat de 
Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes". 

El mètode hidrometeorològic es basa en  l’aplicació de  la  fórmula  racional  amb  la qual  s’obté el 
cabal màxim possible  que pot  produir‐se  amb una pluja  d’intensitat  determinada  en una  conca 
d’àrea i coeficient de vessament coneguts. Amb la utilització de la fórmula racional se suposa que 
hi  ha  gran  regularitat  espaial  i  temporal  de  les  pluges,  hipòtesi  acceptable  per  temps  de 
concentració petits i per a les avingudes a conques petites. 

La fórmula per calcular el cabal punta és: 

Q K ∙
C ∙ I ∙ S
3,6

 

  On 
    Qp  Cabal punta (m3/s) 
    C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
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I  Intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D 
igual al temps de concentració Tc de la conca. 

    S  Superfície de la conca (km2) 
    K  Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

2.5.2 Coeficient d’uniformitat (K) 

El  coeficient  d’uniformitat  reflexa  la  falta  d’uniformitat  de  la  pluja  en  conques  relativament 
extenses. 

Depèn  de  diversos  factors,  com  la  torrencialitat  de  les  precipitacions  i  les  característiques 
morfològiques de la conca. 

El coeficient d’uniformitat, K, es calcula amb la fórmula: 

1
,

, 14
 

On 
    K  Coeficient d’uniformitat (adimensional) 
    Tc  Temps de concentració (hores) 

2.5.3 Coeficient d’escorrentiu (C) 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació de 
intensitat I,  i depèn de la raó entre la precipitació total diària (Pd) corresponent a un període de 
retorn determinat i el llindar d’escorrentiu (Po) a partir del que s’inicia l’escorrentiu superficial. 

Es pot dir que és una relació entre la precipitació i l’aigua que discorre per la superfície. 

El coeficient d’escorrentiu C es calcula amb la fórmula: 

C
P P ∙ P 23P

P 11P
 

On 

    C  Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
    Pd’  Volum de precipitació diària (mm) 
    Po’  Llindar d’escorrentiu (mm) 

El  volum  de  precipitació  diària  s’ha  determinat  en  l’apartat  2.4  i  el  llindar  d’escorrentiu  s’obté 
mitjançant el mètode del SCS Numero de Corba, veure apartat 2.3. 
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2.5.4 Temps de concentració (Tc) 

El  Temps de  concentració  Tc  es defineix  com el  temps que  transcorre entre  la  finalització de  la 
precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial. 

El temps de concentració és funció, per una banda, de les característiques geomorfològiques de la 
conca (forma en planta, pendent mitja, cobertes, densitat...) que faciliten més o menys l’evacuació 
de l’escorrentiu i per altra banda la intensitat de la pluja, ja que la velocitat del flux varia amb el 
cabal d’escorrentiu generat. 

Els processos d’urbanització generalment disminueixen la rugositat de la superfície d’escorrentiu, 
impermeabilitzen la superfície i per tant es genera més escorrentiu i aquest és evacuat en menor 
temps. Tot això significa que el temps de concentració en zones urbanes o urbanitzades és menor 
que en conques amb terreny natural. 

A  Catalunya  s’ha  comprovat  que  la  fórmula  proposada  per  J.R.  Témez  dóna  bons  resultats. 
Aquesta expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de 
les no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades. 

o Conca rural <4% 

0,3 ∙ ,

,

 

    On   
      j  és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 
      L  longitud del curs principal expressat en km 
 

o Conques urbanitzades,  amb un  grau  d’urbanització  superior  al  4% de  l’àrea de  la  conca  i 
amb  urbanitzacions  independents  que  tinguin  clavegueram  de  pluvials  no  unificat  o 
complet. 

1

1 ∙ 2
0,3 ∙ ,

,

 

On   
j  és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 

      µ  grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 
      L  longitud del curs principal expressat en km 
 

o Conques  urbanes,  amb  un  grau  d’urbanització  superior  al  4%  de  l’àrea  de  la  conca  amb 
clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat 

 

1

1 3 ∙ ∙ 2
0,3 ∙ ,

,
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    On   
      j  és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 
      µ  grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 
      L  longitud del curs principal expressat en km 

En el cas de projecte dues de les conques es consideren rurals i una urbanitzada, ja que més d’un 
4% de sòl són habitatges unifamiliars segons el mapa d’usos del sòl  

2.5.5 Pluja de disseny. Intensitat de la precipitació (I) 

El valor de la intensitat mitjana màxima ve determinada per la duració de la pluja, que equival al 
temps de concentració  i al període de retorn seleccionat. Per a  la determinació es  fan servir  les 
corbes  IDF,  anomenant  corbes  IDF  les  que  resulten  d’unir  punts  representatius  de  la  intensitat 
mitjana  en  intervals  de  diferent  durada  i  corresponents  tots  ells  a  una  mateixa  freqüència  o 
període de retorn. 

La  seva  obtenció  només  és  possible  a  partir  de  l’anàlisi  de  tempestes  enregistrades  amb 
pluviògrafs  i  a  la Península  se  solen utilitzar  les  corbes proposades per Témez, que va deduir  la 
relació següent: 

∙

, ,

,

 

  On 
    I  Intensitat màxima mitjana (mm/h) 

I1  Intensitat  horària  per  al  període  de  retorn  considerat,  que  és  la  intensitat  de 
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’una hora (mm/h) 

Id  Intensitat mitjana diària per la període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de pluja d’un dia (mm/h) 

Tc  Temps de concentració (h) 
 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitjà 
d’11, d’acord amb MOPU (1990). 

És defineix Intensitat Mitjana Horària (Id) com: 

′
24 

El volum de precipitació diària (P’d) es calcula mitjançant l’expressió: 

∙  
  On 
    KA  Coeficient de simultaneïtat, és adimensional i minora la precipitació diària 
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Pd  Volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut del mapa 
d’isomàximes de precipitació corresponent (mm) 

Pd’  Volum de precipitació diària (mm) 

Els valors de la precipitació són els obtinguts en l’apartat 2.4 

El coeficient de simultaneïtat (KA) es calcula mitjançant l’expressió: 

 
           Si S ≤ 1 km2 
 

    1      Si S > 1 km2 

 
      On 

KA  Coeficient de simultaneïtat, és adimensional i minora la precipitació 
diària 

S  Superfície de la conca (km2) 

2.5.6 Resultats de càlcul 

En el cas de projecte, els resultats obtinguts són els següents per a cada conca: 

Conca 1 

- Temps de concentració, suposant una conca urbanitzada 

∙ ∙
0,3 ∙ ,

,
 = 1,169 h 

- Coeficient d’uniformitat: 

  1
,

, 1,08 

 

I segons els períodes de retorn i la pluviometria obtinguda, apartat 2.4 
 

T  Pd  P'd  P'o  C  I  A  K  Q 
(anys)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm/h)  (Ha)  (m³/s) 

500   255   250    36,41   0,55   104   210,6   1,08  36,0
100   191   187    36,41   0,45   78   210,6   1,08  22,0
50   167   163    36,41   0,40   68   210,6   1,08  17,2
25   143   140    36,41   0,35   58   210,6   1,08  12,8
10   114   112    36,41   0,27   46   210,6   1,08  8,0
5   93   91    36,41   0,21   38   210,6   1,08  5,0

Taula  9: Cabals obtinguts amb el mètode racional per a diferents períodes de retorn per a la conca 1 
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Conca 2 

- Temps de concentració, suposant una conca rural 

0,3 ∙ ,

,
=0,714 

- Coeficient d’uniformitat: 

  1
,

, 1,04 

 
I segons els períodes de retorn i la pluviometria obtinguda, apartat 2.4 
 

T  Pd  P'd  P'o  C  I  A  K  Q 
(anys)  (mm)  (mm)  (mm)     (mm/h)  (Ha)     (m³/s) 

500   255   255    43,85   0,49   143   53,5   1,04  10,9
100   191   191    43,85   0,39   107   53,5   1,04  6,5
50   167   167    43,85   0,34   94   53,5   1,04  5,0
25   143   143    43,85   0,29   80   53,5   1,04  3,6
10   114   114    43,85   0,22   64   53,5   1,04  2,2
5   93   93    43,85   0,16   52   53,5   1,04  1,3

Taula  10: Cabals obtinguts amb el mètode racional per a diferents períodes de retorn per a la conca 2 

 

 

Conca 3 

- Temps de concentració, suposant una conca rural 

0,3 ∙ ,

,
=0,710 

- Coeficient d’uniformitat: 

  1
,

, 1,04 
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I segons els períodes de retorn i la pluviometria obtinguda, apartat 2.4  
 

T  Pd  P'd  P'o  C  I  A  K  Q 
(anys)  (mm)  (mm)  (mm)     (mm/h)  (Ha)     (m³/s) 

500   255   255    47,24   0,46   143   50,8   1,04  9,8
100   191   191    47,24   0,36   107   50,8   1,04  5,8
50   167   167    47,24   0,32   94   50,8   1,04  4,4
25   143   143    47,24   0,27   80   50,8   1,04  3,2
10   114   114    47,24   0,20   64   50,8   1,04  1,9
5   93   93    47,24   0,14   52   50,8   1,04  1,1

Taula  11: Cabals obtinguts amb el mètode racional per a diferents períodes de retorn per a la conca 2 

Tal  i  com  s’ha  vist  a  les  visites  de  camp  i  a  les  ortofotografies  del  ICGC  existeixen  cunetes  que 
desguassen cap a  la zona d’estudi, per  tant s’ha considerat oportú  fer una estimació dels cabals 
que el drenatge de l’autopista pot desguassar. 

Considerant la mateixa pluviometria que anteriorment els resultats obtinguts són els següents: 

T Q
(anys) (m³/s)

500   1,3
100   1,0
50   0,8
25 0,7
10   0,5
5   0,4

Taula  12: Cabals obtinguts 
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3 HIDRÀULICA 

3.1 INTRODUCCIÓ 

El  present  apartat  té  com a objecte  la  comprovació  del  funcionament hidràulic  i  viabilitat  de  la 
obra objecte d’estudi: 

 Obra transversal: Obra de drenatge que desguassa cap al Torrent d’en Parellada 

El disseny que defineix aquest sistema de drenatge s’ha projectat d’acord amb el criteris establerts 
en  la  “Instrucció  5.2‐I.C  Drenatge  superficial”  del  Ministeri  de  Foment.  Els  períodes  de  retorn 
utilitzat per al disseny es : 
 

Tipus d’element de drenatge Període de retorn (anys) 
Obres de drenatge transversal 100

Taula  13: Període de retorn a considerar en el disseny de les obres de drenatge establerts en la Instrucció 5.2‐I.C 
 

A continuació s’adjunta un esquema simple dels cabals aportats per a cada conca i considerats en el càlcul: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6:  esquema simple de les conques i obres a considerar 

 

Tal i com es veu a la figura anterior, Fig 6, i com s’ha calculat a l’apartat 2.5 els cabals a considerar 

per al càlcul de la capacitat hidràulica són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal trapezoidal

OD  Torrent  d’en 
Parellada 

Conca 3  Conca 2  Conca 1 

Autopista 
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Drenatge Transversal 

 

CONCA  NOM CONCA
Cabal T 100 anys

m3/s 

1  Conca 1  22,0

2  Conca 2  6,5

3  Conca 3  5,8

  
Conca 
Autopista 

1,0

TOTAL  35,3

Taula  14: Cabals conques per T=100anys 

 

Es considera un cabal per un període de retorn de 100 anys, de 35,3 m3/s 

 

3.2 CÀLCUL DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA 

A continuació s’exposa la metodologia de càlcul de la capacitat hidràulica.  

La capacitat hidràulica de  les diferents seccions  i geometries es calcula mitjançant  la  fórmula de 

Manning‐Strickler coneguda també com a fórmula de Manning: 

 

AVQ

iRh
n

V



 2
13/2)(

1
 

 
on; 

Q(m3/s)   Cabal. 
n  Coeficient de rugositat de Manning (K=1/n, en m1/3/s) 
Rh(m)  Radi hidràulic (quocient entre l’àrea del flux i el perímetre mullat). 
i(tant per u)  Pendent de la línia d’energia. On el règim pot considerar‐se 

uniforme, es pren igual a la pendent longitudinal de l’element. 
A(m2)    Àrea del flux. 
V(m/s)    Velocitat mitja del corrent. 

 

També per al cas analitzat s’obté el calat crític que permet establir el règim de funcionament de 

l’obra  de  drenatge  (subcrític  o  lent,  o  bé  supercrític  o  ràpid).  L’obtenció  d’aquest  valor  es  fa 

igualant a 1 el nombre de Froud (Fr): 

BAgvFr /·/  

on; 
V(m/s)    Velocitat mitja de la secció. 
g(m/s2)  Acceleració de la gravetat. 
B(m)  Ample superficial. 
A(m2)    Àrea mullada. 
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3.3 COMPROVACIÓ OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL 

3.3.1 Descripció 

La obra de drenatge està situada a la confluència de les aigües desviades del Torrent del Padroell i 

el Torrent d’en Parellada, ubicada sobre el camí d’accés a les Caves Jaume Serra. 

La  obra  transversal  es  tracta  de  dos  tubs  paral∙lels  de  formigó,  cadascun  d’ells  de  1,5m  de 
diàmetre. 
 
 
 
 
 
 
Segons les mesures preses a camp i les calculades amb la topografia 1:1.000 del ICGC s’han pogut 
prendre les següents cotes: 
 

- Longitud  12,5m 

- Cota Entrada  82,0m 

- Cota Sortida  81,8m 

- Pendent  1,60% 

 

3.3.2 Resultats i conclusions. 

Amb  les  dades  de  les  conques  interceptades,  i  mitjançant  l’equació  de Manning,  veure  3.2,  es 

determina  la  capacitat  màxima  de  la  obra  de  drenage,  l’alçada  de  la  làmina  d’aigua  que 

s’aconsegueix en la obra de drenatge projectada, estudiant a la vegada les condicions de desguàs 

de la mateixa. 

 

Segons recomanacions de  l’ACA,  la  línia d’energia ha de situar‐se en qualsevol cas dins de  l’obra 

del drenatge, per tant en aquest cas ha de ser inferior als 1,5m.  

 

Es presenta tot seguin una taula resum dels resultats obtinguts: 

 

1 SOL TUB  2 TUBS 

Condició  Cabal  Velocitat  Cabal  Velocitat 

Secció Plena  9,13 m3/s  5,29 m/s  18,26 m3/s  5,29 m/s 

Línia Energia  2,60 m3/s  4,22 m/s  5,2 m3/s  4,22 m/s 

Taula  15: Taula Resum dels cabals i velocitats obtinguts 

 

1,5m  1,5m 
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En el document de “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen 
amb l’espai fluvial” de l’ACA, es diu que en obres de drenatge la línia d’energia no ha de tocar la 
clau de l’estructura. 
 

Capacitat segons la fòrmula de Manning

           

DN=  1500  mm            

Codi  1    

Material:  Formigó        (m/m) %  ‰ 

n=  0,014        i =  0,0160 1,60  16,0 

vmax  =  5,47  m / s             

q(70%)=  7,10  m3 / s=  25.576 m3 / h= 7.104 l / s 

qmax  =  9,13  m3 / s=  32.860 m3 / h= 9.128 l / s 

                          

% de DN  t  a  àrea  rhidr  v  Q  Fr  Línia Energia 
   m  °  m2 m m / s m3 / s m 

0%  0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,000 0,000 

5%  0,08  52  0,03  0,05  1,23  0,04  1,752 0,153 

10%  0,15  74  0,09  0,10  1,93  0,18  1,924 0,339 

15%  0,23  91  0,17  0,14  2,48  0,41  2,011 0,539 

20%  0,30  106  0,25  0,18  2,95  0,74  2,059 0,745 

25%  0,38  120  0,35  0,22  3,36  1,16  2,083 0,952 

30%  0,45  133  0,45  0,26  3,73  1,66  2,089 1,158 

35%  0,53  145  0,55  0,29  4,05  2,23  2,082 1,360 

36%  0,54  147  0,57  0,30  4,11  2,35  2,079 1,400 

37%  0,56  150  0,59  0,30  4,17  2,48  2,076 1,439 

38%  0,57  152  0,62  0,31  4,22  2,60  2,072 1,479 

39%  0,59  155  0,64  0,32  4,28  2,73  2,068 1,518 

60%  0,90  203  1,11  0,42  5,15  5,70  1,894 2,252 

65%  0,98  215  1,22  0,43  5,28  6,42  1,828 2,395 

70%  1,05  227  1,32  0,44  5,38  7,10  1,751 2,524 

75%  1,13  240  1,42  0,45  5,44  7,74  1,661 2,635 

80%  1,20  254  1,52  0,46  5,47  8,29  1,555 2,727 

85%  1,28  269  1,60  0,45  5,46  8,74  1,426 2,795 

90%  1,35  286  1,68  0,45  5,40  9,04  1,263 2,836 

91%  1,37  290  1,69  0,44  5,38  9,08  1,224 2,839 

92%  1,38  294  1,70  0,44  5,35  9,11  1,183 2,841 
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93%  1,40  299  1,71  0,44  5,33  9,12  1,137 2,841 

94%  1,41  303  1,72  0,43  5,29  9,13  1,087 2,839 

95%  1,43  308  1,73  0,43  5,26  9,12  1,031 2,834 

96%  1,44  314  1,74  0,42  5,21  9,09  0,967 2,826 

97%  1,46  320  1,75  0,42  5,16  9,04  0,891 2,813 

98%  1,47  327  1,76  0,41  5,10  8,97  0,795 2,795 

99%  1,49  337  1,76  0,40  5,01  8,84  0,658 2,765 

100%  1,50  360  1,77  0,38  4,80  8,49  0,000 2,675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal i com determina la “Instrucció 5.2‐I.C Drenage superficial” del Ministeri de Fomento, la obra de 
drenatge  ha  de  tenir  una  capacitat  hidràulica  suficient  per  a  permetre  el  pas  d’un  cabal 
corresponent a un període de retorn d’anàlisis (T) de 100 anys.  
 

Cabal 2 TUBS 
 

Cabal T = 100 
anys 

5,2 m3/s  <  35,3 m3/s 

Taula  16: Cabal dels tubs i cabal d’entrada per T=100anys 

 

Com es pot veure  la capacitat hidràulica de  la obra drenatge transversal és 7 vegades  inferior al 
cabal considerat per un període de retorn de 100 anys. 
 

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

C
al

at
 t

  [
m

]

Capacitat Q  [m3/s]

DN= 1500 mm   

Capacitat Q en funció del calat t

Fig 7: Capacitat Q en funció del calat
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4 PROPOSTES 

Veient les dimensions de la OD aigües amunt del tram d’estudi, una volta de formigó de 10mx7m, 
es  veu  clarament que  l’actual  obra d’estudi  de drenatge,  composta per dos  tubs de  formigó de 
diàmetre 1,5m resulta del tot insuficient 
 
Una  possible  proposta  seria  projectar  una  obra  de  drenatge  capaç  de  desguassar  tot  el  cabal 
calculat per un període de retorn de T=100. Veure apartat 3.1 
 

S’opta per una disminució del pendent actual entra l’entrada i la sortida de la obra de drenatge i 
l’execució d’un calaix de formigó de dimensions 5,5mx3m, per tal que la línia d’energia de l’aigua, 
tal  i  com  recomana  L’ACA  en  el  document  “Recomanacions  tècniques  per  al  disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” no toqui la clau de l’estructura. Els càlculs 
es realitzen amb la metodologia de Manning. 
 

Dades d’inici 

Qd (m3/s) 35,3

B (m) 5,5
So 1,000%

n 0,014

z1 0,00

z2 0,00
Hmax (m) 3

Taula  17: Dades d’entrada 

 

Resultats per Qd 

Calat (yn) 1,07 m 

Àrea (A) 5,88 m2 
Per. Mullat (P) 7,64 m 

 Radi Hidràulic (Rh) 0,77 m 

Velocitat (v) 6,00 m/s

Amplada Sup (T) 5,50 m 
Prof. Hidràulica (D) 1,07 m 

Froude (Fr) 1,85   
Energia Específica (E) 2,90 m 

Resguard 1,93 m 

Taula  18: Resultats de càlcul 
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Fig 8: Representació del model de càlcul 

 

 

Fig 9: Representació del calat i la energía específica 

 

Fig 10: Representació del calat i el cabal 
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Yn (m)  A (m2)  P (m)  Rh (m)  Q (m3/s)  v (m/s)  T(m)  D(m)  Froude  E (m) para Qd 

0,060  0,33  5,62  0,06  0,36  1,08  5,50  0,06  1,41  583,267 

0,120  0,66  5,74  0,11  1,11  1,69  5,50  0,12  1,56  145,922 

0,180  0,99  5,86  0,17  2,16  2,18  5,50  0,18  1,64  64,981 

0,240  1,32  5,98  0,22  3,44  2,61  5,50  0,24  1,70  36,690 

0,300  1,65  6,10  0,27  4,93  2,99  5,50  0,30  1,74  23,628 

0,360  1,98  6,22  0,32  6,59  3,33  5,50  0,36  1,77  16,560 

0,420  2,31  6,34  0,36  8,42  3,64  5,50  0,42  1,80  12,322 

0,480  2,64  6,46  0,41  10,38  3,93  5,50  0,48  1,81  9,593 

0,540  2,97  6,58  0,45  12,48  4,20  5,50  0,54  1,83  7,740 

0,600  3,30  6,70  0,49  14,70  4,45  5,50  0,60  1,84  6,432 

0,660  3,63  6,82  0,53  17,03  4,69  5,50  0,66  1,84  5,480 

0,720  3,96  6,94  0,57  19,46  4,91  5,50  0,72  1,85  4,770 

0,780  4,29  7,06  0,61  21,98  5,12  5,50  0,78  1,85  4,231 

0,840  4,62  7,18  0,64  24,60  5,32  5,50  0,84  1,85  3,816 

0,900  4,95  7,30  0,68  27,29  5,51  5,50  0,90  1,86  3,492 

0,960  5,28  7,42  0,71  30,06  5,69  5,50  0,96  1,86  3,238 

1,020  5,61  7,54  0,74  32,90  5,86  5,50  1,02  1,85  3,038 

1,080  5,94  7,66  0,78  35,81  6,03  5,50  1,08  1,85  2,880 

1,140  6,27  7,78  0,81  38,79  6,19  5,50  1,14  1,85  2,756 

1,200  6,60  7,90  0,84  41,82  6,34  5,50  1,20  1,85  2,658 

1,260  6,93  8,02  0,86  44,91  6,48  5,50  1,26  1,84  2,582 

1,320  7,26  8,14  0,89  48,05  6,62  5,50  1,32  1,84  2,525 

1,380  7,59  8,26  0,92  51,24  6,75  5,50  1,38  1,83  2,482 

1,440  7,92  8,38  0,95  54,48  6,88  5,50  1,44  1,83  2,453 

1,500  8,25  8,50  0,97  57,77  7,00  5,50  1,50  1,83  2,433 

1,560  8,58  8,62  1,00  61,10  7,12  5,50  1,56  1,82  2,423 

1,620  8,91  8,74  1,02  64,47  7,24  5,50  1,62  1,81  2,420 

1,680  9,24  8,86  1,04  67,87  7,35  5,50  1,68  1,81  2,424 

1,740  9,57  8,98  1,07  71,32  7,45  5,50  1,74  1,80  2,433 

1,800  9,90  9,10  1,09  74,80  7,56  5,50  1,80  1,80  2,448 

1,860  10,23  9,22  1,11  78,31  7,66  5,50  1,86  1,79  2,467 

1,920  10,56  9,34  1,13  81,86  7,75  5,50  1,92  1,79  2,490 

1,980  10,89  9,46  1,15  85,44  7,85  5,50  1,98  1,78  2,516 

2,040  11,22  9,58  1,17  89,05  7,94  5,50  2,04  1,77  2,545 

2,100  11,55  9,70  1,19  92,68  8,02  5,50  2,10  1,77  2,576 

2,160  11,88  9,82  1,21  96,34  8,11  5,50  2,16  1,76  2,610 

2,220  12,21  9,94  1,23  100,03  8,19  5,50  2,22  1,76  2,646 

2,280  12,54  10,06  1,25  103,75  8,27  5,50  2,28  1,75  2,684 

2,340  12,87  10,18  1,26  107,48  8,35  5,50  2,34  1,74  2,723 

2,400  13,20  10,30  1,28  111,24  8,43  5,50  2,40  1,74  2,765 

2,460  13,53  10,42  1,30  115,02  8,50  5,50  2,46  1,73  2,807 

2,520  13,86  10,54  1,31  118,83  8,57  5,50  2,52  1,72  2,851 

2,580  14,19  10,66  1,33  122,65  8,64  5,50  2,58  1,72  2,895 

2,640  14,52  10,78  1,35  126,49  8,71  5,50  2,64  1,71  2,941 

2,700  14,85  10,90  1,36  130,36  8,78  5,50  2,70  1,71  2,988 

2,760  15,18  11,02  1,38  134,24  8,84  5,50  2,76  1,70  3,036 
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Yn (m)  A (m2)  P (m)  Rh (m)  Q (m3/s)  v (m/s)  T(m)  D(m)  Froude  E (m) para Qd 

2,820  15,51  11,14  1,39  138,13  8,91  5,50  2,82  1,69  3,084 

2,880  15,84  11,26  1,41  142,05  8,97  5,50  2,88  1,69  3,133 

2,940  16,17  11,38  1,42  145,98  9,03  5,50  2,94  1,68  3,183 

3,000  16,50  11,50  1,43  149,93  9,09  5,50  3,00  1,67  3,233 

Taula  19: Taula iterativa de càlcul 

 

Per tal facilitar el flux d’aigua d’escorrentiu també es proposen les següents actuacions: 
 

- Neteja i desbrossament de la vegetació i verdissa present a la zona, aigües amunt i aigües 

avall de l’obra de drenatge. 

- Retirada dels abassegament de sediments acumulats principalment en la zona aigües avall 

de l’obra de drenatge. 

- Protecció contra a sedimentació en el tram aigües avall. Per a tal  finalitat es presenta un 

croquis detallat de l’actuació. 

 

Fig 11: Croquis de l’actuació de mitigació 

 

Amb això es pretén: 
 

- Evitar el creixement i acumulació de la vegetació i la malesa a la zona d’aigües avall. 

- Reduir  la  velocitat  del  flux  just  a  la  sortida  de  la  obra  drenant,  on  s’acumularan  els 

sediments més grollers, en una zona controlada i de fàcil accés per al seu manteniment.  

- Control  i  disminució  de  la  erosió  remuntant  que  pot  tenir  lloc  per  socavació  durant  els 

episodis de fortes avingudes. 

 

Terreny natural 

Tub de drenatge 

Accés carretera a les caves

Desarenador  Llosa formigó pobre 
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5 CONCLUSIONS 

Considerant tres conques principals, les característiques de les quals són: 
 

CONCA  NOM CONCA 
Àrea 

Cota 
Superior 

Cota Inferior Longitud 

(Ha)  (m)  (m)  (km) 

1  Conca 1  210,58 260 83.46  2,96 

2  Conca 2  53,47 265 83.46  1,77 

3  Conca 3  50,81 265 98.94  1,73 

Taula  20: Característiques de les conques 

 

i tenint en compte la “Instrucció 5.2‐I.C Drenatge superficial” del Ministeri de Foment que exposa 
que  per  una  obra  de  drenatge  transversal  s’ha  de  treballar  amb  un  el  període  de  retorn  de 
T=100anys, els cabals obtinguts són els següents: 
 

CONCA 
NOM 
CONCA 

Cabal T 100 
anys 

m3/s 

1  Conca 1  22,0

2  Conca 2  6,5

3  Conca 3  5,8

  
Conca 
Autopista 

1,0

TOTAL  35,3

Taula  21: Taula de cabals conques per a T=100anys 

 

Obs: S’ha tingut en compte  l’aportació del cabal dels marges de  la C32  i que desguassen cap a  la obra de drenatge 
d’estudi. 

 

Es considera el drenatge transversal amb les següents propietats: 
 
 
 
 
 
 
 

- Longitud  12,5m 

- Cota Entrada  82,0m 

- Cota Sortida  81,8m 

- Pendent  1,60% 

1,5m  1,5m 
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es calcula la capacitat hidràulica del drenatge donant el següent resultat: 
 

Cabal 2 TUBS 
 

Cabal T = 100 
anys 

5,2 m3/s  <  35,3 m3/s 

Taula  22: Cabal dels tubs i cabal d’entrada per T=100anys 

 

Queda  clar  que  l’actual  obra  de  drenatge  d’estudi,  tal  i  com  està  projectada,  no  compleix  les 
condicions  necessàries  per  poder  absorbir  el  cabal  que  li  arriba  per  a  un  període  de  retorn  de 
T=100anys. 
 
Per tant es proposa com a solució una disminució del pendent actual en  l’obra de drenatge  i en 
l’execució d’un calaix de formigó de 5,5mx3m per tal que la línia d’energia de l’aigua no toqui  la 
clau de l’estructura. 
 
Es  proposa  també  l’execució  d’un desarenador  aigües  avall  de  la  obra  de  drenatge  així  com un 
manteniment de la zona aigües amunt i aigües avall de la obra en qüestió. 
 
En el present estudi s’ha dut a terme una possible proposta centrada en la OD, es creu pertinent 
dur a terme un estudi complert d’alternatives. 
 
 
 
Cambrils, 6 de febrer de 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Joan Recasens y Bertran 
Geòleg Col∙legiat núm. 1366 
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C_SIMPLE NOM_MCSC3 Us_sol 

baa20 Avetosa (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
baa5 Avetosa (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
baap Plantacions d'avet Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
baar Regeneració d'avet Massa forestal clara 
bap20 Altres perennifolis (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bap5 Altres perennifolis (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
barb20 Arboþar (>= 20%cc) Massa forestal mitjana 
barb5 Arboþar (5-20%cc) Massa forestal clara 
bbp20 Bedollar (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bbp5 Bedollar (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bbpr Regeneració de bedoll Massa forestal clara 
bca20 Avellanosa (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bca5 Avellanosa (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bcad20 Altres caducifolis (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bcad5 Altres caducifolis (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bcadf Franja de protecció d'altres caducifolis Massa forestal clara 
bcadp Plantacions d'altres caducifolis Massa forestal clara 
bcon20 Altres coníferes (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bcon5 Altres coníferes (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bcs20 Castanyeda (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bcs5 Castanyeda (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bcsf Franja de protecció de castanyer Massa forestal clara 
bcsp Plantacions de castanyer Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bfe20 Freixeneda (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bfe5 Freixeneda (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bfs20 Fageda (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bfs5 Fageda (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bfsf Franja de protecció de faig Massa forestal clara 
bfsr Regeneració de faig Massa forestal clara 
bph20 Pineda de pi blanc (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bph5 Pineda de pi blanc (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bphf Franja de protecció de pi blanc Massa forestal clara 
bphp Plantacions de pi blanc Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bphr Regeneració de pi blanc Massa forestal clara 
bpm20 Pineda de pinastre (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bpm5 Pineda de pinastre (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bpmf Franja de protecció de pinastre Massa forestal clara 
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C_SIMPLE NOM_MCSC3 Us_sol 
bpmp Plantacions de pinastre Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bpmr Regeneració de pinastre Massa forestal clara 
bpn20 Pineda de pinassa (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bpn5 Pineda de pinassa (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bpnf Franja de protecció de pinassa Massa forestal clara 
bpnp Plantacions de pinassa Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bpnr Regeneració de pinassa Massa forestal clara 
bpp20 Pineda de pi pinyer (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bpp5 Pineda de pi pinyer (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bppf Franja de protecció de pi pinyer Massa forestal clara 
bppp Plantacions de pi pinyer Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bps20 Pineda de pi roig (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bps5 Pineda de pi roig (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bpsf Franja de protecció de pi roig Massa forestal clara 
bpsp Plantacions de pi roig Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bpsr Regeneració de pi roig Massa forestal clara 
bpu20 Pineda de pi negre (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bpu5 Pineda de pi negre (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bpup Plantacions de pi negre Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bpur Regeneració de pi negre Massa forestal clara 
bqc20 Roureda de roure africà (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqc5 Roureda de roure africà (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqcf Franja de protecció de roure africà Massa forestal clara 
bqf20 Roureda de roure de fulla menuda (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqf5 Roureda de roure de fulla menuda (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqff Franja de protecció de roure de fulla menuda Massa forestal clara 
bqfr Regeneració de roure de fulla menuda Massa forestal clara 
bqh20 Roureda de roure martinenc (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqh5 Roureda de roure martinenc (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqhf Franja de protecció de roure martinenc Massa forestal clara 
bqhr Regeneració de roureda de roure martinenc Massa forestal clara 
bqi20 Alzinar (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqi5 Alzinar (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqif Franja de protecció d'alzina Massa forestal clara 
bqir Regeneració d'alzina Massa forestal clara 
bqp20 Roureda de roure de fulla gran (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
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C_SIMPLE NOM_MCSC3 Us_sol 
bqp5 Roureda de roure de fulla gran (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqpf Franja de protecció de roure de fulla gran Massa forestal clara 
bqpy20 Roureda de reboll (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqpy5 Roureda de reboll (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqr20 Roureda de roure (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqr5 Roureda de roure (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqrf Franja de protecció de roure  Massa forestal clara 
bqs20 Sureda (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bqs5 Sureda (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
bqsf Franja de protecció d'alzina surera Massa forestal clara 
bqsp Plantacions d'alzina surera Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
bribc20 Boscos caducifolis de ribera (>= 20%cc) Massa forestal espessa 
bribc5 Boscos caducifolis de ribera (5-20%cc) Massa forestal mitjana 
ca Arrossars Cereals d'hivern 
canya Canyars Praderia pobre 
cd Prats de dall Praderia mitjana 
ch Altres conreus herbacis Cereals d'hivern 
chb Altres conreus herbacis en bancals Cereals d'hivern 
chbr Altres conreus herbacis en bancals en regadiu Rotació de conreus densos 
chr Altres conreus herbacis en regadiu Rotació de conreus densos 
ci Hivernacles Roques permeables 
cib Hivernacles en bancals Roques permeables 
cii Conreus d'horta sota plÓstic Roques permeables 
cit CÝtrics Conreus en filera 
citb CÝtrics en bancals Conreus en filera 
cl Fruiters no cítrics Conreus en filera 
clb Fruiters no cítrics en bancals Conreus en filera 
clbr Fruiters no cítrics en bancals en regadiu Conreus en filera 
clr Fruiters no cítrics en regadiu Conreus en filera 
co Oliverars Conreus en filera 
cob Oliverars en bancals Conreus en filera 
cobr Oliverars en bancals en regadiu Conreus en filera 
cor Oliverars en regadiu Conreus en filera 
cv Vinyes Conreus en filera 
cvb Vinyes en bancals Conreus en filera 
da Abocadors Roques permeables 
dip Altres construccions Roques impermeables 
ds Salines Roques permeables 
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C_SIMPLE NOM_MCSC3 Us_sol 
eai Edificis aïllats Roques impermeables 
eap Arrossars abandonats regadiu no regat - prats en zones 

agrícoles 
Cereals d'hivern 

eb Conreus abandonats - boscos Massa forestal pobre 
ecitp Cítrics abandonats - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
ecitpb Cítrics abandonats - prats en zones agrícoles en bancals Praderia pobre 
edp Prats de dall abandonats regadiu no regat - prats en zones 

agrícoles 
Praderia pobre 

edpam Prats de dall abandonats regadiu no regat - prats d'alta 
muntanya en zones agrícoles 

Praderia pobre 

egarp Garroferars abandonats - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
egarpb Garroferars abandonats - prats en zones agrícoles en bancals Praderia pobre 
ehp Altres conreus herbacis abandonats - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
ehpb Altres conreus herbacis abandonats - prats en zones agrícoles 

en bancals 
Praderia pobre 

ehpbr Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat - prats en 
zones agrícoles en bancals 

Praderia pobre 

ehpr Altres conreus herbacis abandonats regadiu no regat - prats en 
zones agrícoles 

Praderia pobre 

elp Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
elpb Fruiters no cítrics abandonats - prats en zones agrícoles en 

bancals 
Praderia pobre 

elpbr Fruiters no cítrics abandonats regadiu no regat - prats en zones 
agrícoles en bancals 

Praderia pobre 

elpr Fruiters no cítrics abandonats regadiu no regat - prats en zones 
agrícoles 

Praderia pobre 

em Conreus abandonats - matollars Massa forestal molt clara 
eme Edificis entre mitgeres Roques impermeables 
eop Oliverars abandonats - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
eopb Oliverars abandonats - prats en zones agrícoles en bancals Praderia pobre 
eopbr Oliverars abandonats regadiu no regat - prats en zones 

agrícoles en bancals 
Praderia pobre 

eopr Oliverars abandonats regadiu no regat - prats en zones 
agrícoles 

Praderia pobre 

epamf Conreus abandonats - prats d'alta muntanya en zones forestals Praderia pobre 
epf Conreus abandonats - prats en zones forestals Praderia pobre 
evp Vinyes abandonades - prats en zones agrícoles Praderia pobre 
evpb Vinyes abandonades - prats en zones agrícoles en bancals Praderia pobre 
ga Molleres d'alta muntanya Praderia pobre 
gar Garroferars Conreus en filera 
garb Garroferars en bancals Conreus en filera 
garr Garroferars en regadiu Conreus en filera 
gl Vegetació d'aiguamolls litorals Praderia pobre 
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gm Vegetació d'aiguamolls continentals Praderia pobre 
had Habitatges unifamiliars adossats Roques impermeables 
hua Habitatges unifamiliars aïllats Roques impermeables 
ib Zones cremades Praderia pobre 
l Platges Roques permeables 
m Matollars Massa forestal clara 
mar Mar Roques impermeables 
mdun Vegetació arbustiva de dunes i sorrals Praderia pobre 
mel Matollars en línies elèctriques Praderia pobre 
mf Matollars en tallafocs Praderia pobre 
mfp Franja de protecció de matollars Praderia pobre 
mr Matollars de formacions de ribera Praderia pobre 
mt Matollars procedents de tallades arreu Praderia pobre 
na Sòls nus urbans no edificats Roques permeables 
nac Zones urbanes en construcció Roques permeables 
nau Naus Roques impermeables 
nc Conreus en transformació Conreus en filera 
nl Lleres naturals Roques permeables 
nn Sòl erosionat per agent natural Roques permeables 
nna Sòl nu per acció antròpica Roques permeables 
nnael Sòl nu en línies elèctriques Roques permeables 
nnt Sòl nu en tallafocs Roques permeables 
p Prats i herbassars Praderia mitjana 
pam Prats i herbassars d'alta muntanya Praderia bona 
pamel Prats i herbassars d'alta muntanya en línies elèctriques Praderia mitjana 
pamt Prats i herbassars d'alta muntanya procedents de tallades arreu Praderia mitjana 
pcon Plantacions de coníferes no autòctones Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
pdun Vegetació herbàcia de dunes i sorrals Praderia pobre 
pel Prats i herbassars en línies elÞctriques Praderia pobre 
peu Plantacions d'eucaliptus Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
pf Prats i herbassars en tallafocs Praderia pobre 
pfp Franja de protecció de prats i herbassars Praderia pobre 
pk Zones d'aparcament Roques impermeables 
pkc Grans vials Roques impermeables 
pkv Àrees de vianants sense vegetació Roques impermeables 
ppl Plantacions de plÓtans Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
ppo Plantacions de pollancres Plantacions regulars d'aprofitament 
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C_SIMPLE NOM_MCSC3 Us_sol 
forestal mtjana 

pt Prats i herbassars procedents de tallades arreu Praderia pobre 
r Roquissars Roques impermeables 
ra Rompudes agrícoles Praderia pobre 
rm Penya-segats marins Roques permeables 
t Tarteres Roques permeables 
tgv Moviments de terres Roques permeables 
viva Vivers agrícoles Conreus en filera 
vivef Vivers forestals Plantacions regulars d'aprofitament 

forestal mtjana 
wb Basses agrícoles Roques impermeables 
wc Llacs i llacunes continentals Roques impermeables 
we Embassaments Roques impermeables 
wl Llacunes litorals Roques impermeables 
wr Rius Roques impermeables 
wu Basses urbanes Roques impermeables 
y Glaceres i congestes Roques impermeables 
zu Zones verdes artificials urbanes Praderia pobre 
zua Arbrat urbà Praderia pobre 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: Càlcul llindar d’escorrentiu 
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Conca 1 
ús del sol superf pend caract Po (mm)       grup de sol (%) Po 

      (%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) 
        ³ 3 R 15  8  6  4            
 Guaret 

 
    ³ 3 N 17  11  8  6            

  
 

    < 3 R/N 20  14  11  8            
        ³ 3 R 23  16  8  6            
Conreus en Filera   3,40  ³ 3 N 25  16  11  8  1 99     0,55  
      0,99  < 3 R/N 28  19  14  11  11 89     0,20  
        ³ 3 R 29  17  10  8            
 cereals d'hivern   0,18  ³ 3 N 32  19  12  10    100     0,03  
      0,01  < 3 R/N 34  21  14  12    100     0,00  
        ³ 3 R 26  15  9  6            
 rotació conreus pobres   ³ 3 N 28  17  11  8            
        < 3 R/N 30  19  13  10            
        ³ 3 R 37  20  12  9            
 rotació conreus densos 0,17  ³ 3 N 42  23  14  11    100     0,04  
      0,10  < 3 R/N 47  25  16  13    100     0,03  
      1,95    pobre 24  14  8  6  0 100     0,27  
  

 
  3,00  ³ 3 mitja 53  23  14  9  4 96     0,72  

  
 

      bona 69  33  18  13            
 praderies       m. bona 81  41  22  15            
  

 
  0,50    pobre 58  25  12  7    100     0,13  

  
 

  0,62  < 3 mitja 81  35  17  10  3 97     0,22  
  

 
      bona 122  54  22  14            

          m. bona 244  101  25  16            
          pobre 62  28  15  10            
  

 
  0,56  ³ 3 mitja 80  34  19  14  9 92     0,21  

 plantacions regulars       bona 101  42  22  15            
 d'aprofitament forestal     pobre 75  34  19  14            
  

 
  0,16  < 3 mitja 97  42  22  15  33 67     0,10  

          bona 150  80  25  16            
  

 
  0,25    m. clara 40  17  8  5  4 100     0,05  

 masses forestals   40,75    clara 60  24  14  10  2 98     10,06  
 (boscos, matolls, etc.) 10,13    mitja 75  34  22  16  1 99     3,47  
  

 
  24,28    espessa 89  47  31  23  2 98     11,58  

          m. esp. 122  65  43  33            
tipus de sol superf pend                   Po 

      (%) (%)                   (mm) 
 roques permeables   2,57  ³ 3   

   
3          0,08  

      0,74  < 3         5          0,04  
 roques impermeables   7,86  ³ 3   

   
2          0,16  

      1,79  < 3         4          0,07  
 ferms granulars (no pavim)         

  
2  

    
  

 empedrats           
  

1,5  
    

  
 paviments (bitum o formig)             1            

   
100,0 « 

         
28,01  

               ( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent ) 
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Conca 2 
ús del sol superf pend caract Po (mm)       grup de sol (%) Po 

      (%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) 
        ³ 3 R 15  8  6  4            
 Guaret 

 
    ³ 3 N 17  11  8  6            

  
 

    < 3 R/N 20  14  11  8            
        ³ 3 R 23  16  8  6            
Conreus en Filera     ³ 3 N 25  16  11  8            
        < 3 R/N 28  19  14  11            
        ³ 3 R 29  17  10  8            
 cereals d'hivern     ³ 3 N 32  19  12  10            
        < 3 R/N 34  21  14  12            
        ³ 3 R 26  15  9  6            
 rotació conreus pobres   ³ 3 N 28  17  11  8            
        < 3 R/N 30  19  13  10            
        ³ 3 R 37  20  12  9            
 rotació conreus densos   ³ 3 N 42  23  14  11            
        < 3 R/N 47  25  16  13            
      1,09    pobre 24  14  8  6  9 91     0,16  
  

 
  1,92  ³ 3 mitja 53  23  14  9  49 51     0,73  

  
 

      bona 69  33  18  13            
 praderies       m. bona 81  41  22  15            
  

 
  0,76    pobre 58  25  12  7    100     0,19  

  
 

  0,25  < 3 mitja 81  35  17  10  97 3     0,20  
  

 
      bona 122  54  22  14            

          m. bona 244  101  25  16            
          pobre 62  28  15  10            
  

 
  0,65  ³ 3 mitja 80  34  19  14    100     0,22  

 plantacions regulars       bona 101  42  22  15            
 d'aprofitament forestal     pobre 75  34  19  14            
  

 
  0,01  < 3 mitja 97  42  22  15    100     0,00  

          bona 150  80  25  16            
  

 
      m. clara 40  17  8  5            

 masses forestals   32,16    clara 60  24  14  10  4 96     8,22  
 (boscos, matolls, etc.) 8,13    mitja 75  34  22  16  10 90     3,11  
  

 
  42,77    espessa 89  47  31  23  2 98     20,45  

          m. esp. 122  65  43  33            
tipus de sol superf pend                   Po 

      (%) (%)                   (mm) 
 roques permeables   7,94  ³ 3   

   
3          0,24  

      4,05  < 3         5          0,20  
 roques impermeables   0,24  ³ 3   

   
2          0,00  

        < 3         4            
 ferms granulars (no pavim)         

  
2  

    
  

 empedrats           
  

1,5  
    

  
 paviments (bitum o formig)             1            

   
100,0 « 

         
33,73  

               ( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent ) 
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Conca 3 
ús del sol superf pend caract Po (mm)       grup de sol (%) Po 

      (%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) 
        ³ 3 R 15  8  6  4            
 Guaret 

 
    ³ 3 N 17  11  8  6            

  
 

    < 3 R/N 20  14  11  8            
        ³ 3 R 23  16  8  6            
Conreus en Filera   2,66  ³ 3 N 25  16  11  8    100     0,43  
      1,33  < 3 R/N 28  19  14  11    100     0,25  
        ³ 3 R 29  17  10  8            
 cereals d'hivern     ³ 3 N 32  19  12  10            
        < 3 R/N 34  21  14  12            
        ³ 3 R 26  15  9  6            
 rotació conreus pobres   ³ 3 N 28  17  11  8            
        < 3 R/N 30  19  13  10            
        ³ 3 R 37  20  12  9            
 rotació conreus densos   ³ 3 N 42  23  14  11            
        < 3 R/N 47  25  16  13            
      1,87    pobre 24  14  8  6  41 59     0,34  
  

 
  1,15  ³ 3 mitja 53  23  14  9  79 21     0,54  

  
 

      bona 69  33  18  13            
 praderies       m. bona 81  41  22  15            
  

 
  0,78    pobre 58  25  12  7  44 56     0,31  

  
 

  0,39  < 3 mitja 81  35  17  10  92 8     0,30  
  

 
      bona 122  54  22  14            

          m. bona 244  101  25  16            
          pobre 62  28  15  10            
  

 
  0,15  ³ 3 mitja 80  34  19  14    100     0,05  

 plantacions regulars       bona 101  42  22  15            
 d'aprofitament forestal     pobre 75  34  19  14            
  

 
  0,03  < 3 mitja 97  42  22  15    100     0,01  

          bona 150  80  25  16            
  

 
      m. clara 40  17  8  5            

 masses forestals   29,62    clara 60  24  14  10  8 92     7,98  
 (boscos, matolls, etc.) 13,14    mitja 75  34  22  16    100     4,47  
  

 
  45,58    espessa 89  47  31  23  1 99     21,55  

          m. esp. 122  65  43  33            
tipus de sol superf pend                   Po 

      (%) (%)                   (mm) 
 roques permeables   2,60  ³ 3   

   
3          0,08  

      0,49  < 3         5          0,02  
 roques impermeables   0,22  ³ 3   

   
2          0,00  

        < 3         4            
 ferms granulars (no pavim)         

  
2  

    
  

 empedrats           
  

1,5  
    

  
 paviments (bitum o formig)             1            

   
100,0 « 

         
36,34  

               ( N = conreu segons les corbes de nivell,   R = conreu segons la línia de màxima pendent ) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4: Reportatge fotogràfic 
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Fig 1: Vista general de la zona d’estudi 
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Fig 2: Cuneta de desguàs provinent de la rotonda de la C32 cap a la sortida de la OD 29.9 
 

 

Fig 3: OD 29.9 a la sortida de la C32 
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Fig 4: Detall de la sortida de la OD 29.9 

 

Fig 5: OD 29.5 a la sortida de la C32 
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Fig 6: Connexió de la sortida de la OD 29.5 amb el canal 

 

Fig 7: Detall de l’estat de la connexió de la sortida de la OD 29.5 amb el canal (visita de camp 17/11/2016) 
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Fig 8: Detall de l’estat de la connexió de la sortida de la OD 29.5 amb el canal (visita de camp 02/02017) 
 

 

Fig 9: Canal de desviament de les aigues del Torrent del Padruell 
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Fig 10: Detall del canal trapezoidal (visita de camp 02/02/207) 

 

Fig 11: Tub de formigó del canal de desviament 
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Fig 12: Detall del tub de formigó del canal de desviament 
 

 

Fig 13: Entrada del tubs de formigó que deaiguen al Torrent d’en Parellada 
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Fig 14: Detall dels tubs de formigó que desaiguen al Torrent d’en Parellada 
 

 

Fig 15: Sortida del tubs de formigó que deaiguen al Torrent d’en Parellada 
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Fig 16: Detall de l’acumulació de sediments i verdissa en la obra de drenatge 
 

 

Fig 17: Estat del Torrent a la sortida de la OD del Torrent d’en Parellada 
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Fig 18: Estat del Torrent a la sortida de la OD del Torrent d’en Parellada 
 

 

Fig 19: Vista de detall de l’estat del terreny a lo sortida de la OD del Torent d’en Parellada 
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CTUB 7
Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaçade la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
Garraf

Assumpte:   Modificació  puntual  del  Pla  general  d'ordenació  per  a  reclassificar  una 
superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca el  Padruell de  Vilanova i la 
Geltrú.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió d’1 de febrer de 2018, ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent :

L’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú ha  tramés  la  modificació  puntual  del  Pla  general 
d'ordenació per a reclassificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca 
el Padruell, per tal que s’emeti l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 
es preveu sotmetre a aprovació provisional a l’empara del previst a l’article 86 bis i a  la 
disposició transitòria divuitena del Text  refós de la Llei  d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer.

Vist  l’informe  dels  serveis  tècnics,  els  apartats  valoratius  del  qual  es  reprodueixen  a 
continuació:

Objecte
El canvi  de qualificació d’una peça de sòl  classificada de sòl no urbanitzable tenint  en 
compte la realitat física dels terrenys.

Àmbit d’actuació i descripció de la proposta
L’àmbit  d’actuació  de  la  modificació  puntual  abasta  una  superfície  de  16.959m² 
corresponent a una part de tres finques cadastrals independents, les parcel·les 2, 95 i 96 
del polígon 4 del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

Es tracta d’una franja de terreny situada al  sud de l’autopista C-32, a la bifurcació del 
Torrent d’en Parellada, planera, i  ocupada a la banda nord per una part  de l’edificació 
soterrada de les bodegues de J. García Carrión, SA, la qual es troba coberta per vinyes. La 
meitat sud de l’àmbit són camps de vinya o terreny sense cultivar.
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La proposta de la Modificació puntual ha estat promoguda per J. García Carrión, S.A, i 
redactada per Alfonso Bolullo i Associats, S.L.P. 

El document consta d’una memòria amb un apartat normatiu, uns annexos i uns plànols 
d’informació i d’ordenació.

La Modificació planteja el canvi de qualificació urbanística de la referida franja de sòl no 
urbanitzable, passant de l’actual qualificació de zona d’afecció i servituds, clau 20, a zona 
de sòl de valor agrícola, clau 18. El document justifica el canvi proposat atenent al fet que 
la qualificació vigent del PGO responia a la presència d’un torrent que ja no existeix a dia 
d’avui.  Així  mateix,  justifica  que  les  aigües  procedents  del  drenatge  de  la  C-32  s’han 
desviat  mitjançant  unes  obres  de  canalització  autoritzades  per  l’Agència  Catalana  de 
l'Aigua el febrer de 2011, i per tant, ja no transcorren per aquesta franja que el PGO vigent 
havia qualificat de zona d’afecció i servituds. 

El document proposa la qualificació d’aquest sòl de 16.959m² de superfície amb la mateixa 
qualificació urbanística que tenen els terrenys adjacents a la seva banda est, de zona de 
sòl  de valor  agrícola,  clau 18,  i  per  tant,  es manté la  seva classificació  com a sòl  no 
urbanitzable.

Planejament vigent
Planejament territorial vigent
Pla  Territorial  Metropolità  de  Barcelona,  aprovat  definitivament  el  20  d’abril  de  2010  i 
publicat al DOGC el 12 de maig de 2010. Inclou la totalitat dels sòls de l’àmbit de la present 
Modificació  puntual  dins  el  sistema  d’espais  oberts  en  sòls  de  protecció  preventiva, 
categoria prevista per aquells sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial, però als quals es reconeix, 
en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint, la seva condició d’espai de 
transició entre els assentaments urbans i els espais oberts de protecció especial. Els sòls 
de protecció preventiva han de mantenir la seva condició d’espai no urbanitzat.

Planejament urbanístic vigent
La Revisió del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  de Vilanova i  la Geltrú,  aprovada 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 29 de juny de 2001 i 
publicada al DOGC el 2 d’agost de 2001, classifica l’àmbit de la Modificació puntual com a 
sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona d’afecció i servituds, clau 20, regulada als 
articles  270  i  271  de  la  normativa  del  PGO,  i  prevista  entre  d’altres,  per  a  les  lleres 
públiques de torrents i àrees limítrofes inundables.

Antecedents urbanístics de l’expedient
En data 11 de desembre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
acordar emetre informe favorable sobre l’ avanç de la modificació puntual del Pla general 
d'ordenació “per a reclassificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la 
finca el Padruell”, de  Vilanova i la Geltrú, a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial previst 
a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 
90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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Es constata que la proposta plantejada al document de l’avanç coincideix amb la proposta 
continguda en el present document per a l’aprovació provisional.

Pel que fa a l’adequació a les directrius del planejament territorial,  l’informe urbanístic i 
territorial  va  valorar  que  la  proposta  presentada  s’adequava  en  línies  generals  a  les 
determinacions del PTMB.

D’altra banda, en quan a l’adequació a la legislació urbanística vigent, es va considerar que 
la qualificació proposada de zona de sòl de valor agrícola, clau 18, era coherent, per les 
seves característiques físiques i naturals, amb les determinacions del Pla general vigent 
per  a  les  finques  de  l’entorn,  i  per  tant,  es  podia  valorar  favorablement  la  proposta 
formulada.

Normativa 
L’apartat 8 de la memòria s’anomena “Normativa urbanística proposta”.

Valoració de l’expedient
El document justifica el  canvi  de qualificació  proposat  atenent  al  fet  que la  qualificació 
vigent del PGO responia a la presència d’un torrent que ja no existeix a dia d’avui. Les 
aigües  procedents  del  drenatge  de  la  C-32  s’han  desviat  mitjançant  unes  obres  de 
canalització autoritzades per l’Agència Catalana de l'Aigua el febrer de 2011, i per tant, ja 
no transcorren per aquesta franja que el PGO vigent havia qualificat de zona d’afecció i 
servituds.

A la memòria del document es fa constar que la construcció de l’autopista durant la primera 
dècada dels 90 va incidir en el desguàs de les aigües pluvials de la conca del Fons del 
Padruell, i les aigües es van desviar per una sèquia paral·lela a l’autopista fins a connectar 
amb  el  torrent  de  Parellada,  de  manera  que  el  torrent  reconegut  en  el  planejament 
urbanístic vigent va deixar d’existir. Amb posterioritat, tal i com s’assenyala a la memòria 
del document, l’any 2000, els cellers J. García Carrión S.A. adquireixen “Vins Jaume Serra, 
S.A.” i inicien unes primeres ampliacions dels cellers sota rasant, amb la plantació posterior 
de vinyes en superfície, afectant la part nord de l’àmbit objecte de la present modificació.

Així,  les  obres  efectuades  al  llarg  del  temps  han  comportat  una  transformació  de  la 
topografia  dels  terrenys,  la  desaparició del  torrent  previst  pel  planejament  vigent  sobre 
l’àmbit de la present modificació, i el destí a sòl agrícola dels terrenys desafectats, per la 
qual cosa es constata que la proposta té com a objecte recollir la realitat física existent, i en 
aquest sentit es valora favorablement.

A més a més, tal i com ja es va valorar a l’informe urbanístic i territorial emès per la CTUB 
en relació amb l’avanç de la present modificació puntual, es considera que la qualificació 
proposada de zona de sòl de valor agrícola, clau 18, és coherent amb les característiques 
dels  terrenys  de  conreu  de  vinya  que  predominen  a  l’entorn  de  l’àmbit  i  constitueix 
l’ampliació  amb continuïtat  de  la  zona agrícola  prevista  a  la  part  de  llevant  de  l’àmbit 
d’actuació.
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Pel  que fa  als  informes  sectorials,  cal  posar  de  relleu  que  La societat  concessionària 
AUCAT en l’informe emès el 7 de març de 2016, entre d’altres prescripcions relatives al 
compliment de la legislació de carreteres vigent, va fer les consideracions següents: 

- Existeixen deficiències en el desguàs de les aigües que ha de creuar per sota el nou 
accés a  les  Caves  Jaume Serra  i,  per  tant,  cal  incloure  al  document  un  estudi 
hidrològic i proposar solucions adients.

- Es constata l’existència de construccions subterrànies autoritzades per Carreteres 
l’any  2007,  de  les  quals  una  part  es  podrien  trobar  parcialment  dins  del  límit 
d’edificació de l’autopista C-32, ja que l’any 2011 es va construir el nou enllaç a 
l’autopista i el ramal de sortida va comportar l’ampliació de l’afectació. S’estableix 
que totes les edificacions s’han de situar fora de la línia d’edificació de 50 m, i que la 
franja  de  terreny  comprès  entre  el  domini  públic  i  la  línia  d’edificació  s’ha  de 
classificar com a protecció de sistemes.

Amb l’objecte de donar compliment al referit informe sectorial, el document incorpora en un 
annex un estudi hidrogeològic elaborat per “Mediterrània de Geoserveis, SL, on es conclou 
que l’actual obra de drenatge no compleix les condicions necessàries per a poder absorbir 
el  cabal  que li  arriba per  un període de retorn de T=100 anys,  i  per  tant,  es proposa 
l’execució d’un calaix de formigó de 5,5 m x 3 m. que ha de creuar transversalment el vial 
d’accés al celler.

En relació amb la normativa urbanística que s’incorpora a l’apartat 8 de la memòria del 
document,  cal  dir  que,  tal  i  com s’assenyala  al  primer  paràgraf  del  referit  apartat  són 
d’aplicació els articles 265-267 de la normativa urbanística del PGO de Vilanova i la Geltrú, 
els  quals  regulen  la  zona  de  sòl  de  valor  agrícola  (clau  18).  Tanmateix,  el  document 
incorpora  a  la  normativa  12  articles  que  recullen  essencialment  les  observacions  de 
l’informe d’autopistes. A aquest respecte, caldrà suprimir els articles relatius a l’autopista 
C-32 (articles de l’1 al 10), els quals fan referència a la legislació de carreteres pel que fa a 
la zona de domini públic, a la zona de servitud, a la línia d’edificació i a la zona d’afecció. 
Aquests articles no aporten cap condicionant urbanístic específic al document que ara es 
tramita i són d’aplicació directe de la legislació vigent.

L’article 12 de la normativa proposada, recull l’obligació per part del promotor (J. García 
Carrión, S.A) de realitzar el conjunt d’actuacions proposades a l’estudi hidrològic. Tot i que 
no es fixa cap termini  per a la seva execució, cal mantenir aquest apartat normatiu en 
compliment  de  l’informe  emès  per  autopistes.  Així  mateix,  s’ha  de  mantenir  l’apartat 
normatiu relatiu a les mesures ambientals.

Pel que fa a la documentació gràfica, s’observa que s’han incorporat 7 plànols d’informació 
en la sèrie 11.1 i 5 plànols d’ordenació en la sèrie 11.2. Tanmateix, cal assenyalar que el 
plànol 11.2.3 “Edificis existents fins l’any 2012” no ha de constar com a plànol d’ordenació i 
en tot cas hauria de formar part dels plànols d’informació, ates que no és objecte de la 
present  Modificació  el  reconeixement de les construccions existents  o en projecció  del 
celler Jaume Serra.

D’altra banda, els plànols 11.2.4 “distàncies mínimes de la Llei de Carreteres” i 11.2.4.1 
“Ortofotomapa,  distàncies mínimes de la  Llei  de Carreteres”,  atès que no aporten  cap 
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determinació  urbanística  sobre  l’àmbit  d’actuació  han  de  formar  part  dels  plànols 
d’informació, sens perjudici que es puguin indicar les franges de protecció de la carretera 
C-32 en el plànol d’ordenació on s’assenyala la nova qualificació urbanística.

En qualsevol cas, caldrà corregir la caràtula dels plànols d’informació (sèrie 11.1) canviant 
la paraula “ordenació” per “informació”.

També,  s’han  detectat  uns  errors  en  els  apartats  1  i  3  de  la  memòria,  ja  que  es  fa 
referència  a un canvi  de classificació  o reclassificació del  sòl  que no és objecte de la 
present modificació.

Es posa en coneixement que sobre aquesta qüestió hi ha obertes unes diligències penals 
d’investigació.

Fonaments de dret
Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Resolució TES/757/2012, de 20 d’abril, de delegació de competències de la persona titular 
de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en els comissions territorials 
d’Urbanisme i la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, publicada al DOGC 
núm. 6117, de 27 d’abril de 2012.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, 
aquesta Comissió acorda:

-1  Emetre  informe  sobre  la  modificació  puntual  del  Pla  general  d'ordenació  per  a 
reclassificar una superfície com a clau 18, sòl de valor agrícola, a la finca el Padruell, de 
Vilanova i la Geltrú a l’efecte de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla que 
es  preveu  sotmetre  a  aprovació  provisional  previst  a  l’article  86  bis  i  a  la  disposició 
transitòria  divuitena del  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme, aprovat  pel  Decret  legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, amb les observacions següents per tal que puguin ésser considerades en l’acord 
d’aprovació subsegüent:

-1.1 Pel que fa a la normativa urbanística, caldrà suprimir de l’article 1 a l’article 10, relatius 
al  compliment  de  la  normativa  sectorial  de  carreteres,  ates  que  no  aporten  cap 
condicionant urbanístic específic al document que ara es tramita i són d’aplicació directe de 
la legislació sectorial vigent.

-1.2 Pel que fa a la documentació gràfica, caldrà estructurar de forma correcte els plànols 
d’informació i els d’ordenació, tal i com s’assenyala a la part valorativa.

-1.3 Caldrà corregir els errors detectats a la memòria que s’indiquen a la part valorativa.
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-2 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe compleix les funcions de l’informe establert a 
les normes d’ordenació territorial dels plans territorials en relació amb els documents dels 
plans aprovats inicialment. 

-3 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe s’emet sense perjudici  de la resolució que 
pugui adoptar-se definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.

-4  Notificar  aquest  acord  a  l’Ajuntament  i  a  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació 
Ambiental.

La secretària de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona
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