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TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 13 de febrer de 2019, emet informe tècnic
sobre el document de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro (ref.

PROGNOSI D’INUNDABILITAT

2018/067278/G), amb una sèrie d’observacions a tenir en compte en la futura tramitació del POUM.

Amb la mateixa data, la CTU de Girona adopta l’acord d’assumir el document d’objectius, propòsits i avanç

MEMÒRIA

del Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral Gironí, redactat per la Subdirecció
General d’Estratègies Territorials i de Coneixement de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori.

Un dels municipis analitzats en l’esmentat Pla Director és el de Santa Cristina d’Aro, amb la identificació
de 10 sectors urbanístics afectats, en els quals hi queden suspesos la tramitació dels plans urbanístics
derivats i projectes de gestió urbanística i d’urbanització. La durada de la suspensió de tramitacions

1. INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS

acordada és fins a l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic en qüestió.

Amb data juliol de 2018, ABM redacta el document “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de
Santa Cristina d’Aro. Diagnosi d’Inundabilitat”, amb l’objectiu principal d’avaluar hidràulicament el risc
d’inundació dels principals cursos fluvials del municipi i alhora, analitzar la possibilitat de mantenir i/o
desclassificar alguns àmbits de futur desenvolupament previstos en aquell moment segons la legislació
vigent en matèria de risc d’inundació.

A tal efecte, el nou estudi recopila i integra en un únic document els resultats dels estudis hidràulics
antecedents, així com de nous estudis i models hidràulics en els àmbits i/o trams d’interès en els quals no
es disposava de cap anàlisi hidrològica-hidràulica.

Dels sectors identificats, el Pla Director planteja la desclassificació i qualificació de 4 sectors i la reducció
dels altres 6 sectors. Aquest fet suposa una reducció de quasi bé el 50% dels nous habitatges previstos
en sòl urbanitzable respecte el vigent POUM, passant dels 3643 habitatges previstos als 1429 habitatges
proposats.
Ordenació del POUM i Diagnosi d’Inundabilitat del municipi de Santa Cristina d’Aro (2018)
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Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va paralitzar momentàniament els

3. DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS D’ESTUDI

treballs de redacció del nou POUM, a l’espera de consensuar una proposta d’ordenació definitiva en la
classificació del sòl del POUM conjuntament amb l’àrea d’Urbanisme de la Generalitat i en coherència

El document antecedent “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro. Diagnosi

amb el document d’aprovació final del Pla Director Urbanístic dels sòls no sostenibles del litoral Gironí.

d’Inundabilitat” (2018) contempla 3 àmbits d’estudi: el nucli urbà, la urbanització Rosamar i la urbanització
Vallrepòs. El present estudi de prognosi s’enfoca i es centra en l’àmbit del nucli urbà, que en l’estudi

La modificació en la planificació urbanística respecte el document del POUM de 2008 i de l’Avanç de

antecedent es classificava en quatre sub-àmbits. Els nous àmbits i els cursos d’estudi en la present

POUM de 2018 suposa una alliberació i conservació molt important de sòl que anteriorment estava previst

Prognosi d’Inundació són els següents :

desenvolupar, i que en algun cas concret, presentava un risc d’inundació significatiu. El nou POUM de
Santa Cristina d’Aro preveu una reducció en el nombre d’habitatges nous respecte el POUM de 2018 de

o

Àmbit A – Riera de Malvet i del Cementiri: riera de Malvet

l’ordre del 40% (entre el sòl urbà i sòl urbanitzable), passant dels 3646 nous habitatges a tan sols 1429.

o

Àmbit B – Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura: rec dels Tords

o

Àmbit C – Torrents de Canyet i del Dimoni

Aquesta nova situació urbanística suposa la necessitat d’analitzar novament i replantejar els nous models

o

Àmbit D – Riera del Vilar

hidràulics de la prognosi d’inundació que s’havien elaborat fins ara (document d’Avanç de POUM de

o

Àmbit E – Àmbit Torrent de Mas Trempat

2018), amb el benentès que part del sòl de Santa Cristina d’Aro que estava previst desenvolupar en zones
inundables amb el nou document del POUM quedaran fora d’ordenació i/o sense previsió d’ocupació.

2. OBJECTE DE L’ESTUDI
L’objectiu d’aquest estudi, complementari al POUM de Santa Cristina d’Aro, és elaborar un document de
prognosi d’inundabilitat de la situació proposta en episodis d’avinguda associada als cursos fluvials
de la riera de Malvet, el rec dels Tords, el Torrent de Can Canyet, el Torrent del Dimoni, la riera del Vilar
i el Torrent de Mas Trempat. Les possibles revingudes d’aquests cursos fluvials poden suposar un risc
elevat d’inundació sobre els terrenys de sòl urbà, així com d’alguns sectors urbans i urbanitzables de futur
desenvolupament delimitats en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’acord amb la darrera
modificació amb data de 29 de desembre de 2016 del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Real Decret
638/2016).

Amb aquesta finalitat, s’analitza hidràulicament les possibles actuacions d’infraestructura hidràulica de
protecció i/o mesures de protecció passiva que són necessàries implantar per tal de minimitzar el risc
d’inundació, garantir les condicions de no afectació a tercers i assolir una ordenació compatible amb el
risc identificat i la darrera modificació amb data de 29 de desembre de 2016 del Reglament de Domini
Públic Hidràulic.

Trams de cursos fluvials estudiats

Àmbits d'actuació

Estudi 1D-2D torrent de Canyet a Rosamar (Ajuntament, 2018)
Àmbit A (riera de Malvet)
Estudi 2D drenatge urbà alfuents del riu Ridaura (Ajuntament, 2018)
Estudi 2D rieres de Malvet i del Cementiri (Ajuntament, 2018)

Àmbit B (rec dels Tords)

Estudi 2D torrent Mas Trempat (Actualització estudis 2006 i 2012)

Àmbit C (torrents de Canyet i del Dimoni)

Estudi 2D àmbit urbanització Vall Repòs (Ajuntament, 2018)

Àmbit D (riera del Vilar)

Estudi PEF riu Ridaura i riera de Calonge (ACA, 2009)
Estudi d'inundabilitat càmping Mas Sant Josep (càmping, 2016)

Àmbit E (torrent de Mas Trempat)

Estudi hidràulic Ridaura (Ajuntament, 2006)

Eixos de drenatge naturals i àmbits objectes de l’estudi de prognosi del risc d’inundació
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4. METODOLOGIA

Per tal d’avaluar hidràulicament les possibles actuacions de millora del risc d’inundació en els àmbits
objecte d’estudi, es parteix dels models de la diagnosi d’inundabilitat de l’estudi antecedent.

La metodologia d’estudi que s’ha seguit en el present document es basa principalment en els criteris
La riera de Malvet i del Cementiri (àmbit A) i els còrrecs de drenatge urbà afluents del Ridaura (àmbit B)

tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en el document “Guia tècnica. Recomanacions

van ser estudiats com a part dels “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro.

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003. Concretament, l’esquema d’estudi

Diagnosi d’Inundabilitat” (juliol de 2018).

per a cadascun dels cursos fluvials ha consistit en:

Els torrents de Canyet i del Dimoni (àmbit C), s’estudiaren en l’ “Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents

-

laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro” (juliol 2016).

Anàlisi de l’estudi “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro. Diagnosi
d’Inundabilitat” (juliol de 2018), en què es recullen els estudis, projectes i treballs antecedents
relacionats amb els cursos fluvials que són objecte del present estudi de prognosi d’inundabilitat.

La riera del Vilar (àmbit D) es va estudiar en l’“Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu
Cursos

Ridaura a Santa Cristina d’Aro” (juny 2009).

El Torrent de Mas Trempat (àmbit E), en l’“Estudi d’Inundabilitat. Modificació Puntual 38 del Pla

Informació antecedent i de referència

Riera de Malvet i del Cementiri

Estudi d’inundabilitat (Ajuntament, 2018)

Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura

Estudi d’inundabilitat (Ajuntament, 2018)
Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro, en l’àmbit del sector SUD-15 “Molí d’en

Torrents de Canyet i del Dimoni

Reixach / Bernades” i del sector SUD-16 “Molí d’en Tarrés” (març de 2015).

pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro
(Càmping Mas Sant Josep, 2016)
Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu

Riera del Vilar

Segons la proposta de classificació del sòl i ordenació del territori que es planteja en el vigent Pla

Ridaura (Ajuntament, 2009)

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro (2019), s’identifiquen diversos sectors urbans

Estudi d’Inundabilitat. Modificació Puntual 38 del Pla

(PAU i PMU) i urbanitzables (SUD) de futur desenvolupament, els quals ocupen terrenys inundables per

Torrent de Mas Trempat

avingudes dels cursos fluvials que dels diversos àmbits esmentats (A – D).

d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro,
en l’àmbit del sector SUD-15 “Molí d’en Reixach/Bernades”
i del sector SUD-16 “Molí d’en Tarrés (Ajuntament, 2015)

-

Tractament de la informació topogràfica utilitzada en els corresponents models hidràulics de diagnosi
d’inundabilitat (Models Digitals de Terreny) amb resolució 0,25 m2.

-

Realització d’una prognosi hidràulica d’inundabilitat dels cursos fluvials d’estudi mitjançant models
hidràulics específics per a cada tram i àmbit.
Cursos

Model Hidràulic emprat / Estudi del que prové

Riera de Malvet i del Cementiri

HEC-RAS v5.0.5 (2D) / Estudi de detall actual

Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura

HEC-RAS v5.0.5 (2D) / Estudi de detall actual
GUAD-2D / Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents

Torrents de Canyet i del Dimoni

laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa
Cristina d’Aro (Càmping Mas Sant Josep, 2016)

Riera del Vilar
Torrent de Mas Trempat

-

HEC-RAS (1D) / Estudi hidràulic del riu Ridaura
(Ajuntament, 2006)
HEC-RAS v5.0.5 (2D) / Estudi de detall actual

Definició i valoració econòmica estimativa de les actuacions i mesures de protecció que es proposin i
que s’hagin analitzat hidràulicament.

4

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO. PROGNOSI D’INUNDABILITAT

MEMÒRIA

-

Edició dels plànols de delimitació de zones inundables per a les avingudes de 10, 100 i 500 anys de

5. LEGISLACIÓ URBANÍSTICA I COMPATIBILITAT D’USOS DEL SÒL

període de retorn de tots els cursos fluvials objectes d’estudi, així com el mapa de riscos d’inundació
per a un episodi de 100 anys de període de retorn i una proposta de delimitació de Zonificació de

En data 29 de desembre de 2016 es publica al BOE el Real Decret 638/2016 de 9 de desembre, pel que

l’Espai Fluvial.

es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) aprovat pel Real Decret 849/1986 d’11
d’abril, el Reglament de Planificació Hidrològica aprovat pel Real Decret 907/2007 de 6 de juliol, i altres
Cursos

Estudi del que provenen els resultats per a l’edició
dels plànols de diagnosi

Riera de Malvet i del Cementiri

Estudi de detall actual

Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura

Estudi de detall actual
Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu

Torrents de Canyet i del Dimoni

pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro
(Càmping Mas Sant Josep, 2016)

Riera del Vilar
Torrent de Mas Trempat

Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu
Ridaura (Ajuntament, 2009)
Estudi de detall actual

reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques i
abocaments d’aigües residuals.
L’article 9 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (un cop incorporades les darreres modificacions del
29 de desembre de 2016) defineix la Zona de Policia, la Via d’Intens Desguàs i la Zona de Flux Preferent
(figures de zonificació únicament dependents dels resultats dels estudis d’inundabilitat), i determina que:
1. En la zona de policia de 100 metres d’amplada mesurats horitzontalment a partir de la llera queden
sotmeses les següents activitats i usos del sòl:
a) Les alteracions substancials del relleu natural del terreny.
b) Las extraccions d’àrids.
c) Les construccions de tot tipus, tinguin caràcter definitiu o provisional.
d) Qualsevol altre us o activitat que suposi un obstacle per a la corrent en règim d’avingudes o
que pugui ser causa de degradació o deterioració de l’estat de la massa d’aigua, de
l’ecosistema aquàtic, i en general, del domini públic hidràulic.
2. Sense perjudici de la modificació dels límits de la zona de policia, quan es doni alguna de les
causes assenyalades en l'article 6.2 del Text refós de la Llei d'Aigües (TRLA), la zona de policia
podrà ampliar-se, si això fos necessari, per incloure la zona o zones on es concentra
preferentment el flux, a fi de protegir el règim de corrents en avingudes, i reduir el risc de producció
de danys en persones i béns. En aquestes zones o vies de flux preferent només podran ser
autoritzades aquelles activitats no vulnerables enfront de les avingudes i que no suposin una
reducció significativa de la capacitat de desguàs d'aquestes zones, en els termes que preveuen
els articles 9 bis, 9 ter i 9 quater.
La zona de flux preferent és aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es
concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via d'intens desguàs, i de la zona on, per
l'avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguin produir greus danys sobre les persones i
els béns, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l'envoltant de les dues zones.
A l'efecte de l'aplicació de la definició anterior, es considera que poden produir-se greus danys
sobre les persones i els béns quan les condicions hidràuliques durant l'avinguda satisfacin un o
més dels següents criteris:
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a) Que el calat sigui superior a 1 m.

b) Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que suposin un increment de l'ocupació en
planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús que incrementin la vulnerabilitat de la

b) Que la velocitat sigui superior a 1 m/s.

seguretat de les persones o béns enfront de les avingudes, garatges subterranis, soterranis i
c) Que el producte de les dues variables sigui superior a 0,5 m2/s.

qualsevol edificació sota rasant i instalꞏlacions permanents d'aparcaments de vehicles en
superfície.

S'entén per via d'intens desguàs la zona per la qual passaria l'avinguda de 100 anys de període
de retorn sense produir una sobreelevació més gran que 0,3 m, respecte a la cota de la làmina

c) Acampades, zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats.

d'aigua que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d'inundació
existent. La sobreelevació anterior podrà, a criteri de l'organisme de conca, reduir-se fins 0,1 m

d) Depuradores d'aigües residuals urbanes, excepte en aquells casos en què es comprovi que
no hi ha una ubicació alternativa o, en el cas de petites poblacions, que els seus sistemes de

quan l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en

depuració siguin compatibles amb les inundacions. En aquests casos excepcionals, es

zones rurals o quan l'increment de la inundació produeixi danys reduïts.

dissenyaran tenint en compte, a més dels requisits que preveuen els articles 246 i 259 ter, el
3. La modificació dels límits de la zona de policia, quan es doni alguna de les causes assenyalades

risc d'inundació existent, incloent mesures que evitin els eventuals danys que puguin originar-

en l'apartat 2 del present article, només podrà ser promoguda per l'Administració General de

se a les seves instalꞏlacions i garantint que no s'incrementi el risc d'inundació en l'entorn

l'Estat, autonòmica o local.

immediat, ni aigües avall. A més s'informarà a l'organisme de conca dels punts de

La competència per acordar la modificació correspon a l'organisme de conca, havent instruir

desbordament en virtut de la disposició addicional segona. Queden exceptuades les obres de

l'efecte l'oportú expedient en el qual s'ha de practicar el tràmit d'informació pública i el d'audiència

conservació, millora i protecció de les ja existents.

als ajuntaments i comunitats autònomes en el territori en què els terrenys gravats i als propietaris

e) Hivernacles, tancaments i tanques que no siguin permeables, com ara els tancaments de mur

afectats. La resolució ha de ser motivada i publicada, almenys, en el Butlletí Oficial de les

de fàbrica estancs de qualsevol classe.

províncies afectades.
f)
4. L'execució de qualsevol obra o treball en la zona de policia de lleres precisarà autorització

Granges i vivers d'animals que hagin d'estar inclosos en el Registre d'explotacions
ramaderes.

administrativa prèvia de l'organisme de conca, sense perjudici dels supòsits especials regulats en
aquest Reglament. L'autorització serà independent de qualsevol altra que hagi de ser atorgada

g) Replens que modifiquin la rasant del terreny i suposin una reducció significativa de la capacitat
de desguàs. Aquest supòsit no és aplicable als terraplens associats a les actuacions previstes

pels diferents òrgans de les administracions públiques.

en l'article 126 ter, que es regiran pel que estableix l'article esmentat.
L’article 9 bis limita els usos dins de la zona de flux preferent en sòl rural:
1. En els sòls que es trobin en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 29 de
desembre, en la situació bàsica de sòl rural del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, no es permetrà la instalꞏlació de
noves:

hidràulic o emmagatzematge de residus de tota mena.
i)

Infraestructures lineals dissenyades de manera que tendeix al paralꞏlelisme amb la llera.
Excepcionalment, quan es demostri que no hi ha una altra alternativa viable de traçat, es pot
admetre una ocupació parcial de la zona de flux preferent, minimitzant sempre l'alteració del
règim hidràulic i que es compensi, si escau, l'increment del risc d'inundació que eventualment

a) Instalꞏlacions que emmagatzemen, transformen, manipulen, generen o aboquin productes

pogués produir-se. Queden exceptuades les infraestructures de sanejament, abastament i

que puguin resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna)

altres canalitzacions subterrànies així com les obres de conservació, millora i protecció

com a conseqüència de la seva arrossegament, dilució o infiltració, en particular estacions de

d'infraestructures lineals ja existents. Les obres de protecció enfront d'inundacions es

subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzems de residus, instalꞏlacions

regeixen pel que estableixen els articles 126, 126 bis i 126 ter.

elèctriques de mitjana i alta tensió; o centres escolars o sanitaris, residències de gent gran, o
de persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguin
donar-se grans aglomeracions de població; o parcs de bombers, centres penitenciaris,
instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil.

6

h) Apilaments de materials que puguin ser arrossegats o puguin degradar el domini públic

2. Excepcionalment es permet la construcció de petites edificacions destinades a usos agrícoles
amb una superfície màxima de 40 m2, la construcció de les obres necessàries associades als
aprofitaments reconeguts per la legislació d'aigües, i aquelles altres obres destinades a la
conservació i restauració de construccions singulars associades a usos tradicionals de l'aigua,
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sempre que es mantingui el seu ús tradicional i no permetent, en cap cas, un canvi d'ús excepte

i rehabilitació Urbana, es podran realitzar noves edificacions, obres de reparació o rehabilitació

el condicionament museístic, sempre que reuneixin els següents requisits:

que suposin un increment de l'ocupació en planta o del volum d'edificacions existents, canvis d'ús,

a) No representi un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront
de les avingudes.

garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota rasant i instalꞏlacions permanents
d'aparcaments de vehicles en superfície, sempre que es reuneixin els següents requisits i sense
perjudici de les normes addicionals que estableixin les comunitats autònomes:

b) Que no s'incrementi de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat, ni aigües
avall, ni es condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona

a) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront
de les avingudes, en haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmesos.

urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir
de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguin

b)

Que no s'incrementi de manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües

requerits per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i

avall, ni es condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona

després de la mateixa, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament

urbana. Es considera que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir

vulnerables.

de la informació obtinguda dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguin
requerits per a la seva autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i

3. Tota actuació a la zona de flux preferent ha de comptar amb una declaració responsable,

després de la mateixa, no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament

presentada davant l'Administració hidràulica competent i integrada, si escau, en la documentació

vulnerables.

de l'expedient d'autorització, en la qual el promotor expressi clarament que coneix i assumeix el
risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar

c) Que no es tractin de noves instalꞏlacions que emmagatzemen, transformen, manipulen,

aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries

generen o aboquin productes que puguin resultar perjudicials per a la salut humana i l'entorn

que estimi oportú adoptar per a la seva protecció. La declaració serà independent de qualsevol

(sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència de la seva arrossegament, dilució o

autorització o acte d'intervenció administrativa prèvia que hagi de ser atorgada pels diferents

infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials,

òrgans de les administracions públiques, amb subjecció, almenys, a les limitacions d'ús que

magatzems de residus, instalꞏlacions elèctriques de mitjana i alta tensió.

s'estableixen en aquest article. En particular, aquestes actuacions han de tenir caràcter previ a la

d) Que no es tracti de nous centres escolars o sanitaris, residències de gent gran, o de persones

seva realització, segons escaigui, amb l'autorització a la zona de policia en els termes que preveu

amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguin donar-se grans

l'article 78 o amb l'informe de l'Administració hidràulica de conformitat amb l'article 25.4 del TRLA

aglomeracions de població.

( en tal cas, llevat que el corresponent Pla d'Ordenació Urbana, altres figures d'ordenament
urbanístic o plans d'obres de l'Administració, haguessin estat informats i haguessin recollit les

e) Que no es tracti de nous parcs de bombers, centres penitenciaris o instalꞏlacions dels serveis
de Protecció Civil.

oportunes previsions formulades a l'efecte). La declaració responsable s'ha de presentar davant
l'Administració hidràulica amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat en els
casos en què no hi hagi estat inclosa en un expedient d'autorització.
4. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions
competents han de garantir l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció,
tot això d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de
Protecció Civil i la normativa de les comunitats autònomes.

f)

Les edificacions de caràcter residencial es dissenyaran tenint en compte el risc i el tipus
d'inundació existent i els nous usos residencials es disposaran a una cota tal que no es vegin
afectats per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys. Podran disposar de garatges
subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l'estanquitat del recinte per l'avinguda de
500 anys de període de retorn, i que es realitzin estudis específics per evitar el colꞏlapse de
les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada i que a més disposin
de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota d'aquesta avinguda. S'ha de tenir en
compte, en la mesura del possible, la seva accessibilitat en situació d'emergència per

L’article 9 ter. condiciona les obres i construccions en la zona de flux preferent en sòls en situació
bàsica de sòl urbanitzat.
1. En el sòl que es trobi en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre,
en la situació bàsica de sòl urbanitzat d'acord amb l'article 21.3 i 4 del text refós de la Llei de Sòl

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO. PROGNOSI D’INUNDABILITAT
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indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent.
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3. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions

complint a més amb el que estableix l'article 9 ter.1.f); per això es realitzaran els oportuns

competents han de garantir l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció,

estudis hidrològics i hidràulics que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i després

tot això d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de

de la mateixa.

Protecció Civil i la normativa de les comunitats autònomes.

2. A més del que exigeix l'article 9 bis.3, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor haurà
de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació registral

L’article 9 quater. condiciona les obres i construccions en la zona de flux preferent en règim especial en
municipis amb més de 1/3 de la seva superfície inclosa a la zona de flux preferent.
1. En els municipis en què almenys un 1/3 de la seva superfície estigui inclosa a la zona de flux
preferent o que per la morfologia del seu territori tinguin una impossibilitat material per a orientar
els seus futurs desenvolupaments cap a zones no inundables, es podrà permetre com règim

indicant que la construcció es troba en zona de flux preferent.
3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions competents han
de fomentar l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, tot això
d'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema Nacional de Protecció Civil
i la normativa de les comunitats autònomes.

especial la realització de noves edificacions o usos associats a la zona de flux preferent, sempre
que compleixin els següents requisits i sense perjudici de les normes addicionals que estableixin

L’article 14 defineix la figura de Zona Inundable i determina que:

les comunitats autònomes:
1. Es considera zona inundable dels terrenys que puguin resultar inundats pels nivells teòrics que
a) Estiguin situats fora de la zona de policia.
b) No incrementin de manera significativa el risc d'inundació existent. Es considera que es

estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries d'avingudes històriques i

produeix un increment significatiu del risc d'inundació quan a partir de la informació obtinguda

documents o evidències històriques de les mateixes en els llacs, llacunes, embassaments, rius o

dels estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari siguin requerits per a la seva

rierols. Aquests terrenys compleixen tasques de retenció o alleugeriment dels fluxos d'aigua i

autorització i que defineixin la situació abans de l'actuació prevista i després de la mateixa ,

càrrega sòlida transportada durant aquestes crescudes o de resguard contra l'erosió. Aquestes

no es dedueixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables.

zones es declararan en els llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols.

c) No representin un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront
de les avingudes, a l'haver-se dissenyat tenint en compte el risc a què estan sotmesos,
complint a més amb el que estableix l'article 9 ter.1.f) .

La qualificació com a zones inundables no altera la qualificació jurídica i la titularitat dominical que
aquests terrenys tinguessin.
2. Els organismes de conca han de traslladar a les administracions competents en matèria

d) No es permetrà la construcció d'instalꞏlacions que es trobin entre les contingudes en l'article

d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis disponibles sobre avingudes, a fi de

9 bis.1.a), e) i h), ni grans superfícies comercials on puguin donar-se grans aglomeracions de

que es tinguin en compte en la planificació del sòl, i en particular, en les autoritzacions d'usos que

població.

s'acordin en les zones inundables.

e) No es permetrà, excepte que quan amb caràcter excepcional es demostri que no hi ha una

De la mateixa manera els organismes de conca traslladaran al Cadastre immobiliari així com a

altra alternativa d'ubicació, el nou establiment de serveis o equipaments sensibles o

les administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme els delimitacions

infraestructures públiques essencials per al nucli urbà com ara: hospitals, centres escolars o

aprovades definitivament, o les delimitacions dels mateixos basades en els estudis realitzats, així

sanitaris, residències de gent gran o de persones amb discapacitat, centres esportius, parcs

com de les zones de servitud i policia, a fi de que siguin incorporats en el cadastre i tinguts en

de bombers, depuradores, instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil o similars. Per a

compte en l'exercici de les seves potestats sobre ordenació del territori i planificació urbanística,

aquests casos excepcionals, les infraestructures requerides no hauran d'incrementar de

o en l'execució del planejament ja aprovat.

manera significativa la inundabilitat de l'entorn immediat ni aigües avall, de manera que no es
produeixi un augment de la zona inundable en terrenys altament vulnerables. Igualment, no
condicionaran les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana, ni
representaran un augment de la vulnerabilitat de la seguretat de les persones o béns enfront
de les avingudes, a l'haver-se dissenyat tenint en compte el risc al qual estan sotmeses,
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arribarien les aigües en les avingudes el període estadístic de retorn sigui de 500 anys, atenent a

3. El conjunt d'estudis d'inundabilitat realitzats pel Ministeri de Medi Ambient i els seus organismes
de conca configuraran el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables, que haurà de
desenvolupar-se en colꞏlaboració amb les corresponents comunitats autònoma, i, si escau, amb
les administracions locals afectades. En aquesta cartografia, a més de la zona inundable,
s'inclourà preceptivament la delimitació dels llits públics i de les zones de servitud i policia, incloent
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les vies de flux preferent.
La informació continguda en el Sistema Nacional de Cartografia de les zones inundables estarà
a disposició dels òrgans de l'Administració estatal, autonòmica i local.

2. En aquells sòls que es trobin a en la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de
desembre, en la situació bàsica de sòl urbanitzat, es pot permetre la construcció de noves
edificacions, tenint en compte, en la mesura del possible, el que estableixen els sub-apartats a) i
b) de l'apartat 1.

Es donarà publicitat al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables de conformitat amb
el que disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions ja existents, les administracions competents han
de garantir l'adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció, tot això d'acord
amb el que estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema Nacional de Protecció Civil i la
normativa de les comunitats autònomes. Així mateix, el promotor haurà de subscriure una

L’article 14 bis. estableix les limitacions als usos del sòl a la zona inundable. Amb l'objecte de garantir

declaració responsable en la qual expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les

la seguretat de les persones i béns, de conformitat amb el que preveu l'article 11.3 del text refós de la Llei

mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a traslladar aquesta informació als

d'Aigües, i sense perjudici de les normes complementàries que puguin establir les comunitats autònomes,

possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que estimi oportú

s'estableixen les següents limitacions en els usos del sòl a la zona inundable:

adoptar per a la seva protecció. Aquesta declaració responsable ha d'estar integrada, si escau,

1. Les noves edificacions i usos associats en aquells sòls que es troben en situació bàsica de sòl
rural a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, es realitzaran, en
la mesura del possible, fora de les zones inundables.
En aquells casos en què no sigui possible, s'estarà al que al respecte estableixin, si s'escau, les
normatives de les comunitats autònomes, tenint en compte el següent:

en la documentació de l'expedient d'autorització. En els casos en què no hi hagi estat inclosa en
un expedient d'autorització de l'administració hidràulica, s'ha de presentar davant aquesta amb
una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de l'activitat.
4. A més del que estableix l'apartat anterior, amb caràcter previ a l'inici de les obres, el promotor
haurà de disposar del certificat del Registre de la Propietat en què s'acrediti que hi ha anotació
registral indicant que la construcció es troba en zona inundable.

a) Les edificacions es dissenyaran tenint en compte el risc d'inundació existent i els nous usos
residencials es disposaran a una cota tal que no es vegin afectats per l'avinguda amb període
de retorn de 500 anys, havent de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus d'inundació
existent. Podran disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi
l'estanquitat del recinte per l'avinguda de 500 anys de període de retorn, es realitzen estudis
específics per evitar el colꞏlapse de les edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida
transportada, i a més es disposi de respiradors i vies d'evacuació per sobre de la cota
d'aquesta avinguda. S'ha de tenir en compte la seva accessibilitat en situació d'emergència
per inundacions.

5. En relació amb les zones inundables, es distingirà entre aquelles que estan incloses dins de la
zona de policia que defineix l'article 6.1.b) del TRLA, en què l'execució de qualsevol obra o treball
precisarà autorització administrativa dels organismes de conca d'acord amb l'article 9.4,
d'aquelles altres zones inundables situades fora de la zona de policia, en què les activitats seran
autoritzades per l'administració competent d'acord, almenys, a les limitacions d'ús que
s'estableixen en aquest article, i l'informe que emetrà amb caràcter previ l'Administració hidràulica
de conformitat amb l'article 25.4 del TRLA, llevat que el corresponent Pla d'Ordenació Urbana,
altres figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració, haguessin estat
informats i haguessin recollit les oportunes previsions formulades.

b) S'ha d'evitar l'establiment de serveis o equipaments sensibles o infraestructures públiques
essencials com ara, hospitals, centres escolars o sanitaris, residències de gent gran o de
persones amb discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on puguin donarse grans aglomeracions de població, acampades, zones destinades a l'allotjament en els
càmpings i edificis d'usos vinculats, parcs de bombers, centres penitenciaris, depuradores,
instalꞏlacions dels serveis de Protecció Civil, o similars. Excepcionalment, quan es demostri
que no hi ha una altra alternativa d'ubicació, es podrà permetre el seu establiment, sempre
que es compleixi el que estableix l'apartat anterior i s'asseguri la seva accessibilitat en situació
d'emergència per inundacions.
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6. ESTUDI HIDRÀULIC D’INUNDABILITAT
De forma sintètica, les principals característiques i hipòtesis de càlcul del model hidrodinàmic utilitzat són:
6.1. Introducció. Metodologia
-

Pot realitzar modelitzacions 1D, 2D o una combinació d’ambdues.

Els estudis hidràulics efectuats consisteixen en simular les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període
o

de retorn dels cursos fluvials objectes d’estudi del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, en els trams que

Modelització unidimensional d’elements lineals:


discorren per zones urbanes o de possible futur desenvolupament.

Seccions transversals detallades amb distribució transversal de rugositats. El
procediment de càlcul es basa en la resolució de l’equació de balanç d’energia

En concret, doncs, i per tal d’abordar amb la màxima precisió la inundació que es pot assolir en cas

expressada unidimensionalment i recolzada en la fórmula de Manning per poder

d’avingudes, i alhora ser el màxim de realista, s’opta per realitzar modelitzacions hidrodinàmiques

estimar les pèrdues per fricció.

bidimensionals (2D), donades les característiques orogràfiques actuals dels terrenys per on circulen els



cursos fluvials, així com les diferents infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. En general, les

drenatge, etc., que provoquen pèrdues d’energia.

planes d’inundació són relativament àmplies on el flux d’avinguda pot quedar desacoblat de la llera.
o

Per a cadascun dels cursos estudiats es realitza una modelització hidràulica de prognosi, a excepció dels

Modelització bidimensional de planes d’inundació:


torrents de Canyet i del Dimoni (àmbit C), els quals s’analitzen a partir del treball antecedent “Estudi
d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina



antecedent “Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu Ridaura a Santa Cristina d’Aro”,


-

Àmbit B – Còrrecs de drenatge urbà afluents del Ridaura: Modelització bidimensional 2D

-

Àmbit E – Torrent de Mas Trempat: Modelització bidimensional 2D

Modelització de passos inferiors i obres de drenatge sota els terraplens.

-

Permet utilitzar les equacions de Saint-Venant i d’Ona Difusiva en 2D (a criteri de l’usuari).

-

L’esquema numèric que utilitza el programa és l’algoritme de Volums Finits Implícit, que permet
el càlcul estable i robust en situacions de flux en règim subcrític, supercrític i mixt.

La modelització bidimensional reprodueix amb més exactitud els calats i les velocitats del flux desbordat
respecte una modelització unidimensional, perquè té en compte el desacoblament del flux desbordat

Modelització de l’efecte de terraplens i d’altres estructures lineals que afecten al
règim natural de flux sobre les planes d’inundació.

amb data juny de 2009. En resum, les noves modelitzacions hidràuliques realitzades s’agrupen en:

Àmbit A – Riera de Malvet i del Cementiri: Modelització bidimensional 2D

Caracterització del model de terreny de càlcul, considerant una distribució
espacial de la rugositat.

d’Aro”, amb data juliol de 2016; i la riera del Vilar (àmbit D), analitzada a partir de l’estudi de prognosi

-

Modelització d’estructures transversals com ponts, assuts, guals, obres de

-

Algoritme de solució per a l’acoblament de models 1D i 2D. Aquest algoritme permet la

respecte el flux de la llera i determina els efectes de l’ocupació sobre dels terrenys en la laminació de la

retroalimentació directa en cada pas de temps entre els elements de flux 1D i 2D. Per exemple,

punta dels hidrogrames.

el cas d’una llera modelada en 1D que es connecta a qualsevol àrea (modelada en 2D) a través
d’algun dic (estructura lateral - sobreeixidor).

El model matemàtic HEC-RAS en la seva última versió (v5.0.7), desenvolupat per l’Hydrologic
Engineering Center de l’US Army Corps of Engineers, permet caracteritzar de forma precisa el

-

Malles computacionals estructurades i no estructurades. Les celꞏles computacionals d’una

comportament hidràulic de tots els cursos fluvials objecte d’estudi. És per aquest motiu que s’ha escollit

determinada malla poden ser triangles, quadrats, rectangles o polígons de fins a 8 costats com a

com el model de càlcul per al desenvolupament de l’estudi d’inundabilitat de Santa Cristina d’Aro.

màxim. La malla computacional no necessita ser ortogonal.
-

Aquest paquet de modelització permet simular, a partir de la seva versió 5, el comportament hidràulic
d’elements unidimensionals (com són les lleres, els canals i/o les obres de drenatge) amb el flux desbordat
sobre una orografia bidimensional (com són les planes alꞏluvials) podent reproduir les interaccions del flux

Càlcul en condicions de flux permanent i no permanent (règim variable).

Els resultats que s’obtinguin de les modelització hidràuliques serviran per delimitar la cartografia de zones
inundables i identificar les zones que presenten un major risc d’inundació en cas d’avingudes.

amb les infraestructures presents com les laminacions que se’n deriven.
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6.2. Dades de partida
Per a la realització de l’estudi de prognosi d’inundabilitat del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro, els torrents
de Canyet i del Dimoni (àmbit C) no es modelitzen sinó que s’analitzen a partir dels resultats de l’estudi
de prognosi ja existent “Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu pas pel Càmping Mas
Sant Josep a Santa Cristina d’Aro”, així com la riera del Vilar (àmbit D), a partir de l’estudi de prognosi
“Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu Ridaura a Santa Cristina d’Aro”.

En quant als àmbits A, B i E, si que són objecte de noves modelitzacions hidràuliques de prognosi
d’inundabilitat en base als corresponents estudis de diagnosi:

-

Àmbit A – Riera de Malvet i del Cementiri: “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa
Cristina d’Aro. Diagnosi d’Inundabilitat” (juliol de 2018).

-

Àmbit B – Còrrecs de drenatge urbà afluents del Ridaura: “Treballs complementaris a l’Avanç del
POUM de Santa Cristina d’Aro. Diagnosi d’Inundabilitat” (juliol de 2018).

-

Riera de Malvet

Àmbit E – Torrent de Mas Trempat: “Estudi d’Inundabilitat. Modificació Puntual 38 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro, en l’àmbit del sector SUD-15 “Molí
d’en Reixach / Bernades” i del sector SUD-16 “Molí d’en Tarrés” (març de 2015).

Les noves modelitzacions hidràuliques de prognosi parteixen de les condicions actuals de topografia,
vegetació i infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. Alhora s’utilitzen els hidrogrames
d’avinguda obtinguts en el marc de l’estudi hidrològic de diagnosi (annex núm. 2) i dels diferents treballs
antecedents. Les condicions de contorn utilitzades respecten les introduïdes en els models de diagnosi.

En definitiva, els models de prognosi corresponen als models de diagnosi antecedents amb l’afegit de les
modificacions en les possibles actuacions d’infraestructura hidràulica i de protecció necessàries per a
minimitzar el risc d’inundació, garantir les condicions de no afectació a tercers i assolir una ordenació
compatible amb el risc identificat i la legislació aplicable vigent.

Torrent de Mas Trempat
Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura

Esquema de la discretització de les modelitzacions dels cursos fluvials i de les planes d’inundació amb HEC-RAS
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7. PROGNOSI D’INUNDABILITAT

La riera de Malvet presenta desbordaments ja per 10 anys de període de retorn. La principal conseqüència
és degut a la intercepció del flux d’aigua per les diferents obres de fàbrica existent en tot aquest tram del

Els resultats hidràulics que es presenten en la present Prognosi d’inundabilitat són fruit de la combinació

curs. La carretera de Malvet, amb un traçat en planta paralꞏlela a la riera, és afectada per importants

dels resultats d’alguns dels estudis antecedents, en els quals ja es preveien actuacions d’infraestructura

inundacions en cas d’avingudes de 100 i 500 anys de recurrència i fa de via d’evacuació del flux desbordat

hidràulica i/o mesures de protecció, a més dels resultats dels nous models desenvolupats expressament

en direcció sud, afectant a múltiples edificacions del nucli urbà consolidat.

en aquest estudi de prognosi d’inundabilitat.
La inundabilitat actual d’aquesta zona urbana planteja la necessitat de proposar una sèrie d’actuacions
Els resultats detallats en forma gràfica s’adjunten a l’apartat de plànols, on es presenten esquemàticament

per a la reducció del risc d’inundació. Just aigües avall de la via verda, en terrenys del marge dret de la

els resultats gràfics de la delimitació de les zones inundables i els calats d’inundació per a les diferents

riera es proposa una bassa de laminació amb cota de fons la 38,25 m.s.n.m. en la seva part central i

anàlisis hidràuliques corresponents a avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn, així com el

culminada en tota la seva part meridional per un dic de terra que actuaria de tancament hidràulic a la

mapa de velocitats i de riscos d’inundació per a una avinguda de 100 anys de període de retorn.

cota 41,00 m.s.n.m (1 – 1,90 m d’alçada màxima respecte la cota dels terrenys actuals).

En els següents apartats s’inclou un resum dels resultats obtinguts en les diferents modelitzacions, a fi i

Complementàriament, al llarg d’un tram de la carretera de Malvet cal plantejar una lleugera elevació de

efecte d’avaluar les condicions d’inundabilitat de les propostes que es plantegen en diferents indrets del

la rasant de la via verda i de la mateixa carretera, així com la substitució de l’obra de fàbrica sota la

nucli urbà de Santa Cristina d’Aro i del seu entorn.

via verda amb una nova estructura de dimensions mínimes interior de 10 m d’amplada i 2 m d’alçada
lliure.

7.1. Àmbit A: Riera de Malvet i del Cementiri
En terrenys de l’extrem nord-oest del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro hi discorren dos cursos fluvials
que són afluents pel marge esquerre del riu Ridaura just aigua avall del pont de l’autovia C-65. El curs de
major entitat i que discorre més proper al nucli urbà consolidat és la riera de Malvet.

Propostes d’actuació de la bassa de laminació i de la via verda

Substitució OF (pont Via Verda del Carrilet II)
43.5
43
42.5

1m

10 m
42
41.5
41

2m

40.5
40
39.5

Delimitació de les zones inundables per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn de les rieres de Malvet i del
Cementiri en l’àmbit nord-oest del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro (Situació Actual)
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1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101 111 121 131 141

Dimensions de la nova obra de fàbrica proposada sota la via verda
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En l’extrem septentrional de l’actual concessionari Opel i paralꞏlela a l’Av. de la Roca de Malvet es proposa

La implantació de la bassa de laminació, en cas d’avingudes de 500 anys de recurrència suposaria la

un petit dic de terres d’aproximadament 35 m de longitud, com a tancament hidràulic i amb una cota de

retenció del 24 % del volum d’aigua que passa per la riera just aigua avall de la via verda. Aigua amunt

coronament de 37 m.s.n.m (0,5 m d’alçada màxima respecte la cota dels terrenys actuals).

de la bassa de laminació el cabal que circula per la riera de Malvet és de 76 m3/s, tant en la situació actual
com en la situació de proposta. En direcció aigua avall, el cabal circulant és de 74 m3/s en la situació
actual, mentre que en la situació proposada és redueix fins als 45 m3/s degut a la retenció i/o laminació
de les aigües a la basa de laminació (reducció en 31 m3/s).

Tancament hidràulic (mota)

(m)
37.2
37
36.8
36.6
36.4
36.2
36
(m)

0

2

5

7
Terreny actual

10

12

15

17

20

22

Cabal circulant (T = 500 anys) per la situació actual en la secció just aigua avall d’on es proposaria la bassa de
laminació

Terreny proposta

Proposta dic tancament hidràulic al nord de l’actual concessionari Opel i paralꞏlela a l’Av. Roca de Malvet

La implantació de les actuacions proposades, suposa
una reducció notable en la superfície inundable, en els
tres períodes de retorn estudiats. El desbordament que
es dona en la situació actual, a l’alçada de l’obra de
fàbrica de la via verda, passaria a ser inexistent i
deixaria fora de risc d’inundació una important
superfície de sòl urbà consolidat entre la via verda, al
nord, i el carrer de la Teulera, al sud.

Aquesta superfície lliure d’inundació per la situació de
Cabal circulant (T = 500 anys) per la situació proposta en la secció just aigua avall de la bassa de laminació

proposta suposa un total de 47.200 m2 en el període
de retorn de 500 anys, i comprèn trams de la carretera
de Malvet i Av. de Malvet, Carrer de Salvador Dalí,
carrer de Jordi Verrié i Faget, i carrer del Doctor
Fleming.

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables per la situació de proposta
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En els gràfics anteriors s’aprecia la important influència en el comportament hidràulic de la riera de Malvet
com a resultat de la implantació de la bassa de laminació, la qual facilita el desguàs del total del volum
d’aigua per la riera amb una progressió en el temps més perllongada, evitant així grans quantitats d’aigua
en avingudes i en curts períodes de temps.
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A més a més, no tan sols es redueix la superfície inundable amb les actuacions proposades, sinó que es

7.2. Àmbit B: Còrrecs drenatge urbà afluents del Ridaura

redueixen els calats d’inundació en tota la seva superfície. En cas d’avingudes de 500 anys de període
de retorn, des de la bassa de laminació fins la zona esportiva municipal, els calats es redueixen en 0,8 m

A l’interior del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro existeix un grup de quatre còrrecs de drenatge urbà que

en la part superior i 0,1 m en la part interior, amb una reducció progressiva. Pel que fa al sòl urbà consolidat

aflueixen al riu Ridaura pel seu marge esquerre en l’àmbit del Pla de Santa Cristina. El fort pendent de les

que continua en superfície inundable, es redueix entre 0,05 i 0,4 m els calats d’aigua a l’entorn de l’Av. de

lleres d’aquests còrrecs suposen inundacions aigua avall en períodes d’intenses pluges.

la Roca de Malvet. El carrer de la Teulera es veu millorat per una reducció de 0,10 m a 0,05 m que es
El comportament hidràulic del flux d’avinguda d’aquests quatre còrrecs varia substancialment en creuar

redueix progressivament en direcció est.

la carretera GI-662, a partir d’on els desbordaments esdevenen rellevants en l’àmplia plana de Santa
Cristina. De la inundabilitat d’aquests quatre cursos fluvials, els desbordaments produïts pel rec dels Tords
afecten terrenys de sòl urbà consolidat en l’àmbit del carrer de Pere Geronès i el carrer de la Teulera.

< -2 m
-2.0 - -1.5 m
-1.5 - -1.0 m
-1.0 - -0.8 m
-0.8 - -0.4 m
-0.4 - -0.2 m
-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Zona Inundable (T = 500 anys. SP)

Delimitació de les zones inundables en situació actual per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn dels còrrecs de
Diferències de nivells entre Situació Actual i Situació Proposta (T = 500 anys)

drenatge urbà afluents del Ridaura en l’àmbit nord del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro

Els àmbits de sòl urbà consolidat ocupats per la superfície inundable d’un episodi de 500 anys de període

La inundabilitat actual en terrenys de sòl urbà consolidat originària del rec dels Tords, planteja la necessitat

de retorn, realment presenten una inundació residual degut als baixos valors en els calats d’aigua que

de proposar una sèrie d’actuacions per a la reducció del risc d’inundació i per fer possible la seva

s’assoleixen (risc lleu o molt lleu). El desbordament que es dona a la rotonda de l’encreuament entre l’Av.

compatibilitat amb la legislació vigent en termes d’hidràulica fluvial.

de la Roca de Malvet i el carrer de la Teulera es caracteritza amb uns calats de valor baix-mig (10 - 25
cm), a partir d’on el flux d’aigua s’endinsa cap al nucli urbà en direcció est mentre es redueix

Els desbordaments que inunden el carrer de Pere Geronès, existents ja en avingudes amb període de

progressivament els calats fins assolir uns valors baixos de menys de 10 cm.

recurrència de 10 anys, són producte de la insuficient capacitat hidràulica de l’obra de fàbrica d’aquest
carrer, sobre el rec dels Tords. Es proposa, per tant, la substitució d’aquesta obra de fàbrica per una
de nova amb una amplada lliure de 5 m, una alçada lliure d’1,5 m (no es pot assolir major alçada
condicionat per la rasant del carrer existent), i conservant la longitud que és d’uns 34,5 m. Aquesta
actuació implica l’adequació de la llera en aproximadament 13 metres de longitud, abans d’arribar a l’obra
de fàbrica adequant una embocadura de l’obra, reduint la cota de fons de 32,7 m.s.n.m. fins 31,7 m.s.n.m.,
a l’entrada de l’estructura.
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Com a actuacions complementàries es proposen diversos tancaments hidràulics, els quals podran tenir

A part de reduir considerablement la superfície inundable en planta en terrenys de sòl urbà consolidat,

tipologia constructiva de mota o mur i amb una alçada màxima d’1 m respecte la cota dels terrenys actuals,

també és important la reducció que es donaria en els calats en espais que continuen essent inundables,

arran dels marges de la llera, a excepció del tancament situat al sud del carrer del Comerç.

reduint així la magnitud del risc d’inundació.
< -2 m
-2.0 - -1.5 m
-1.5 - -1.0 m
-1.0 - -0.8 m
-0.8 - -0.4 m
-0.4 - -0.2 m
-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m
Zona Inundable (T = 500 anys. SP)

Tancament hidràulic (mur)
Tancament hidràulic (mota)

Propostes d’actuació (substitució d’obra de fàbrica i cotes absolutes de tancaments hidràulics)

En cas d’executar la substitució del pont, els tancaments
Diferències de nivells entre Situació Actual i Situació Proposta (T = 500 anys)

hidràulics aigua amunt d’aquest i el del marge dret del
curs, just aigua avall del pont, s’assoliria unes
condicions hidràuliques que afavoriria l’entorn de sòl

7.3. Àmbit C: torrents de Canyet i del Dimoni

urbà consolidat entre el carrer de Pere Geronès i el
carrer de la Teulera. Aquest àmbit passaria a quedar

El Càmping Mas Sant Josep, situat a l’est del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro entre el marge esquerre

fora de la superfície inundable en cas d’avingudes de

del riu Ridaura i el carrer Joan Balletbó i Casanovas, és inundable en cas d’avingudes de 500 anys de

500 anys de període de retorn. Pel que fa el tancament

període de retorn segons l’estudi de la PEF del riu Ridaura. Al juliol de 2016, i per encàrrec del càmping,

hidràulic del marge dret, aigua avall del pont, permetria

s’elabora l’ “Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a

reduir la superfície inundable deixant la parcelꞏla situada

Santa Cristina d’Aro”, el qual actualitza i precisa el model hidràulic de la PEF de l’ACA, inclòs els torrents

a la cantonada entre el carrer de Pere Geronès i el carrer

afluents que discorren pels límits oest i est, tot considerant l’existent mur perimetral en condicions

de l’estació fora de la zona inundable. En el cas del

estructurals òptimes. A més a més, l’estudi avalua les mesures correctores estructurals i de gestió per a

tancament hidràulic proposat entre el carrer del Comerç

una correcta reducció de l’actual risc d’inundació.

i el carrer de la Teulera, aquest permetria deixar els
terrenys destinats al pàrquing caravàning fora de la zona

Ordenació (POUM, 2019)
PAU

inundable, en cas d’avinguda de 500 anys de període de

PMU

retorn del rec dels Tords.

SU

SUD

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables en situació de proposta
per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn del rec dels
Tords en l’àmbit nord del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro

Aquest estudi d’inundabilitat es troba inclòs en el document del Pla Especial Urbanístic del propi càmping
tramitar amb la intenció de remodelar i adequar les infraestructures, equipaments i instalꞏlacions del
càmping existent de manera que es donés compliment a la normativa vigent, especialment la urbanística,
turística i la de protecció civil. Alhora, es disposa d’un Pla d’Autoprotecció amb el corresponent apartat en
termes de risc d’inundació. Tota aquesta documentació ja ha estat informada favorablement per l’Agència
Catalana de l’Aigua en els seus respectius informés tècnics.
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El PEU del Càmping Mas Sant Josep va ser informat favorablement per l’ACA respecte el perill d’inundació

La inundabilitat originada pels torrents de Canyet i del Dimoni, amb la influència del Ridaura, entraria en

(ref. UDPH2017000333) amb data 6 de març de 2017, i amb les condicions de mantenir un bon

contacte amb el mur perimetral pel seu costat meridional a partir d’avingudes de 100 anys de període de

manteniment de les obres de drenatge existents i de les lleres dels cursos fluvials estudiats, així com de

retorn. En la part central de la cara sud del mur, es donen els valors de calat més alts (80 cm) en aquest

l’assumpció per part del titular del càmping de la responsabilitat sobre la resistència estructural i el correcte

període de recurrència.

manteniment del mur perimetral.
En cas d’avingudes de 500 anys de període de retorn, la inundació adjacent al mur suposaria uns calats
En l’estudi d’inundabilitat antecedent, actualitzat i precisat, s’exposa la mesura cautelar de considerar el

de grau mig-alt (100 – 150 cm) en el seu límit sud i sud-oest sobretot. En el cas del límit oriental, els calats

mur a la modelització hidràulica realitzada únicament en cas que les característiques constructives de

assoleixen fins a 70 cm. Pel que fa als terrenys del càmping, aquests no resten exposats a la inundació,

l’estructura permetin suportar l’empenta de l’aigua, sense que es produeixi bolcament ni lliscament del

tot i que s’inunda amb calats baixos (menys de 20 cm) el carrer Joan Balletbó i Casanovas, al nord oest

mur en cas d’avinguda, a més a més el tancament hidràulic hauria de permetre l’estanqueïtat dels terrenys

del càmping.

interiors en totes les obertures existents.

Baix (<20 cm)
Baix-Mig (20 - 40 cm)
Mig (40 - 100 cm)
Mig-Alt (100 - 200 cm)
Alt (200 - 350 cm)
Molt Alt (350 - 600 cm)
Extrem (>600 cm)

Esquema del mur amb els requisits mínims que ha de complir (“Estudi d’inundabilitat del Ridaura
i torrents laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro”)

En cas que no fos així, seria necessari realitzar una millora o renovació de l’obra de defensa per tal
que el mur complís amb els requisits i pogués suportar l’empenta de l’aigua en cas d’avinguda. Amb la

Calats d’inundació (T = 500 anys) per la situació de proposta

correcta estabilització i reforç estructural del mur perimetral, el càmping Mas Sant Josep restaria fora
de la superfície inundable en tots els períodes de retorn estudiats en l’ “Estudi d’inundabilitat del Ridaura
i torrents laterals al seu pas pel Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro” (T 10, T100 i T500).

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables per la situació de proposta
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unes franges de reserva d’infraestructura hidràulica paralꞏleles a la llera i una mota com a tancament

7.4. Àmbit D: Riera del Vilar

hidràulic d’uns 600 m paralꞏlela al riu Ridaura al seu marge dret.
Els resultats hidràulics per la situació actual obtinguts en el document d’ “Anàlisi hidràulica del desviament

El sistema de drenatge proposat per al desviament de la riera del Vilar es dissenyat amb una capacitat de

de la riera del Vilar al riu Ridaura a Santa Cristina d’Aro” (Juny de 2009) caracteritzen el comportament

desguàs equivalent al cabal d’una avinguda de 500 anys de període de reton de la riera (75,80 m3/s).

hidràulic del tram de la riera del Vilar que va des del Golf Costa Brava fins al desguàs sota la carretera C65. En aquest tram, la llera actual ja no tindria suficient capacitat per a desaiguar una avinguda de 10

L’endegament a cel obert de la llera i el desviament plantejat presenta una longitud de 510 m. En l’extrem

anys de període de retorn. El flux desbordaria afectant terrenys del camp de golf i a la pròpia urbanització.

aigua amunt, la secció trapezial dissenyada presenta unes dimensions mínimes de 10 m d’amplada en el

Per a una avinguda de 100 anys de període de retorn, la inundació s’intensificaria ocupant bona part de

fons, 18 m d’amplada superior i 2 m d’alçada dels marges amb talussos 2:1 (H:V). El pendent longitudinal

la plana que queda al costat del marge esquerre, fins arribar al Ridaura. Finalment, per a una avinguda

d’aquest tram del curs és del 0,92 %.

de 500 anys de període de retorn, s’assoliria una major extensió de la inundació, sobretot pel marge
En la resta del tram de desviament, la secció del canal assoleix unes dimensions en l’extrem d’aigua avall

esquerre.

d’uns 15 m d’amplada de base, entre 26 i 29 m d’amplada superior i 3,5 m d’alçada dels marges. El
pendent longitudinal de tot aquest tram de canal és del 0,50 %.

Al llarg del tram del riu Ridaura, comprès entre la sortida del canal de desviament i el talús de la plataforma
de la ctra. C-31, es preveu la implantació d’una mota de terres d’uns 600 m de longitud, com a mesura
de protecció de la zona urbanitzada consolidada enfront les avingudes extraordinàries del riu Ridaura.

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn a l’àmbit del tram final
de la riera del Vilar (Situació Actual)

En l’estudi antecedent es proposen 6 possibles alternatives de desviament de la llera de la riera del Vilar
cap al riu Ridaura, amb l’objectiu de possibilitar la compatibilitat del risc d’inundació amb el
desenvolupament de sectors urbanístics dins l’àmbit d’influència de la riera del Vilar. En el present estudi,
es proposa optar per la proposta B de desviament de la riera, la qual s’adapta a la nova ordenació
urbanística proposada. Aquest estudi, va ser informat favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ref. UDPH2014003112) amb data gener de 2015.

Llera natural

Sòl Urbà

Endegament (fons de llera)

Sòl Urbanitzable Delimitat

Franja de reserva d'infraestructura hidràulica
Tancament hidràulic (mota)

La proposta de desviament de la riera del Vilar al riu Ridaura presentada en el present estudi, contempla
l’obertura d’un endegament a cel obert en direcció nord fins al riu Ridaura, sense travessar sòls urbans,
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7.5. Àmbit E: torrent de Mas Trempat



Tancaments hidràulics perimetrals: es proposa la implantació d’una mota de terres que tanqui de
forma perimetral l’àmbit destinat a sòl industrial pel seu costat nord i est; també es proposa un

L’àmbit dels sectors “Molí d’en Tarrés” i “Molí d’en Reixach-Bernades” ocupa terrenys del marge dret del
riu Ridaura, al costat sud de la carretera C-65. L’àmbit dels sectors “Molí d’en Tarrés” i “Molí d’en Reixach-

tancament hidràulic perimetral del càmping Santa Cristina d’Aro (resseguint el camí existent).


Ampliació de la secció del torrent de Mas Trempat al seu pas pel sector. Es proposen unes

Bernades” és drenat per un aiguafons situat al límit amb l’autovia i pel torrent de Mas Trempat, que

seccions variables al llarg del tram del torrent per tal de garantir un comportament hidràulic òptim

travessa el pla Bernades fins creuar el terraplè de l’autovia C-31.

del flux d’aigua.

El present estudi avalua hidràulicament una possible proposta d’ordenació (orientativa i en cap cas és
normativa) que es podria implantar en l’àmbit del sector de Sòl Urbanitzable Delimitat “Molí d’en Tarrés”,



Eliminació de les dues obres de fàbrica existents sobre l’aiguafons proposat.



S’avaluen i determinen les dimensions mínimes de les 4 obres de fàbrica, per tal d’assolir una
capacitat hidràulica suficient, que són les següents:

com a desenvolupament industrial. L’actual comportament hidràulic del flux d’aigua en cas d’avingudes
ordinàries i extraordinàries del torrent de Mas Trempat suposaria una important inundació en aquest àmbit,

OF 1

OF 2

OF 3

OF 4

la qual cosa dificulta aquest desenvolupament amb activitats ja existents. Al marge dret del tram de torrent

Amplada lliure: 4 m

Amplada lliure: 10 m

Amplada lliure: 2 m

Amplada lliure: 2,5 m

estudiat, s’ubica el càmping Santa Cristina, en terrenys inundables en cas d’avingudes del mateix torrent.

Alçada lliure: 1,5 m

Alçada lliure: 2 m

Alçada lliure: 2 m

Alçada lliure: 1,8 m

Per tal de reduir aquest risc d’inundació, es planteja un conjunt d’actuacions i mesures correctores

Longitud: 15 m

Longitud: 10 m

Longitud: 10 m

Longitud: 10 m

estructurals.

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn a l’àmbit
del torrent de Mas Trempat (Situació Actual)

La proposta de millora del risc d’inundació d’aquest àmbit contempla les següents actuacions:


Cotes rasants mínimes d’urbanització per a la implantació del sector “Molí d’en Tarrés”.



Ampliació de l’aiguafons, en zona verda, entre el sector i la carretera C-65. L’aiguafons que es
proposa presenta seccions variables que permeten un correcte desguàs del flux d’aigua tot
respectant la proposta d’ordenació.
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A continuació es presenten 4 seccions representatives de les actuacions proposades en la llera del torrent

L’aiguafons permetria el correcte desguàs del flux d’aigua originari tant de la inundació del riu Ridaura

de Mas Trempat i en l’aiguafons paralꞏlel a la carretera C-65:

com de la seva respectiva conca. En el cas del torrent de Mas Trempat, la secció proposada augmentaria
la capacitat hidràulica i milloraria el seu desguàs, però no es milloraria el risc d’inundació en aquest àmbit
sense considerar la resta d’actuacions proposades.

El flux d’aigua que deixaria d’inundar el sector “Molí d’en Tarrés” i el càmping Santa Cristina circularia per
l’interior de les lleres augmentant els seus calats fins a 1,8 metres. Per tant, els únics augments de calats
en cas d’executar les actuacions, es donarien en l’interior de les lleres i en un àmbit molt puntual de la
zona verda ubicada en l’extrem sud-oriental del sector. En la resta de l’àmbit els terrenys deixarien de ser
inundables o com a mínim es reduirien els calats considerablement.

En cas d’executar el conjunt d’actuacions proposades, tant el sector “Molí d’en Tarrés” com el càmping
Santa Cristina deixarien de ser inundables en cas d’avingudes extraordinàries de 500 anys de període de
retorn, a excepció de la zona verda de l’extrem sud-oriental del sector, la qual s’inundaria a partir
d’avingudes de 10 anys de període de retorn.
< -1 m
-1 - -0.8 m
-0.8 - -0.4 m
-0.4 - -0.2 m
-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m

0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m
0.4 - 0.8 m
0.8 - 1 m
>1m
Zona Inundable (T = 500 anys, SP)

Diferències de nivells entre Situació Actual i Situació Proposta (T = 500 anys)

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Delimitació de les zones inundables per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn a l’àmbit
del torrent de Mas Trempat (Situació Proposta)
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8. PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL

La Zonificació de l’Espai Fluvial proposada en el present document de Prognosi d’Inundabilitat es presenta
en els plànols de zonificació de cadascdun dels àmbits. Aquestes propostes de zonificació dels diversos

A partir dels resultats obtinguts en la Prognosi d’inundabilitat i descrits en els apartats anteriors, que té en

cursos fluvials estudiats (riera de Malvet, rec dels Tords, torrent de Canyet i del Dimoni, riera del Vilar i

consideració la situació de proposta de topografia, vegetació i infraestructures que interfereixen l’espai

torrent de Mas Trempat) no només permetrien la implantació dels sectors de futur desenvolupament

fluvial i els marges, utilitzant els hidrogrames d’avinguda descrits en l’apartat núm. 6 Caracterització

projectats en el POUM (SUD, PMU, PAU) d’acord amb la normativa vigent, sinó que deixaria terrenys de

hidrològica del document antecedent “Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa Cristina

sòl urbà consolidat fora de l’actual zona inundable.

d’Aro. Diagnosi d’Inundabilitat”, i en aplicació de la darrera modificació del Reglament de Domini Públic
Hidràulic (29 de desembre de 2016), es realitza una delimitació preliminar de Zonificació de l’Espai Fluvial

En conseqüència, l’execució de les actuacions proposades al llarg d’aquest document reduirien el risc

en l’àmbit objecte del present estudi.

d’inundació en el nucli urbà de forma considerable i permetrien la implantació de l’ordenació projectada
en el POUM de Santa Cristina d’Aro, d’acord amb la darrera modificació del Reglament de Domini Públic

La delimitació preliminar de la Zonificació de l’Espai Fluvial es realitza d’acord amb la darrera

Hidràulic (29 de desembre de 2016), tot sense representar un augment en la vulnerabilitat de la seguretat

modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic de 29 de desembre de 2016 i tenint en compte els

de les persones o béns enfront de les avingudes i sense incrementar la inundabilitat de l’entorn immediat

següents criteris:

ni aigua avall.

-

Zona de flux preferent: és aquella zona constituïda per la unió de la zona o zones on es
concentra preferentment el flux durant les avingudes, o via d’intens desguàs, i de la zona on, per
a l’avinguda de 100 anys de període de retorn, es puguin produir danys greus sobre les persones
i els béns, quedant delimitat el seu límit exterior mitjançant l’envolupant d’ambdues zones. En la
delimitació de la zona de flux preferent s’emprarà tota la informació històrica i geomorfològica
existent, per tal de garantir la coherència dels resultats amb les evidències físiques disponibles
sobre el comportament hidràulic del riu.
S’entén per via d’intens desguàs la zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de període
de retorn sense produir una sobreelevació major de 0,30 m, respecte la cota de làmina d’aigua
que es produiria en la mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. En àmbits
on l’increment d’inundació pogués produir greus perjudicis, s’haurà de reduir la sobreelevació fins
a 0,10 m.
Es considera que poden produir-se danys greus sobre les persones i els béns quan les condicions
hidràuliques durant l’avinguda són tals que el calat és superior a 1,00 m, o la velocitat és superior
a 1,00 m/s o el producte d’ambdós és superior a 0,50 m2/s.

-

Zona inundable: els terrenys que puguin resultar inundats pels nivells teòrics que arribarien les
aigües en les avingudes el període estadístic de retorn sigui de 500 anys, atenent a estudis
geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries d’avingudes històriques i documents o
evidències històriques de les mateixes en els llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols.
Aquests terrenys compleixen tasques de retenció o alleugeriment dels fluxos d’aigua i càrrega
sòlida transportada durant aquestes crescudes o de resguard contra l’erosió. Aquestes zones es
declararan en els llacs, llacunes, embassaments, rius o rierols. La qualificació com a zones
inundables no altera la qualificació jurídica i la titularitat dominical que aquests terrenys tinguessin.
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9. CAPACITAT HIDRÀULICA DE LES INFRAESTRUCTURES

En la taula anterior es presenta la capacitat hidràulica de les 20 infraestructures que interferirien en l’espai
fluvial dels cursos en què es proposen actuacions i en les quals es podria veure modificat el comportament

En la següent taula s’analitza si les infraestructures (obres de fàbrica, obres de drenatge, ponts, etc.) que
interferirien amb l’espai fluvial dels cursos estudiats disposarien de suficient capacitat hidràulica, per
avingudes de 500 anys de període de retorn, en cas d’implantació de les actuacions proposades.

hidràulic. D’aquestes infraestructures, 4 són noves infraestructures proposades en l’àmbit Molí d’en Tarrés
i 2 com a infraestructures a re-dimensionar (1 en l’àmbit de la riera de Malvet i 1 en l’àmbit del rec dels
Tords), totes aquestes s’identifiquen amb color blau a la taula. Les 14 infraestructures restants
conservarien les dimensions actuals.

Obra de
fàbrica

Àmbit

Secció SA

Dimensions SA

Secció SP

Dimensions SP

Cota clau de
l'obra SP
(m.s.n.m.)

Consideracions tècniques

En el cas de l’àmbit A (riera de Malvet), el redimensionat de la infraestructura MAL01 podria permetre que
l’obra de fàbrica disposi de total capacitat per desguassar el flux d’aigua d’avingudes de 500 anys de

MAL00

Àmbit A

Arc

3 m x 1.5 m

Arc

3 m x 1.5 m

42.62

Es produiria una sobreelevació
màxima d'1,10 m

MAL01

Àmbit A

Arc

3 m x 1.75 m

Rectangular

12 x 3 m2

42.32

sense resguard lliure

MAL02

Àmbit A

Circular

Φ700 mm

Circular

Φ700 mm

35.70

MAL03

Àmbit A

Hastials + arc

3 m x (1.75 +
1.35) m

Hastials + arc

3 m x (1.75 + 1.35)
m

34.04

TOR01

Àmbit B

Circular

Φ500 mm

Circular

Φ500 mm

71.50

sense resguard lliure

TOR02

Àmbit B

Hastials + arc

3 m x (2+0.4) m Hastials + arc

3 m x (2+0.4) m

49.26

resguard lliure de 0,96 m

TOR03

Àmbit B

Hastials + arc

1.5 m x (1.6+0.4)
Hastials + arc
m

1.5 m x (1.6+0.4)
m

46.81

resguard lliure de 0,11 m

TOR04

Àmbit B

Rectangular

4 x 2 m2

Rectangular

4 x 2 m2

39.92

resguard lliure de 0,67 m

TOR05

Àmbit B

Rectangular

5 x 1.5 m2

Rectangular

5 x 1.5 m2

36.58

sense resguard lliure

TOR6

Àmbit B

Hastials + arc

2.5 m + (0.75 +
0.25) m

Rectangular

3 x 1.8 m2

33.42

sense resguard lliure

TOR07

Àmbit B

Circular

Φ800 mm

Circular

Φ800 mm

28.87

TOR08

Àmbit B

Circular

Φ800 mm

Circular

Φ800 mm

26.45

TOR09

Àmbit B

Circular

2Φ1200 mm

Circular

2Φ1200 mm

23.96

ESG04

Àmbit B

Arc

1 m x 0.75 m

Arc

1 m x 0.75 m

26.62

TARN01

Àmbit E

Rectangular

4 x 1.5 m2

22.49

sense resguard lliure

TARN02

Àmbit E

Rectangular

10 x 2 m2

22.57

resguard lliure de 0,17 m

AIG01

Àmbit E

Rectangular

2 x 2 m2

22.00

sense resguard lliure

AIG02

Àmbit E

Rectangular

2.5 x 1.8

21.63

sense resguard lliure

TAR02

Àmbit E

Circular

Φ500 mm

Circular

Φ500 mm

19.70

Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,50 m

TAR03

Àmbit E

Rectangular

4 x 2.5 m2

Rectangular

4 x 2.5 m2

20.61

sense resguard lliure

Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,8 m
Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,2 m

període de retorn, i pel que fa a les obres de fàbrica MAL00, MAL02 i MAL03, es donarien sobreelevacions
però serien menors que en la situació actual.

Les noves infraestructures en l’àmbit Molí d’en Tarrés (àmbit E) així com la substitució del pont del carrer
de Pere Geronès sobre el rec dels Tords (àmbit B), disposarien de capacitat hidràulica suficient per a
desguassar l’aigua originària d’avingudes extraordinàries de 500 anys de període de retorn.

Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,5 m
Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,38 m
Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,79 m
Es produiria una sobreelevació
màxima de 0,58 m

Capacitat hidràulica de les infraestructures per a una avinguda de 500 anys de període de retorn
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10.

ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA

La present estimació econòmica no inclou el cost de reposició i/o desviació dels serveis afectats ni el cost
d’expropiació de terrenys en cas de necessari i correspon a una estimació aproximada del cost de les

Aquest apartat inclou una estimació de la valoració econòmica de totes les actuacions plantejades i

obres d’infraestructura hidràulica que s’han dimensionat i dissenyat en el present estudi.

analitzades hidràulicament en tot l’àmbit d’estudi. El cost s’ha calculat aplicant el quadre de preus que
RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA PROPOSTES D'ACTUACIÓ

s’adjunta a continuació, realitzat a partir d’amidaments bàsics de les seccions tipus.

Dimensions (m²)

QUADRE DE PREUS UNITARIS

ÀMBIT A. Riera de Malvet

Preu

Canalitzacions marcs rectangular prefabricats
S = secció lliure interior estructura

S ≤ 4,00m²
4,00m² < S ≤ 6,00m²
6,00m² < S ≤ 10,00m²
10,00m² < S ≤ 15,00m²
15,00m² < S ≤ 20,00m²

1,400 €/ml
2,400 €/ml
3,400 €/ml
4,200 €/ml
4,800 €/ml

33000.00
‐‐
3 x 1.75
10 x 2

‐‐
383.00
23.20
23.20

ÀMBIT B. Còrrecs de drenatge urbà
Enderroc OF carrer de Pere Geronès
Nova OF carrer de Pere Geronès
Tancaments hidràulics (murs de formigó)
Tancaments hidràulics (motes de terres)

Actuacions Riera del Vilar

S = secció excavació formació o adequació llera

40 €/ml
120 €/ml
160 €/ml
180 €/ml
220 €/ml

Enderroc estructures
Treballs d'enderroc de ponts, obres de fàbrica, canalitzacions, etc.

Bassa de laminació (V=33,000 m³)
Tancaments hidràulics
Enderroc actual OF via verda
Nova OF via verda

60 €/m³

528,000 €
555,350 €
7,308 €
111,360 €
543,275 €

2.5 x 1
3 x 1.8
‐‐
‐‐

34.50
34.50
157.00
157.00

5,175 €
82,800 €
227,650 €
227,650 €
577,868 €

‐‐

‐‐

ÀMBIT E. Torrent de Mas Trempat
Adequació de la secció de l'aiguafons
Ampliació de la llera del torrent de Mas Trempat
Nova OF (OF 1, torrent)
Nova OF (OF 2, torrent)
Nova OF (OF 3, aiguafons)
Nova OF (OF 4, aiguafons)
Tancament hidràulic sector industrial
Tancament hidràulic Càmping Santa Cristina

Valoració (€)

1,202,018 €

ÀMBIT D. Riera del Vilar

Endegament i formació lleres a cel obert

S ≤ 0,50m²
0,50m² < S ≤ 2,00m²
2,00m² < S ≤ 5,00m²
5,00m² < S ≤ 10,00m²
10,00m² < S ≤ 20,00m²

Longitud (m)

577,868 €
1,576,350 €

2 ‐ 42 x 1 / 2 ‐ 10 x 1.5
4 ‐ 12 x 2
2x 2
2.5 x 1.8
4 x 1.5
10 x 2
‐‐
‐‐

155 / 400
250.00
10.00
10.00
15.00
10.00
565.00
320.00

106,100 €
55,000 €
24,000 €
24,000 €
36,000 €
48,000 €
819,250 €
464,000 €

Basses de laminació
Adequació i integració de basses de laminació

16 €/m³

Tancament hidràulic
Estructura de protecció en terraplè de terres protegit

1450 €/ml

Es calcula el cost total de les actuacions en PEC (Pressupost d’Execució per Contracte), el qual ja inclou
les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%).
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11.

CONCLUSIONS

7. La delimitació de la Zonificació de l’Espai Fluvial grafiada en el present estudi de Prognosi
d’Inundació és de caràcter normatiu en cas d’execució de les actuacions proposades. En tots els

Seguidament s’enumeren les principals conclusions que s’extreuen d’aquest estudi de Prognosi

casos es persegueix l’objectiu de donar compliment a la darrera modificació del Reglament de

d’Inundabilitat, constituït com a un treball complementari al POUM de Santa Cristina d’Aro:

Domini Públic Hidràulic (29 de desembre de 2016), la Zonificació de la qual haurà de ser validada
per l’Agència Catalana de l’Aigua.

1. L’estudi de riscos d’inundació associats als trams dels cursos fluvials objectes d’aquest estudi,
permet analitzar una proposta d’infraestructures hidràuliques i de mesures de protecció en àmbits

8. En les zones urbanes consolidades, a on l’anàlisi dels calats i cotes d’inundació evidenciï que no

determinats i amb l’objectiu d’eliminar i/o reduir el rics d’inundació del sòl urbà consolidat de Santa

resulta viable plantejar mesures de protecció i/o d’infraestructura hidràulica particulars, caldrà

Cristina d’Aro i fer compatible el futur desenvolupament urbanístic previst.

aplicar mesures de gestió del risc.

2. Les mesures correctores estructurals i de gestió definides en els torrents de Canyet i del Dimoni

9. Els resultats d’aquest estudi es poden utilitzar com a base de partença per a establir una proposta

(àmbit C), s’extreuen de l’ “Estudi d’inundabilitat del Ridaura i torrents laterals al seu pas pel

de programació de l’execució d’actuacions de substitució i/o d’ampliació de les infraestructures

Càmping Mas Sant Josep a Santa Cristina d’Aro”, elaborat per l’empresa HQA amb data juliol

existents en l’àmbit dels cursos objecte d’estudi que presenten una capacitat hidràulica reduïda i/o

de 2016 i informat favorablement per l’ACA.

un risc d’inundació, categoritzant-les en funció de quina sigui la prioritat i/o la immediatesa de la

3. La caracterització hidràulica i la proposta alternativa de desviament de la riera del Vilar (àmbit D),

necessitat d’execució des del punt de vista purament hidràulic (millora hidràulica, reducció del risc
i les afeccions en aquells trams que discorren per trams urbans o trams amb usos consolidats).

s’extreu dels treballs del document “Anàlisi hidràulica del desviament de la riera del Vilar al riu
Ridaura a Santa Cristina d’Aro”, realitzat per ABM amb data març de 2006 i informat
favorablement per l’ACA. La proposta d’actuació que s’incorpora al present document, correspon

10. Caldria que el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Santa Cristina d’Aro (DUPROCIM)
integri la delimitació de les zones inundables i els àmbits i/o sectors amb risc d’inundació.

a una de les 6 diferents alternatives que s’avaluaven hidràulica i econòmicament.
4. En el cas de la riera de Malvet i del Cementiri (àmbit A), dels còrrecs de drenatge urbà afluents
del Ridaura (àmbit B) i del torrent de Mas Trempat (àmbit E), s’ha realitzat un nou estudi
d’inundabilitat de Prognosi de la situació futura, d’acord amb el document “Guia tècnica.

Santa Cristina d’Aro, gener de 2021

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de l’Agència Catalana de
l’Aigua (març de 2003). El nou estudi de prognosi, incorpora les infraestructures hidràuliques i

L’enginyer redactor de l’estudi,

El geògraf redactor de l’estudi,

Ricard Ruiz de Morales Casademont

William Morales Rios

actuacions correctores estructurals i de gestió en el model hidràulic emprat en l’estudi antecedent
“Treballs complementaris a l’Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro. Diagnosi
d’Inundabilitat”, elaborat per ABM amb data juliol de 2018.
5. La proposta d’actuacions d’infraestructura hidràulica i mesures de protecció passiva definides en
l’àmbit del torrent de Mas Trempat, s’han recollit i adaptat del document antecedent “Estudi
d’Inundabilitat. Modificació Puntual 38 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa
Cristina d’Aro, en l’àmbit del sector SUD-15 “Molí d’en Reixach / Bernades” i del sector SUD16 “Molí d’en Tarrés”, redactat per ABM amb data març de 2015 i per encàrrec de l’Ajuntament.
6. En els àmbits de sòl urbà i de futur desenvolupament que presenten un risc d’inundació en la
situació actual, es defineixen les mesures de protecció i/o d’infraestructura hidràulica

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.

necessàries per a reduir el risc d’inundació, en la mesura del possible, i compatibilitzar els usos
previstos en el desenvolupament del nou POUM de Santa Cristina d’Aro d’acord amb la normativa
vigent.
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200 m

±

Calats (T = 500 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

nou POUM

Plànol núm.

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

B.5
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT B - CÒRRECS DE DRENATGE URBÀ
VELOCITATS DEL FLUX D'AIGUA (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

25

50

1:6,000
100

150

Orientació plànol

200 m

±

nou POUM
Velocitats flux d'aigua (m/s)
0 - 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 1

1-2
2 - 2.5
> 2.5

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

B.6
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT B - CÒRRECS DE DRENATGE URBÀ
RISC D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

25

50

1:6,000
100

150

Orientació plànol

200 m

±

nou POUM
Lleu

Moderat

Greu

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

B.7
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT B - CÒRRECS DE DRENATGE URBÀ
Proposta de Zonificació de l'Espai Fluvial
(segons RD 638/2016)
Escala DinA-3

0

25

50

1:6,000
100

150

Orientació plànol

200 m

±

nou POUM
Sòl Urbà (SU)
Zona de Flux Preferent
Zona Inundable

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

B.8
Full

1 de 1

Ed. 1

Estabilització i reforç estructural del mur perimetral
(en cas que les característiques constructives de
l'existent no soportessin l'empenta de l'aigua)

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

nou POUM

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
PROPOSTA D'ACTUACIONS
Escala DinA-3

0

20

40

1:4,000
80

120 m

Orientació plànol

Actuacions

±

Tancament perimetral

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Sòl Urbà (SU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.1
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
ZONES INUNDABLES
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

nou POUM
Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.2
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Empresa consultora

Juny de 2020

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

Promotor

Llegenda

Nom del plànol

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 10 ANYS)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 10 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

nou POUM
Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.3
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Empresa consultora

Juny de 2020

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

Promotor

Llegenda

Nom del plànol

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 100 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

nou POUM
Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.4
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Empresa consultora

Juny de 2020

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

Promotor

Llegenda

Nom del plànol

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 500 ANYS)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 500 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

nou POUM
Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.5
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
VELOCITATS DEL FLUX D'AIGUA (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

nou POUM
Velocitats flux d'aigua (m/s)
0 - 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 1

1-2
2 - 2.5
> 2.5

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.6
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
RISC D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

nou POUM
Lleu

Moderat

Greu

Sòl Urbà (SU)
Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.7
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT C - TORRENTS DE CANYET I DEL DIMONI
Proposta de Zonificació de l'Espai Fluvial
(segons RD 638/2016)
Escala DinA-3

0

30

60

1:8,000
120

180

240 m

Orientació plànol

±

nou POUM
Sòl Urbà (SU)
Zona de Flux Preferent
Zona Inundable

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)
Pla de Millora Urbana (PMU)
Pla d'Actuació Urbanística (PAU)
Pla Especial Urbanístic (PEU)

Plànol núm.

C.8
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT D - RIERA DEL VILAR
PROPOSTA D'ACTUACIONS
Escala DinA-3

0

20

40

1:3,500
80

Orientació plànol

120 m

±

Actuacions

nou POUM

Domini Públic Hidràulic (DPH) probable

Sòl Urbà (SU)

Fons de llera (endegament)

Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD)

Franja de reserva d'infraestructura hidràulica

Pla de Millora Urbana (PMU)

Tancament hidràulic (mota de terres)

Pla d'Actuació Urbanística (PAU)

Plànol núm.

D.1
Full

Pla Especial Urbanístic (PEU)

1 de 1

Secció AA --A'
A'
Secció

24.50
24.25

23

24.00

A

22.5

23.75

22

23.50

21.5

23.25
23.00

24.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Secció
SeccióDC- D'
- C'

A'
23.5

23

22.5

23.7

22

21.5

21

23.
8

24.2

20.5

24

20

B

Secció
SeccióCB- -C'B'

23.5

0

5

10

15

20

21

23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5

0

5

10

15

Secció ED--E'D'
Secció

0

5

10

15

23.4

B'
25.2

25.4

23.25

24.6

24.8

Amplada lliure: 2 m
Alçada lliure: 2 m
Amplada lliure: 2,5 m
Longitud: 10 m
Alçada lliure: 1,8 m
Longitud: 10 m

24.4

C
23.2

D

23.6

C'

D'
23.45

22.2

23

G'

23

23.4

G

.8
22
23

25

Amplada lliure: 10 m
Alçada lliure: 2 m
Longitud: 10 m

23.75
SeccióEF -- E'
F'
Secció

24

24.3

23.3

24.25
F

23.5

24

23

E

22.5

0

5

10

15

20

25

30

35

23.85

40

Secció
G'
Secció G
F -- F'

23.5

23

22

22.5

21.5

21.5

20.5

22

20

0

5

10

15

20

19.5

0

5

10

15

20

Títol de l'estudi

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

25

30

35

40

26.8

45

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

Empresa consultora

Juny de 2020

Ed. 1

26

21

21

20.5

Secció
SeccióHG- -H'G'

22.5

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
PROPOSTA D'ACTUACIONS
Escala DinA-3

0

12.5

25

1:2,500
50

75 m

Orientació plànol

±

Actuacions

21.5

Amplada lliure: 4 m
Alçada lliure: 1,5 m
Longitud: 15 m

E'

22

23.5

F'

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)

Corbes de nivell (implantació del sector)

"
)
)
"

Eliminació obra de fàbrica

Equipaments

Nova obra de fàbrica
Tancament hidràulic (sector)
Tancament hidràulic (càmping)
Fons de llera
Marges llera
Zona de transició

Industrial
24.3

Cota tancament
hidràulic respecte
cota làmina aigua T500

Rotonda
Vialitat
Zona verda

Plànol núm.

E.1
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
ZONES INUNDABLES
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Zones Inundables
T = 10 anys
T = 100 anys
T = 500 anys

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Equipaments
Industrial
Rotonda
Vialitat
Zona verda

Plànol núm.

E.2
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 10 ANYS)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 10 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.3
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 100 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.4
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Empresa consultora

Juny de 2020

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

Promotor

Llegenda

Nom del plànol

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
CALATS D'INUNDACIÓ (T = 500 ANYS)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Calats (T = 500 anys)
Baix (<10 cm)
Baix-Mig (10 - 25 cm)
Mig (25 - 50 cm)
Mig-Alt (50 - 100 cm)
Alt (100 - 150 cm)
Molt Alt (150 - 250 cm)
Extrem (>250 cm)

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.5
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
VELOCITATS DEL FLUX D'AIGUA (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Velocitats flux d'aigua (m/s)
0 - 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 1
1-2
2 - 2.5
> 2.5

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.6
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
RISC D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Lleu

Moderat

Greu

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.7
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Empresa consultora

Juny de 2020

PROGNOSI D'INUNDABILITAT
Promotor

Llegenda

Nom del plànol

TREBALLS COMPLEMENTARIS AL POUM DE SANTA CRISTINA D'ARO

ÀMBIT E - TORRENT DE MAS TREMPAT
Proposta de Zonificació de l'Espai Fluvial
(segons RD 638/2016)
Escala DinA-3

0

10

20

1:3,000
40

60

80 m

Orientació plànol

±

Ordenació sector "Molí d'en Tarrés"
(nou POUM)
Zona de Flux Preferent
Zona Inundable

Industrial
Zona verda
Equipaments
Vialitat

Plànol núm.

E.8
Full

1 de 1

