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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest estudi es realitza a petició del propietari de l’hotel Ses Arrels degut als requeriments de 
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de codi UDPH2019002804. 

En aquest informe, entre altres consideracions, s’hi exposa que:  

“És per això que  tenint en compte que a dia d’avui no es disposen d’estudis hidràulics actualitzats amb la 
delimitació de la Zona de Flux Preferent en l’àmbit de la riera de Vall-llobrega a l’alçada de l’Hotel Ses Arrels al 
Mas Bajandes de Vall-llobrega, caldrà que el promotor del PEU redacti un estudi d’inundabilitat, que haurà de ser 
informat favorablement per l’administració hidràulica competent, per tal de justificar que les actuacions previstes 
al Pla especial són compatibles al que disposen els esmentats articles 9 (bis) i 14 (bis) del Reglament del Domini 
Públic Hidràulic (modificat pel RD 638/2016), pel que fa a les limitacions d’usos en sòl rural en la zona de flux 
preferent i en la zona inundable”. 

1.1. OBJECTIUS 
L’objectiu és actualitzar a la legislació vigent, l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-llobrega 
realitzat per l’Institut Geològic de Catalunya el juny de 2013 concretament a la zona del pla especial 
urbanístic Hotel Ses Arrels. Aquest estudi va ser informat favorablement per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en l’expedient UDPH2013003881. Aquesta actualització consistirà en l’obtenció de la Zona de 
Flux Preferent (ZFP) per tal de determinar la compatibilitat urbanística de les actuacions davant del 
risc d’inundabilitat segons la legislació vigent (modificació del RDPH en entrada en vigor del RD 
638/2016, de 9 de desembre, publicat al BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2016).  

1.2. ÀMBIT D'ESTUDI 
L’àmbit del Pla Especial es situa al centre del terme municipal de Vall-llobrega, a la comarca del Baix 
Empordà. Es troba a tocar de la Urbanització Mas Falquet, ocupant l’antic Mas Bajandes actualment 
restaurat per portar-hi a terme l’activitat hotelera. L’àmbit limita al nord i nord-est amb la riera de Vall-
llobrega, al oest amb el sòl urbà de la Urbanització Mas Falquet i la Granja Joan, al sud-oest amb el 
carrer Ginesta i al est i sud-est amb el sòl urbanitzable delimitat del nucli urbà de Vall-llobrega. 
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Imatge 1. Plànol de la situació de l'àmbit del pla dins el terme municipal de Vall-llobrega 

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 

 

La memòria del pla especial determina que la parcel·la cadastral de l’àmbit és la 
17223A001000450000BD, qualificada com a sòl no urbanitzable agrícola (clau 6.2) pel planejament 
vigent de Vall-llobrega. La superfície total de l’àmbit és de 24.352m2, que limiten amb 

• front oest: Can Surroca o parcel·la cadastral 17223A00100043 en SNU 

• front sud-oest: carretera de Vall-llobrega. S'ajusta al traçat de la carretera definit pel POUM de 
Vall-llobrega (2015) a l'extrem nord del front i a la resta del tram s'ajusta a la realitat física, 
amb el camí de vianants recentment urbanitzat. 

• front nord-est: riera de Vall-llobrega. S'ajusta a la corba del període de retorn de 10 anys de 
l'estudi d'inundabilitat del POUM de Vall-llobrega (2015), que marca el límit entre la zona de 
domini públic i el sòl de titularitat privada. 

• front sud-est. Carrer Ginesta (SUD-PPU2). S'ajusta a la delimitació del SUDPPU2, retallant 
les zones de les rotondes de les rotondes previstes en el PPU2 a la cantonada entre la 
carretera de Vall-llobrega i el carrer Ginesta i a l'entrada de clients de l'hotel. 

 

L’àmbit del pla especial s’ubica al fons de vall de la riera de Vall-llobrega, límit nord de l’àmbit. Els 
terrenys que ocupa la instal·lació hotelera es troben a diferents nivells, presentant algunes de les 
zones terrassades. Conformen les instal·lacions diverses àrees: per un costat les 3 edificacions de 
l’Hotel Ses Arrels format pel Mas Bajandes i dues edificacions anomenades bungalows on s’ubiquen 
les habitacions (bungalow 1)  i una sala polivalent (bungalow 2). També comprèn una zona d’uns 
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15.000m2 amb cultius agrícoles formats per un camp de vinyes (sud-oest de l’àmbit) i per una zona 
d’oliveres (sud-est de l’àmbit). 

Imatge 2. Plànol esquemàtic de l’àmbit  

 
Font: Avantprojecte de reforma i ampliació d’Hotel rural. Monica Lavall i Domingo, arquitecta. 

 

Imatge 3. Ortofotomapa de l’àmbit   

 
Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICGC 
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1.3. ANTECEDENTS 
D’acord amb les seves competències, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) elabora estudis hidrològics 
i hidràulics per posar-los a disposició dels organismes competents en la planificació del territori i en el 
disseny i establiment de les mesures de protecció de les persones i els seus béns. La Planificació de 
l’Espai Fluvial (PEF) de les rieres de la Costa Brava sud, té per objectiu general la planificació de 
solucions a nivell integral de les conques de la Costa Brava sud i el seu espai fluvial a partir de la 
diagnosi realitzada, així com determinar les zones inundables de períodes de retorn de 10, 100 i 500 
anys. En la delimitació de les zones inundables que realitza el PEF, no s’hi va estudiar el risc 
d’inundabilitat de la riera de Vall-llobrega. 

En el marc de redacció del POUM de Vall-llobrega (2015) es va redactar un estudi d’inundabilitat de 
detall dels torrents i rieres que travessen el municipi de Vall-llobrega. L’àmbit es troba a tocar de la 
riera de Vall-llobrega, que forma part del Sistema Hídric municipal regulat pels articles 68, 69, 70 i 71. 
Segons s’extreu de l’estudi d’inundabilitat l’extrem est de l’àmbit queda afectat pels períodes de retorn 
de 100 i 500 anys. En aquesta zona de l’àmbit actualment no s’hi ubiquen edificacions i correspon a 
part dels terrenys destinats a cultius d’oliveres; el present pla especial tampoc contempla la 
possibilitat de construir-hi. 

Imatge 4. Plànol del risc d'inundabilitat a l'àmbit del pla 

 
Font: Estudi d’inundabilitat al municipi de Vall-llobrega, ICGC (juny 2013) 
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1.4. RESUM METODOLÒGIC 
Per delimitar les zones inundables és necessària la realització d'estudis hidrològics i també hidràulics.  

Els estudis hidrològics s'efectuen per tal de determinar els cabals per a cada curs fluvial i pels 
períodes de retorn corresponents. Un cop obtinguts aquests cabals s'incorporen en el model hidràulic 
per simular el funcionament de la xarxa fluvial. En aquest estudi no s’ha realitzat cap estudi hidrològic 
perquè s’han utilitzat els cabals obtinguts en l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-llobrega (IGC, 
2013).  

Pels càlculs hidràulics no s’ha realitzat una nova modelització, sinó que s’ha partit de la modelització 
unidimensional per a T=100 anys de període de retorn de l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-
llobrega (IGC, 2013). Mitjançant el programa HEC-RAS 5.0.7 (o la versió més recent), es 
determinaran els calats i les velocitats per tal d’extreure la Zona d’inundació greu (ZIG) o la zona on 
es poden produir greus danys sobre les persones i els bens (ZIP). Posteriorment, també a partir 
d’aquesta modelització s’obtindrà la Via d’intens desguàs (VID). 

Els resultats obtinguts són grafiats en un entorn SIG, de forma que s'obtenen els plànols amb la 
delimitació de les zones inundables pels períodes de retorn considerats i la zona de flux preferent.  

En apartats posteriors s'explicarà amb més detall aquesta metodologia.  

La documentació completa relativa a aquest estudi s'annexa en format digital mitjançant suport digital, 
que es lliura conjuntament amb el present document. 
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2. NORMATIVA  
2.1. REIAL DECRET 638/2016 
El Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, publicat al BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2016, 
pel qual es modifiquen:  

El Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret  849/1986, d'11 d'abril. 

El reglament de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de  juliol. 

Altres reglaments en matèria de gestió de riscos d'inundació, cabals ecològics, reserves hidrològiques 
i abocament d'aigües residuals. 

Pel que fa a la delimitació d'espais fluvials, aquest Reial Decret estableix en els seus article 6, 7, 8 i 9; 
la definició, metodologia i usos permesos del domini públic hidràulic (DPH), zona de servitud (ZS) i 
zona de policia (ZP). En resum aquestes zones són:  

• Domini públic hidràulic (DPH): lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Es 
delimita a partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), tot tenint en compte informacions 
històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques. Són terrenys de 
titularitat pública. [article 6] 

• Zona de servitud (ZS): franja lateral de 5m d’ample a partir del DPH a cada costat de la llera. 
Són terrenys, que poden ser de titularitat privada, però d’ús públic. [articles 7 i 8] 

• Zona de policia (ZP): franja lateral de 100m d’ample a partir del DPH a cada costat de la llera. 
Es pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent. [article 9] 

Pel que fa a la inundabilitat, aquest reial Decret estableix en el seu article 9, la definició i metodologia 
per obtenir la zona de flux preferent. Aquesta zona determina les limitacions dels usos segons el tipus 
de sòl: rural o urbanitzat.  

L'article 9 bis recull "Limitacions dels usos a la zona de flux preferent en sòl rural".  

Amb l’objecte de garantir la seguretat de les persones i els béns, de conformitat amb el que preveu l’article 11.3 
del TRLA, i sense perjudici de les normes complementàries que puguin establir les comunitats autònomes, 
s’estableixen les següents limitacions en els usos del sòl a la zona de flux preferent: 

1. En els sòls que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, estiguin 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 permet la instal·lació de noves: 

a) Instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, generin o aboquin productes que puguin 
ser perjudicials per a la salut humana i l’entorn (sòl, aigua, vegetació o fauna) com a conseqüència del 
seu arrossegament, dilució o infiltració, en particular estacions de subministrament de carburant, 
depuradores industrials, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitjana i alta tensió; o 
centres escolars o sanitaris, residències de persones grans, o de persones amb discapacitat, centres 
esportius o grans superfícies comercials on es puguin donar grans aglomeracions de població; o parcs 
de bombers, centres penitenciaris, instal·lacions dels serveis de protecció civil. 

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 seguretat de les 
persones o béns enfront de les avingudes, garatges subterranis, soterranis i qualsevol edificació sota 
rasant i instal·lacions permanents d’aparcaments de vehicles en superfície. 

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

d) Depuradores d’aigües residuals urbanes, excepte en els casos en què es comprovi que no hi ha una 
ubicació alternativa o, en el cas de petites poblacions, que els seus sistemes de depuració siguin 
compatibles amb les inundacions. En aquests casos excepcionals, s’han de dissenyar tenint en compte, 
a més dels requisits que preveuen els articles 246 i 259 ter, el risc d’inundació existent, incloent-hi 
mesures que evitin els danys eventuals que es puguin originar a les seves instal·lacions i garantint que 
no s’incrementi el risc d’inundació a l’entorn immediat, ni aigua avall. A més s’ha d’informar l’organisme 
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de conca dels punts de desbordament en virtut de la disposició addicional segona. Queden exceptuades 
les obres de conservació, millora i protecció de les ja existents. 

e) Hivernacles, tancaments i tanques que no siguin permeables, com ara els tancaments de mur de 
fàbrica estancs de qualsevol classe. 

f) Granges i vivers d’animals que hagin d’estar inclosos en el Registre d’explotacions ramaderes. 

g) Rebles que modifiquin la rasant del terreny i suposin una reducció significativa de la capacitat de 
desguàs. Aquest supòsit no és aplicable als rebles associats a les actuacions que preveu l’article 126 
ter, que es regeixen pel que estableix l’article esmentat. 

h) Piles de materials que puguin ser arrossegats o puguin degradar el domini públic hidràulic o 
l’emmagatzematge de residus de tot tipus. 

i) Infraestructures lineals dissenyades de manera tendent al paral·lelisme amb el llit. Excepcionalment, 
quan es demostri que no hi ha cap 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 
s’escau, l’increment del risc d’inundació que eventualment es pugui produir. Queden exceptuades les 
infraestructures de sanejament, proveïment i altres canalitzacions subterrànies així com les obres de 
conservació, millora i protecció d’infraestructures lineals ja existents. Les obres de protecció enfront 
d’inundacions es regeixen pel que estableixen els articles 126, 126 bis i 126 ter. 

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 les altres obres destinades a la conservació i restauració de construccions singulars 
associades a usos tradicionals de l’aigua, sempre que es mantingui el seu ús tradicional, i no es permet, en cap 
cas, un canvi d’ús llevat del condicionament museístic, sempre que es compleixin els requisits següents: 

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

b) Que no s’incrementi de manera significativa la inundabilitat de l’entorn immediat, ni aigua avall, ni es 
condicionin les possibles actuacions de defensa contra inundacions de la zona urbana. Es considera 
que es produeix un increment significatiu de la inundabilitat quan a partir de la informació obtinguda dels 
estudis hidrològics i hidràulics, que en cas necessari es requereixin per a la seva autorització i que 
defineixin la situació abans de l’actuació prevista i després d’aquesta, no es dedueixi un augment de la 
zona inundable en terrenys altament vulnerables. 

3. Qualsevol actuació a la zona de flux preferent ha de disposar d’una declaració responsable, presentada davant 
l’Administració hidràulica competent i integrada, si s’escau, a la documentació 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, i es compromet a traslladar aquesta informació als possibles afectats, independentment de les 
mesures complementàries que consideri oportú adoptar per a la seva protecció. Aquesta declaració és 
independent de qualsevol autorització o acte d’intervenció administrativa prèvia que hagin d’atorgar els diferents 
òrgans de les administracions públiques, amb subjecció, almenys, a les limitacions d’ús que estableix aquest 
article. En particular, aquestes actuacions han de disposar amb caràcter previ a la seva execució, segons que 
correspongui, de l’autorització a la zona de policia en els termes que preveu l’article 78 o amb l’informe de 
l’Administració hidràulica de conformitat amb l’article 25.4 del TRLA (en aquest cas, llevat que el corresponent 
Pla d’ordenació urbana, altres figures d’ordenament urbanístic o plans d’obres de l’Administració, hagin estat 
objecte d’informe i hagin recollit les oportunes previsions formulades a aquest 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 hagi estat inclosa en un expedient d’autorització. 

4. Per als supòsits excepcionals anteriors, i per a les edificacions existents, les administracions competents han 
de fomentar l’adopció de mesures de disminució de la vulnerabilitat i 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.» 
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L'article 14 bis recull les limitacions als usos de sòl en la zona inundable. 

Amb l’objecte de garantir la seguretat de les persones i béns, de conformitat amb el que preveu l’article 11.3 del 
text refós de la Llei d’aigües, i sense perjudici de les normes complementàries que puguin establir les comunitats 
autònomes, s’estableixen les següents limitacions en els usos del sòl en la zona inundable: 

1. Les noves edificacions i usos associats en els sòls que estiguin en situació bàsica de sòl rural a la data 
d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, s’han de realitzar, en la mesura que es pugui, 
fora de les zones inundables. 

En els casos en què no sigui possible, cal atenir-se al que sobre això estableixin, si s’escau, les normatives de 
les comunitats autònomes, tenint en compte el següent: 

a) Les edificacions s’han de dissenyar tenint en compte el risc d’inundació existent i els nous usos 
residencials s’han de disposar a una cota tal que no es vegin afectats per l’avinguda amb període de 
retorn de 500 anys, i s’han de dissenyar tenint en compte el risc i el tipus d’inundació existent. Poden 
disposar de garatges subterranis i soterranis, sempre que es garanteixi l’estanquitat del recinte per a 
l’avinguda de 500 anys de període de retorn, es facin estudis específics per evitar el col·lapse de les 
edificacions, tot això tenint en compte la càrrega sòlida transportada, i a més es disposi de respiradors i 
vies d’evacuació per damunt de la cota de l’avinguda. S’ha de tenir en compte la seva accessibilitat en 
situació d’emergència per inundacions. 

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 persones grans o de persones amb 
discapacitat, centres esportius o grans superfícies comercials on es puguin donar grans aglomeracions 
de població, acampades, zones destinades a l’allotjament en els càmpings i edificis d’usos vinculats, 
parcs de bombers, centres penitenciaris, depuradores, instal·lacions dels serveis de protecció civil, o 
similars. Excepcionalment, quan es demostri que no hi ha cap altra alternativa d’ubicació, se’n pot 
permetre l’establiment, sempre que es compleixi el que estableix l’apartat anterior i s’asseguri la seva 
accessibilitat en situació d’emergència per inundacions. 

2. En els sòls que a la data d’entrada en vigor del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, estiguin en la 
situació bàsica de sòl urbanitzat, es pot permetre la construcció de noves edificacions, tenint en compte, en la 
mesura que es pugui, el que estableixen les lletres a) i b) de l’apartat 1. 

3. Per als supòsits anteriors, i per a les edificacions 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. 
Així mateix, el promotor ha de subscriure una declaració responsable en la qual expressi clarament que coneix i 
assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, i es compromet a traslladar aquesta 
informació als possibles afectats, independentment de les mesures complementàries que consideri oportú 
adoptar per a la seva protecció. Aquesta declaració responsable ha d’estar integrada, si s’escau, a la 
documentació de l’expedient d’autorització. En els casos en què no 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 ha de disposar 
del certificat del Registre de la propietat en el qual s’acrediti que existeix una anotació registral que indica que la 
construcció està en zona inundable. 

5. En relació amb les zones inundables, s’ha de distingir entre les 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 requereix l’autorització 
administrativa dels organismes de conca d’acord amb l’article 9.4, de les altres zones inundables situades fora de 
l’esmentada zona de policia, en què les activitats les ha d’autoritzar l’administració competent amb subjecció, 
almenys, a les limitacions d’ús que estableix aquest article, i a l’informe que ha d’emetre 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, hagin estat objecte d’un informe 
i hagin recollit les oportunes previsions formulades a aquest efecte.» 
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Imatge 5. Esquema delimitació dels espais fluvials i les zones inundables 

 
Font: Agència Catalana de l'Aigua 
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Imatge 6. Resum limitacions d’usos aplicables a nivell estatal (art. 9bis, 9ter, 9 quàter i 14 bis del RDPH)  
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2.2. PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA 
2016-2021 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), tal i com preveu l’article 21 del 
Text refós i 12 del Reglament, és l’eina que determina les accions i les mesures necessàries per 
assolir els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, l’àmbit 
territorial del qual està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües 
subterrànies i costaneres associades, de confirmat amb el Decret 31/2009, de 24 de febrer. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya en compliment de les disposicions esmentades va aprovar 
el Programa de seguiment i control mitjançant Acord GOV/128/2008, de 3 de juny, el Pla de gestió 
mitjançant el Decret 188/2010, de 23 de novembre i el Programa de mesures per Acord 
GOV/328/2010, de 23 de novembre.  

La sentència del Tribunal Suprem de 4 d’abril del 2014 va declarar nul el Decret 188/2010 per manca 
de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, la qual cosa va obligar a retrotraure la tramitació per 
esmenar el defecte, previ Acord del Govern, de 22 de juliol de 2014, de conservació del tràmit del 
procediment d’aprovació del Decret. Complimentat aquest tràmit es va elevar al Govern per la seva 
nova aprovació, la qual es va efectuar mitjançant el Decret 171/2014, de 23 de desembre. 

De les determinacions normatives, en interessa el Capítol XI Gestió de l’espai fluvial; i concretament:  

• Secció primera - Determinacions relatives al règim d’usos de l’espai fluvial. 
Articles del 66 al 75  

• Secció segona - Determinacions relatives a les actuacions de defensa front al risc 
d’inundacions 
Articles del 76 al 78   
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3. HIDROLOGIA  
Per a poder realitzar l’estudi hidràulic, és necessari determinar els cabals que poden arribar a 
discórrer per la llera en cas d’avinguda. 

Com s’ha explicat en els apartats anteriors, en l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-llobrega de 
l’any 2013 i realitzat per l’institut Geològic de Catalunya es va realitzar un estudi hidrològic de la riera 
de Vall-llobrega entre d’altres torrents validat per l’ACA en el seu informe UDPH2013003881. 

Imatge 7. Delimitació de les subconques 

 
Font: Estudi d’inundabiltiat del municipi de Vall-llobrega, IGC 2013.  

A la següent taula es mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics i el temps de concentració 
de les conques estudiades de la riera de Vall-llobrega. 

Taula 1. Característiques de la conca 
Conca Àrea 

(km2)  
Longitud 

L(km) 
Cota 

màx. (m) 
Cota  

mín. (m) 
Pendent  
j (m/m)  

Temps   
Tc (h:m) 

Riera de Vall-llobrega nord 
(fins rec de Mas Rius) 

3,20 4,44 325,46 37,70 0,065 1:57 

Riera de Vall-llobrega sud 
(passat rec de Mas Rius) 

4,20 5,807 325,46 21,56 0,052 2:00 
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Taula 2. Resum cabals de la riera de Vall-llobrega  

Conca 
Cabals (període de retorn) 

T100anys T500anys 

Riera de Vall-llobrega nord 
(fins rec de Mas Rius) 33,6 m3/s 53,5 m3/s 

Riera de Vall-llobrega sud 
(passat rec de Mas Rius) 43,1 m3/s 66,6 m3/s 

Font: Estudi d’inundabiltiat del municipi de Vall-llobrega, IGC 2013.  

 
Aquest estudi hidrològic es va dur a terme seguint la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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4. HIDRÀULICA 
En l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-llobrega de l’any 2013 (IGC) es van realitzar dues 
modelitzacions hidràuliques validades per l’ACA en el seu informe UDPH2013003881. 

Aquestes modelitzacions són:  

• Una modelització unidimensional en règim permanent en tots els cursos objecte d’aquest 
estudi, riera de Vall-llobrega i els seus afluents, corresponents al torrent del Roquer, torrent 
de Mas Rius, i torrents Innominats 1, 2, 3 i 4, i en el rec de Corbatges, mitjançant el programa 
HecRas. 

• Una modelització bidimensional pels períodes de retorn de 100 i 500 anys, al tram final de la 
riera de Vall-llobrega i el rec de Corbatges corresponents a uns 500m; mitjançant el programa 
IBER v1.9. 

El tram de la riera de Vall-llobrega que limita amb el PE Hotel Ses Arrels es va estudiar en 
unidireccional i per tant, s’utilitzarà aquesta modelització per obtenir la informació per extreure la zona 
de Flux Preferent (ZFP). Concretament, ens centrarem entre les seccions 2041,22 i 1400,246 de la 
riera de Vall-llobrega, aigües amunt de l’obra hidràulica EH9 (Pont en les proximitats de Granja Joan) 
i aigües avall de EH7 (Pont en els voltants de la confluència amb el torrent Innominat 3, voltants entre 
Mas Bajandes i Mas de la Riera). Com es pot observar a la imatge inferior, aquestes dues obres de 
pas tenen capacitat insuficient per a T=100 anys de període de retorn. L’àmbit del pla es troba entre 
les seccions 1824,961 i 1569,665.  

Imatge 8. Delimitació d’estructures i perfils transversals 

  
Font: Estudi d’inundabiltiat del municipi de Vall-llobrega, IGC 2013.  

A més, també s’ha utilitzat el Model Digital del Terreny creat en l’estudi mencionat anteriorment. 
Aquest model digital del terreny s’ha creat amb la cartografia LIDAR i la topografia escala 1:1.000 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC). 
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Imatge 9. Model digital del terreny (MDT) 

 
Font: Estudi d’inundabiltiat del municipi de Vall-llobrega, IGC 2013.  

 
5. ZONA DE FLUX PREFERENT 

5.1. ASPECTES BÀSICS 
Del tram de la riera de Vall-llobrega estudiada en el present estudi s’obté la malla en format ràster 
amb els valors de la velocitat del flux per al període de retorn de 100 anys. La cobertura en format 
vectorial pels límits inundables i la malla en format ràster amb els valors de calats d’inundació per al 
període de 100 anys s’han extret directament de la informació de l’estudi del municipi de Vall-llobrega 
facilitada per l’ICGC.  

La velocitat per a T=100 anys s’ha extret agafant de base la modelització unidireccional i el model 
digital del terreny (MDT) de l’estudi de l’any 2013.  

A partir de la informació de calats i velocitats, s’obté la zona on es poden produir greus danys sobre 
les persones i els béns (ZIP) que combinada amb la Via d'Intens Desguàs (VID) s'obté la Zona de 
Flux Preferent (ZFP). 

Per obtenir la Via d’Intens Desguàs, s’ha realitzat una nova modelització a partir de la modelització 
unidireccional de l’estudi de l’any 2013 (IGC), la qual s’han introduït “encroachments” (literalment 
“Traspàs de límits”). Aquests “encroachments” serveixen per introduir de manera fictícia limitacions al 
flux de l’aigua, permeten estimar la sobreelevació que es produirà. Per tant, amb aquests 
“encroachments” es determinarà la secció on el trànsit de l'avinguda de 100 anys provocaria una 
sobreelevació de 0,30 m respecte al nivell original calculat amb la secció completa. 
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5.2. INTRODUCCIÓ 
Segons el Reial Decret 636/2016, de 6 de desembre, publicat al BOE núm. 314 de 29 de desembre 
de 2016, s'ha de definir la zona de flux preferent perquè s'ha introduït la identificació d’usos i les 
activitats vulnerables davant d'avingudes que no poden ser autoritzats en aquesta zona. 

Aquesta zona o zones és on es concentra preferentment el flux, amb l’objectiu específic 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 poden ser autoritzades les activitats no vulnerables 
enfront de les avingudes i que no suposin una reducció significativa de la capacitat de desguàs de les 
zones esmentades, en els termes que preveuen a l'article 9 els articles 9 bis, 9 ter i 9 quàter. 

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:  
 a) Que el calat sigui superior a 1 m.  
 b) Que la velocitat sigui superior a 1 m/s.  
 c) Que el producte de les dues variables sigui superior a 0,5 m2/s.  

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 d'aigua 
que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d'inundació existent. La 
sobreelevació anterior es podrà, a criteri de l'organisme de conca, reduir fins a 0,1 m quan l'increment 
de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en zones rurals o quan 
l'increment de la inundació produeixi danys reduïts.  

Per obtenir la zona de flux preferent (ZFP) del curs fluvial estudiat primerament s'han agafat els calats 
de la informació proporcionada per l’ICGC i les velocitats del model unidireccional, els quals han estat 
processats per extreure la zona on es poden produir greus danys sobre les persones i els béns (ZIP). 
Posteriorment, s'ha procedit a obtenir al Via d'Intens Desguàs (VID) a partir d’una nova modelització 
unidireccional (1D). 

5.3. ZONA ON ES PODEN PRODUIR GREUS DANYS SOBRE LES PERSONES I 
ELS BÉNS (ZIP) 
Per obtenir aquesta zona s'ha partit de la modelització amb el model matemàtic HecRas per a T=100 
anys de període de retorn. A partir d'aquesta modelització s'han extret les velocitats mitjançant 
Sistemes d'Informació Geogràfica i els calats s’han obtingut de la informació facilitada per l’ICGC de 
l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vall-llobrega, 2013. Aquestes capes s'han arreglat i s'han 
reclassificat segons els criteris esmentats anteriorment (es pot observar a la informació digital 
adjuntada al pendrive). 

Un cop s'han obtingut les tres capes s'ha realitzat la seva envoltant per obtenir la zona on es poden 
produir greus danys sobre les persones i els béns (ZIP) o zona d'inundació greu (ZIG).  
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Imatge 10. Calats > 1m del curs estudiat 

 
Font: Elaboració pròpia  

Imatge 11. velocitats > 1m/s del curs estudiat 

 
Font: Elaboració pròpia  
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Imatge 12. calat x velocitat > 0,5m2/s  del curs estudiat 

 
 

Font: Elaboració pròpia  

Imatge 13. ZIP dels cursos fluvials estudiats 

 
Font: Elaboració pròpia  
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5.4. VIA D'INTENS DESGUÀS (VID) 
La Via d'Intens Desguàs es calcula amb ajuda de l'avinguda de període de retorn de 100 anys, de 
manera que si una determinada secció es veiés reduïda a la zona marcada per ella, el trànsit de 
l'avinguda de 100 anys provocaria una sobreelevació de 0,30 m respecte al nivell original calculat 
amb la secció completa. 

 Imatge 14. Via d’intens desguàs (VID) 

 

Taula 3. Resultats sobreelevació làmina d’aigua T=100 anys i VID  

Seccions 
Cota làmina d’aigua (m) Sobreelevació/dis

minució (m) 
T=100 anys Via d’intens desguàs 

1886,986 49,95 49,96 0,01 

1877,572 48,57 48,60 0,03 

1868,044 48,64 48,66 0,02 

1858,115 48,37 48,52 0,02 

1848,245 48,51 48,52 0,01 

1836,604 48,02 48,01 -0,01 

1824,961 47,84 47,85 0,01 

1812,149 47,78 47,79 0,01 

1799,332 47,71 47,72 0,01 

1787,043 47,5 47,5 0 
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1774,777 47,57 47,58 0,01 

1762,58 46,92 48,67 -0,05 

1749,999 46,4 46,41 0,01 

1737,322 46,14 46,16 0,02 

1724,69 45,81 45,88 0,07 

1712,131 45,77 45,87 0,1 

1699,038 45,63 45,77 0,14 

1686,885 45,59 45,73 0,14 

1674,649 45,52 45,68 0,16 

1662,904 45,45 45,62 0,17 

1650,664 45,17 45,43 0,26 

1596,763 45,09 45,4 0,31 

1588,202 45,1 45,31 0,21 

1569,665 43,21 43,22 0,01 

 

5.5. ZONA DE FLUX PREFERENT 

La zona de flux preferent s'obté de l'envoltant de la zona d'intens desguàs (VID) i la zona on es poden 
produir greus danys sobre les persones i els béns (ZIP) o zona d'inundació greu (ZIG). En aquest cas, 
segons els resultats obtinguts, s’ha assimilat la Zona de Flux Preferent (ZFP) a la ZIP.  
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Imatge 15. Zona de flux preferent 

 
Font: Elaboració pròpia  
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6.- PROPOSTA DEL PLA ESPECIAL 
L'empresa Poublebouch Inmobiliaria SL està interessada en adquirir la finca per continuar explotant 
l'activitat d'hotel rural legalment implantat i garantir la preservació de la infraestructura i l’entorn 
mitjançant la seva ampliació controlada. 

El programa de necessitats definit pel promotor ve donat per la intenció d’establir uns criteris de 
regulació de les diferents activitats dins la finca que assegurin la preservació del seu caràcter en 
l'entorn rural, així com mantenir la seva viabilitat econòmica. 

Pel que fa a l’ampliació de l’hotel, es proposa: 

- Una ampliació de 12 places noves d'allotjament, passant de les 17 que té actualment a un 
total de 29 places, respectant la seva essència i característiques actuals. Aquestes 
habitacions es volen construir sense generar increment d'ocupació de terreny, integrades als 
bungalows existent resultants del projecte executiu de 2003. Concretament, es pretén situar 5 
habitacions a la planta a nivell de la riera del bungalow 1 substituint els aparcaments, 3 
habitacions a la planta a nivell de la riera del bungalow 2 substituint la sala polivalent i els 
seus serveis i 4 habitacions en una remunta de nova construcció situada sobre el bungalow 2 
que actualment té una única planta. 

- Instal·lació d'un ascensor per reforçar els recorreguts accessibles. 

- Intervenció a l'interior de la masia únicament per reubicar alguns espais interiors de la planta 
baixa sense cap intervenció sobre la imatge exterior, redistribuint la zona de recepció i 
aprofitant algunes sales per allotjar-hi el servei de bar 

També es proposa la possibilitat de construir les següents edificacions auxiliars: 

- Una petita edificació d'un màxim de 50 m2 de superfície destinada a magatzem de 
manteniment, instal·lacions i residus que es situaria, aprofitant el desnivell existent, a la 
rasant del pati de servei de la part posterior de la masia. D'aquesta manera, la construcció 
quedaria soterrada, no suposaria cap modificació visual afegida sobre l'entorn construït i 
ajudaria a ordenar les condicions d'ús del pati de servei. 

- Un màxim de 200 m2 de superfície d'ocupació destinada a serveis complementaris 
(massatges, bar auxiliar de piscina, pèrgoles de terrassa) ubicats a la zona de terrasses, 
jardins i circulació de vianants. Aquestes construccions hauran de ser obertes, construïdes en 
sec i desmuntables tipus porxo o pèrgola, d'acord amb la normativa del Pla especial. 

- Un màxim de 25 m2 de superfície d'ocupació destinada al servei complementari de lloguer de 
bicicletes, ubicada a la zona d'aparcaments de vehicles, de les mateixes característiques 
constructives que les de l'apartat anterior. 

També es proposa la creació de dues zones d'aparcaments a redós de les vistes, entre vegetació, 
amb capacitat suficient per als clients als que es vol donar servei, que no interfereixin les activitats de 
l'hotel i allunyin la circulació rodada de l'interior de la finca. 
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Imatge 16. Plànol de la zonificació de l’àmbit del pla 

 
Font: memòria urbanística del Pla Especial, elaborada per Reverendo-Ginesta Arquitectes  

L'increment d'edificació principal és el següent: 
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Imatge 17. Plànol de la proposta d’ordenació de l’àmbit del pla 

 
Font: memòria urbanística del Pla Especial, elaborada per Reverendo-Ginesta Arquitectes  

Sistemes 

D'acord amb l'article 116.3 del DL 1/2010, el Pla especial determina i delimita la següent definició de 
sistemes: 

Sistema viari - via verda (xarxa bicicletes) (clau Xt) 

Una franja de 2 m d'amplada i 350,60m2 de superfície paral·lela al front sud-oest de l'àmbit en 
contacte amb la carretera de Vall-llobrega. Aquesta superfície correspon a la que es va delimitar en el 
conveni de cessió d'ús signat el 9/01/2017 entre l'Ajuntament i la propietat i que ja està urbanitzada. 

Zonificació 

Per tal de regular l'ús de l'activitat hotelera i la seva implantació a l'àmbit que ocupa, el Pla especial 
determina i delimita la següent zonificació dins el sòl de titularitat privada: 

• Zona de cultiu agrícola 

Correspon a la zona destinada exclusivament al cultiu agrícola. Actualment està destinada al cultiu de 
vinyes i oliveres. Aquesta zona queda parcialment afectada per la delimitació del jaciment arqueològic 
Vall-llobrega 1 definit pel POUM. També queda parcialment afectada pels períodes de retorn de 100 i 
500 anys definits segons l'article 68 del POUM i per la franja de protecció urbanística de 5m a partir 
del marge que delimita la llera de la riera d'acord amb l'article 71.2 del POUM. 

• Zona de vialitat privada - circulació 

Inclou les zones destinades a accés rodat de clients a l'hotel i accés de servei i càrrega i descàrrega, 
que s'hauran de pavimentar amb materials que s'integrin en el medi rural, quedant prohibits els 
paviments nous impermeables. 
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• Zona de vialitat privada - aparcaments 

Inclou les zones destinades a aparcament de clients i treballadors i estan vinculades a les zones de 
circulació. No es podran pavimentar amb materials rígids ni amb materials impermeables. A la part 
adossada a la carretera de Vall-llobrega es pot implantar la construcció auxiliar destinada al servei 
complementari de lloguer de bicicletes amb un sostre màxim de 25 m2. 

La zona d'aparcaments vinculada al vial d'accés de clients, no prevista a l'EIIP annex al Pla especial, 
s'implanta en una part de l'àmbit que el mateix EIIP defineix com a zona de sensibilitat baixa, de 
fragilitat paisatgística baixa i d'impacte visual baix. 

• Zona d'us hoteler 

Inclou la zona on s'ubiquen les edificacions destinades a ús hoteler, on es desenvolupen els serveis 
complementaris i auxiliars de l'activitat, on es poden implantar les construccions auxiliars i de servei 
amb un sostre màxim de 200 m2 sobre rasant i de 50 m2 soterrats i on s'ubiquen les zones de jardins 
comunitaris, jardins vinculats a les habitacions, piscina i circulacions de vianants. Aquesta zona queda 
parcialment afectada per la franja de protecció urbanística de 5 m a partir del marge que delimita la 
llera de la riera d'acord amb l'article 71.2 del POUM. 

S'implanta en una part de l'àmbit del Pla especial que l'EIIP defineix com a zona de sensibilitat baixa, 
de fragilitat paisatgística mitjana i d'impacte visual baix. 

• Zona de vegetació de ribera 

Inclou el marge situat entre el límit hídric de domini públic i la part superior del marge de la riera de 
Vall-llobrega, ocupat per assentaments de vegetació espontània arbustiva, que es mantindrà en 
condicions encaminades a la seva protecció, revalorització i desenvolupament natural. 

• Zona de bosc 

Inclou el marge situat a l'esquerra de l'accés principal, on es situa uns petita massa boscosa 
característica del paisatge de les Gavarres, que l'EIIP annex defineix com a zona de sensibilitat 
mitjana, de fragilitat paisatgística mitjana i conca visual simple. es mantindrà en condicions 
encaminades a la seva protecció, revalorització i desenvolupament natural. 

Edificació principal 

L'ampliació de superfície d'edificació principal per encabir les noves habitacions es situarà dins la 
zona d'ús hoteler: 

- A la planta inferior del bungalow 1, actualment destinada a aparcament obert de vehicles. No 
suposarà increment d'ocupació de sòl. 

- A la façana nord del bungalow 1, per a la construcció d'un ascensor. 

- Sobre el bungalow 2, actualment d'una sola planta, i no suposarà increment d'ocupació 
excepte pel que fa a la coberta dels recorreguts exteriors, seguin el mateix criteri de 
recorreguts del bungalow 1. La seva alçada no superarà el gàlib actual del bungalow1. 

D'aquesta manera s'evita l'aparició de noves edificacions que modifiquin l'estructura volumètrica 
original del conjunt edificat. 

La tipologia constructiva i els materials han de ser coherents a l'entorn d'acord amb les condicions de 
l'article 160 del POUM'15 i s'utilitzaran colors que responguin a l'anàlisi cromàtic de l'EIIP annex al Pla 
especial. 

Edificació auxiliar 

L'edificació auxiliar de la zona d'ús hoteler serà la destinada al desenvolupament dels serveis 
complementaris i auxiliars de l'activitat hotelera a l'aire lliure, com els de massatges, bar, terrasses del 
restaurant, etc, que puguin tenir lloc a la zona enjardinada de les edificacions principals. 
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Aquesta edificació s'haurà d'integrar a l'entorn a partir de l'ús d'un llenguatge arquitectònic 
contemporani, respectant els valors paisatgístics de l'entorn. 

Es preveu una superfície de 200 m2 de sostre màxim, que s'ubicarà principalment a la zona de la 
piscina i del restaurant, formant cobertes mai superiors a 30 m2 excepte a la terrassa del restaurant, 
que podrà arribar a 75 m2. 

Seran construccions obertes tipus porxo o pèrgola, construïdes en sec, desmuntables, de planta 
baixa, amb una alçada inferior a les edificacions principals amb les que es relacionin. 

A més, es preveu uns superfície de 50 m2 de sostre màxim relacionada amb el pati de servei de la 
façana posterior del mas, situada sota la cota superior adjacent a la zona on se situarà el nou 
aparcament. Aquesta construcció podrà ser tancada, quedarà soterrada respecte la rasant de 
l'aparcament i la coberta tindrà el mateix acabat enjardinat del seu voltant, de manera que no tindrà 
cap impacte visual sobre el conjunt. 

L'edificació auxiliar ubicada a la zona de vialitat privada - aparcaments serà la destinada a oferir el 
servei de lloguer de bicicletes als clients de l'hotel. Tindrà una superfície de 25 m2 de sostre màxim i 
tindrà les mateixes característiques que la resta d'edificacions auxiliars situades sobre rasant a la 
zona d'ús hoteler. 

Accessibilitat 

Amb la construcció d'un ascensor adossat al bungalow 1 es garanteix l'accessibilitat a qualsevol 
persona amb mobilitat reduïda o altres limitacions i es dona compliment al Decret 135/1995 de 
desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i al Codi Tècnic de l'Edificació. 

Accessos 

Per a garantir el funcionament i manteniment de l'establiment hoteler i l'activitat agrícola que es 
desenvolupa a la finca, es preveu: 

• mantenir l'accés des del carrer Ginesta, que quan es desenvolupi el SUD-PPU2 s'haurà 
d'adaptar a les noves alineacions 

• mantenir l'accés de servei des de la carretera de Vall-llobrega 

• crear un accés nou des de la carretera de Vall-llobrega al nou aparcament de clients, que 
s'haurà d'adaptar a l'alineació de la carretera que preveu el POUM'15 
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Imatge 18. Plànol zonificació del PE amb la Zona de Flux Preferent 

 
Font: Elaboració pròpia  
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Imatge 19. Plànol zonificació del PE amb la zona inundable T=500 anys 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

També s’ha grafiat la delimitació de l’espai fluvial. És a dir, s’ha grafiat el Domini Públic Hidràulic a 
partir del sistema hídric (H) grafiada al POUM, el qual es va grafiar a partir de la zona fluvial (T=10 
anys) segons article 68 del POUM de Vall-llobrega. A partir d’aquest DPH s’ha determinat al zona de 
servitud (5 metres respecte DPH).  
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Imatge 20. Delimitació de l’espai fluvial cartogràfic de la riera de Vall-llobrega a l’àmbit del pla  

 
Font: Elaboració pròpia  
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7. ANÀLISI DELS RESULTATS 
Zona de flux preferent  

La llera de Vall-llobrega té prou capacitat per a T=100 anys a la zona de l’àmbit del pla menys a 
l’extrem est (límit amb el carrer Ginesta)  perquè l’obra de pas EH7 existent no té prou capacitat per 
aquest període de retorn, provocant una major inundació d’aquest espai.  

Pel què fa la zona de flux preferent, es troba dins la zona grafiada com  a vegetació de ribera menys 
al límit est, que afecta la zona grafiada com a cultiu agrícola.  Per tant, aquests usos són compatibles 
amb la zona de flux preferent sempre i quan no es modifiqui la rasant d’aquest espai.  

En cap cas, afecta la zona grafiada com a zona d’ús hoteler ni els àmbits d’edificació principal. 

Zona inundable (T=500 anys de període de retorn) 

Per aquest període de retorn, la llera de la riera de Vall-llobrega al límit de l’àmbit té prou capacitat 
menys a la zona propera a l’estructura hidràulica EH7 perquè com s’ha mencionat anteriorment, 
l’estructura hidràulica no té capacitat suficient pel període de retorn de T=100 anys. Per tant, en 
aquesta zona s’inunda amb més intensitat afectant l’accés des del carrer Ginesta i afectant més zona 
grafiada com a cultiu agrícola.  

Aquesta zona inundable afecta lleugerament al límit de la zona d’ús hoteler però en cap cas, afecta  
l’àmbit de les edificacions principals.  
 
8. CARTOGRAFIA 
Plànol núm.1: Zona de Flux preferent   

Plànol núm.2: Zona inundable per a T=500 anys 
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