IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE NETEJA LLERES ACA 2020
_10062021 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14287373 5V6PV-JVWUB-MJKI7 53AADAE39DA100FAFDAA4121EB4F5B134D8D9BFB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

Codi per a validació: 5V6PV-JVWUB-MJKI7
Pàgina 1 de 17

ESTAT

1.- Fontova Guri, Elisenda, Arquitecta, de Ajuntament de Torrelavit.Signat 21/06/2021 17:54

PROJECTE DE L’ACTUACIÓ DE NETEJA DE LES LLERES DEL RIU RIUDEBITLLES
EN EL TRAM ENTRE EL PONT DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES PUBILLES
AL T.M. TORRELAVIT (ALT PENEDÈS)

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
JUNY 2021

CODI DE L’EXPEDIENT: 13 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_13_SUBVENCIO GENE ACA MANTENIMENT
LLERES 2020-2021

C/del Molí, 29 08775 Torrelavit Barcelona Tel. 93 899 50 02 Fax 93 899 61 55 e-mail: torrelavit@torrelavit

APROVAT
21/06/2021 18:51

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE NETEJA LLERES ACA 2020
_10062021 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

1.- Fontova Guri, Elisenda, Arquitecta, de Ajuntament de Torrelavit.Signat 21/06/2021 17:54

Codi per a validació: 5V6PV-JVWUB-MJKI7
Pàgina 2 de 17

ÍNDEX
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14287373 5V6PV-JVWUB-MJKI7 53AADAE39DA100FAFDAA4121EB4F5B134D8D9BFB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

APROVAT
21/06/2021 18:51

I MEMORIA
1. GENERALITATS
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE, EMPLAÇAMENT
1.2. PROMOTOR
1.3. AUTORS DEL PROJECTE
1.4. ÀMBIT PROPOSAT
1.5.ESTAT ACTUAL I PROBLEMÀTIQUES DETECTADES
2. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
3. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA
4. TÈCNIQUES PROPOSADES
3..1 ELIMINACIÓ DE LA CANYA
3..2 PLANTACIÓ D’ESPÈCIES AUTÒCTONES
3..3 ELIMINACIÓ DE ROBÍNIES
5. TREBALLS A REALITZAR
5.1 RIUDEBITLLES
5.2 TORRENT DE MAS VENDRELL
6. PLA DE MANTENIMENT
7. TERMIMI OBRA
8. PRESSUPOST

I MEMÒRIA
CODI DE L’EXPEDIENT: 13 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_13_SUBVENCIO GENE ACA MANTENIMENT
LLERES 2020-2021

C/del Molí, 29 08775 Torrelavit Barcelona Tel. 93 899 50 02 Fax 93 899 61 55 e-mail: torrelavit@torrelavit

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE NETEJA LLERES ACA 2020
_10062021 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 5V6PV-JVWUB-MJKI7
Pàgina 3 de 17

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14287373 5V6PV-JVWUB-MJKI7 53AADAE39DA100FAFDAA4121EB4F5B134D8D9BFB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

1

ESTAT

1.- Fontova Guri, Elisenda, Arquitecta, de Ajuntament de Torrelavit.Signat 21/06/2021 17:54

GENERALITATS

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
Travessant de nord-oest a sud-est el terme municipal de Torrelavit hi passa el riu
Riudebitlles. En tot el seu recorregut transcorre tant per trams no urbans com per
trams urbans com ara el nucli de població de Torrelavit, el polígon industrial i també
nuclis disseminats. Passa pel costat de dotze molins paperers, diversos ponts que el
travessen, parcs, zones verdes i l’acompanya en tot el seu trajecte el recentment
recuperat Camí del Riu, senyalitzat com a ruta per fer a peu, que connecta Torrelavit
amb els altres municipis de la comarca com St. Quintí de Mediona, St. Pere de
Riudebitlles, Subirats i St. Sadurní d’Anoia.
El tram que travessa la zona urbana del nucli antic de Terrassola i Lavit és molt
susceptible a possibles inundacions, ja que la zona inundable és molt propera a les
edificacions. De fet, l’any 1994 en aquest tram s’hi van produir unes grans
inundacions que varen afectar les plantes baixes dels edificis de l’Ajuntament, el
Casal de Cultura on ara s’hi ubica el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit,
el Molí Paperer Carbó i altres habitatges situats al carrer del Molí.
Aquest Ajuntament ha anat netejant, sempre amb el permís previ de l’ACA, petits
trams més propers a les zones urbanes en més mal estat, sempre depenent de les
possibilitats econòmiques del consistori. Gràcies a la convocatòria de la subvenció
TES/2465/2014, es va poder fer la neteja i posterior replantació amb espècies
autòctones d’un primer tram del riu que va des de la zona de l’Ajuntament/Casal de
Cultura fins a la Paperera Carbó.
I en la convocatòria 2018 per a la conservació i manteniment de les lleres públiques
de l’ACA es va concedir la neteja del tram des del Pont de Cal Mussons fins al Centre
d’Interpretació de l’Aigua, situat a la planta inferior de l’edifici del Casal de Cultura,
actuació que encara no s’ha dut a terme però que està prevista en breu per part de
l’ACA.
En aquests moments, d’acord amb la convocatòria de subvencions pel Programa de
manteniment i conservació de lleres publiques 2020-2021(TES/1053/2020) per a
realitzar actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams
urbans proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament pretén sol·licitar
una actuació de manteniment del tram urbà de Torrelavit que abraça des del Pont
de Cal Mussons fins al Parc de les Pubilles, tot el tram urbà. Som conscients que hi
haurà un tram que es farà enguany però creiem convenient sol·licitar-lo de nou
perquè és un entorn amb molt canyissar i d’especial interès perquè està vinculat als
safareigs públics i al Centre d’Interpretació de l’Aigua des del qual s’aprofita el
recuperat Camí del Riu per fer una descoberta d’aquest paisatge fluvial.
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El promotor de la sol·licitud de l’actuació per la neteja de la llera, és el mateix
Ajuntament de Torrelavit, amb adreça al carrer del Molí, 29 de 08775-Torrelavit (Alt
Penedès).
1.3 AUTORS DEL PROJECTE
La memòria ha estat elaborada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Torrelavit.
1.4 ÀMBIT DE LA PROPOSTA
La localització de la zona d’intervenció es centra en el tram del riu Riudebitlles i el
torrent de Mas Vendrell en el seu pas pel nucli urbà de Torrelavit.

Concretament, definim els trams d’actuació en els trams següents:

Riudebitlles:
CODI DE L’EXPEDIENT: 13 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_13_SUBVENCIO GENE ACA MANTENIMENT
LLERES 2020-2021

C/del Molí, 29 08775 Torrelavit Barcelona Tel. 93 899 50 02 Fax 93 899 61 55 e-mail: torrelavit@torrelavit

APROVAT
21/06/2021 18:51

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PROJECTE NETEJA LLERES ACA 2020
_10062021 (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14287373 5V6PV-JVWUB-MJKI7 53AADAE39DA100FAFDAA4121EB4F5B134D8D9BFB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

Codi per a validació: 5V6PV-JVWUB-MJKI7
Pàgina 5 de 17

ESTAT

1.- Fontova Guri, Elisenda, Arquitecta, de Ajuntament de Torrelavit.Signat 21/06/2021 17:54

Coordenades: 393502, 4589242 (punt inicial); 394306,4588978 (punt final)
Longitud total del tram: 1.142 m
Amplada mitjana de la llera: 31m

Torrent Mas Vendrell:
Coordenades: 393594, 4589297 (punt inicial); 394150,4588060 (punt final)
Longitud total del tram: 545 m
Amplada mitjana de la llera: 7m
1.5 ESTAT ACTUAL I PROBLEMÀTIQUES DETECTADES
Tan en el tram del Riudebitlles com en el del torrent de Mas Vendrell l’accés amb
maquinària és viable. En aquest últim, el final del primer tram la llera està
formigonada i la resta és una pista forestal d’uns 4m d’amplada. En canvi, el segon
tram passa per sota una bosquina fins a desembocar al Riudebitlles.
Durant tot el recorregut trobem presència de la canya Arundo donax, que és la
principal problemàtica de la zona. Es tracta d’una espècie al·lòctona invasora amb
capacitat d’ocupar grans extensions. La seva presència en un talús pot implicar una
greu competència amb les espècies autòctones existents o les que es proposin
plantar. A més, el desenvolupament del rizoma en grans masses pot ser
contraproduent respecte a l’estabilitat del talús, ja que poden desplaçar-se en bloc.
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A diferència del canyís (Phragmitges autralis) que és capaç de tombar-se en
moment d’avingudes, la canya americana es trenca o s’arrenca fàcilment del sòl
degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest fet pot comportar taps als punts en
què la llera s’estreny i per tant provocar desbordaments.

Estat actual Riudebitlles
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Estat actual Torrent Mas Vendrell

2 JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Tot i no estar en un tram inclòs a una ARPSI, és una àrea de risc potencial donat que
dins el mateix tram hi ha el pont (que és l’accés al poble des de la carretera BP-2151
al nucli) que representa una restricció hidràulica molt important, nuclis urbans, alguns
disseminats, el polígon industrial de Torrelavit, vies de comunicació i zones verdes.
Es tracta d’un tram de gran importància, per una banda pel recorregut del
recuperat Camí del riu i per l’altra, per la proximitat de l’accés al Centre
d’Interpretació de l’Aigua que s’ha ubicat a la planta semi-soterrani de l’edifici veí a
l’Ajuntament on també hi ha el Casal de Cultura, però també pel Parc de les Pubilles
i pels safarejos, ambdós punts d’interès situats als extrems del tram objecte de la
sol·licitud.
La zona està sota domini públic hidràulic amb riscos d’inundacions per períodes de
retorn de 100 i 500 anys ( T100, T500). Ja s’ha exposat anteriorment que l’any 1994 en
el tram central del riu Riudebitlles s’hi van produir unes grans inundacions que varen
afectar les plantes baixes dels edificis de l’Ajuntament, el Casal de Cultura on ara s’hi
ubica el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, el Molí Paperer Carbó i altres
habitatges situats al carrer del Molí.
Actualment, en molts trams la presència de vegetació, bàsicament de canya,
ocupa per complet l’amplada de la llera. En moments d’avinguda, es pot percebre
la incapacitat que té el curs fluvial d’evacuar tot el cabal de manera normal. A més,
coincideix amb zones de ponts i elements transversals a la llera.
3 OBJECTIUS DE LA PROPOSTA
Els objectius que es proposen per aquesta actuacions són les següents:
a.

Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la
seva excessiva densitat.
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c.
d.
e.

Erradicació de vegetació invasora o desbrossada general i les tasques de
manteniment que poden incloure la revegetació, la plantació i els regs
de suport.
Retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.
Retirada d’arrossegaments vegetals.

4 TÈCNIQUES PROPOSADES
4.1. Eliminació de canya
La canya Arundo donax presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema
de tiges horitzontals i subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen
importants desenvolupaments. De manera que en cremar la seva part aèria o
simplement tallar-la, les tiges subterrànies rebroten i els resultats obtinguts, al cap dels
mesos, són ben poc satisfactoris.
Per eliminar realment l’espècie, cal extreure els rizomes mitjançant maquinària i
aquests han d’ésser retirats o triturats per tal que no tornin a arrelar. També caldrà fer
un repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan encara és fàcil, els petits fragments
de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció.
És important retirar la canya de la zona per evitar que pugui anar ocupant més
superfície en detriment de la vegetació autòctona existent.
Procés d’eliminació de la canya:
- Arrencar la canya i el rizoma, els primers 40cm de profunditat mitjançant
retroexcavadora.
- Repàs manual per evitar que quedin fragments de rizoma que puguin tornar a
rebrotar.
- Transport del material resultant (part aèria i rizoma) a planta de tractament de
restes vegetals.
4.2 Plantació d’espècies autòctones
Característiques generals
La plantació d’una unitat de planta inclou les següents fases:
- Escollir les plantes en funció de la qualitat de la part aèria i del sistema radicular
(evitar les arrels espiralitzades).
- Sempre que sigui possible treballar amb ecotips locals el més propers possible a la
zona d’intervenció.
- Manteniment de la planta en estat òptim durant el transport, emmagatzematge i
plantació.
- Realització d’un sot de la mida idònia per la planta o agrupació.
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Plantació i realització d’un escocell idoni.
Reg d’implantació.

Característiques tècniques
El material vegetal tindrà les característiques i la qualitat pactada amb el viverista,
amb els passaports fitosanitaris en cas que sigui necessari.
Dimensions de la planta:
Com més petita sigui la planta més facilitat d’adaptació a la zona de plantació. Així,
els avantatges de treballar amb planta d’una saba es poden resumir en dos:
s’aconsegueix un percentatge de supervivència més elevat respecte altres formats i
el curt període de producció al viver permet, en obres grans, produir al
començament de l’obra la planta adequada deixant un període vegetatiu abans
de la plantació. Tot i així, en funció dels requeriments de l’obra, la possibilitat de fer
manteniment, les condicions en la que estarà sotmesa la planta i la voluntat de tenir
uns acabats amb criteris més estètics o paisatgístics, poden decantar per a una
planta de port més gran.
Detalls executius
- Confecció de clots i aportació de terra
El volum de terra vegetal que s’afegirà a cada clot serà del 10% del volum d’aquest
mentre que per la resta es farà servir el mateix sòl excavat i es procedirà a una
lleugera compactació.
Val a dir que durant l’excavació en cas d’utilitzar una foradadora mecànica cal
evitar la compactació de les parets del forat, per tal de permetre que tot el voltant
de les arrels sigui un espai esponjós i millori el desenvolupament de la planta.
En el cas de plantacions en pendent es realitzarà un clot de captació d’aigües per
sobre de l’exemplar de manera que l’aigua s’acumuli a la part superior i que en
infiltrar-se, les arrels puguin captar-la.
La plantació s’ha de fer de tal manera que mai sobresurti la planta del nivell del sòl,
quedant un mínim de 3 cm de terra per sobre el nivell superior del pa de terra.

s’opta per estructurar les plantacions en grups de 3-11 unitats en un sol escocell. S’ha
comprovat que aquest fet millora la supervivència i la qualitat d’entrega de
l’actuació. A més, de cara a les brigades de manteniment, una agrupació és sempre
més fàcil de localitzar que plantes aïllades i per tant hi ha menys risc que siguin
malmeses. En cap cas un arbust ha d’estar a menys de 0,4 m del més proper.
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- Actuacions complementàries a la plantació
Un pas previ a la plantació és garantir la millora del sòl i de les condicions del medi.
La descompactació del sòl en tot l’àmbit d’intervenció és la primera estratègia
generalment recomanada.
Per altra banda, per minimitzar el manteniment, en el món mediterrani interessa que
hi arribi l’aigua de l’escorrentiu i que quedi retinguda. En aquest sentit l’ús de
mulching dels desbrossats pot ser una estratègia; cal però anar en compte de no
dispersar espècies que no interessin. Una altra bona pràctica és fer feixines de
branca seca per retenir i/o conduir aigua d’escorrentiu superficial fins la zona de
plantació.
“Assegurar que les arrels no han colonitzat ja tot el substrat de cultiu i no han
començat a créixer en espiral per la part exterior del contenidor”


APROVAT
21/06/2021 18:51

Plantació en zones de ribera

La plantació en grups en les zones de ribera millora la resistència de la planta a la
tracció en avingudes. Hi ha un trencament gradual de la força de l’aigua que
dissipa energia i disminueix la probabilitat que siguin arrancades.
Per respectar la dinàmica dels rius cal tenir en compte que hi ha espais, com les
platges de graves, en els que no s’ha de plantar ja que són espais mòbils i per tant, la
seva naturalesa, excepte casos molt extraordinaris, no contempla la fixació ni
l’estabilització.
Valoració de la tècnica
Aquesta tècnica s’utilitza per aconseguir restaurar la vegetació natural autòctona
que ha estat eliminada, ja sigui per pressió antròpica, desastres naturals o processos
de degradació. En plantar arbustos (o arbres) es milloren altres aspecte del medi
natural, com la fauna present (es creen refugis de fauna, es redueix la insolació del
sòl, etc.).
La supervivència de les plantacions es pot veure afectada per agents externs, com
per exemple, la presència de conills. S’ha de valorar doncs aquests agents per
prendre mesures preventives en cas que sigui possible o buscar alternatives a
l’actuació.
4.3 Eliminació de robínies
Descripció general
La robínia (Robinia pseudoacacia), arbre originari de Nord- Amèrica, apareix
naturalitzada en molts indrets, sobretot talussos, vores de camins, cunetes, boscos de
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ribera i en menor mesures zones naturals i semi-naturals. Pot formar colònies de molts
individus i té un clar caràcter invasor que comporta problemes de desplaçament de
les espècies forestals autòctones. La robínia és una planta amb un creixement molt
ràpid i agressiu, essent una espècie difícil d’erradicar a causa de diversos factors,
com són l’elevada taxa fotosintètica, la germinació ràpida a través de llavor, les
plàntules tenen un ràpid desenvolupament, Elevada taxa de reproducció vegetativa
a través de l’aparell radicular, gran capacitat de fixar nitrogen, amb el qual amb
elevades taxes de descomposició de les seves fulles, produeix un increment en la
concentració de nutrients del sòl, creació de zones d’ombra, impedint el
desenvolupament de plantes heliòfiles, Tenen avantatges en els processos de
pol·linització, ja que els insectes es veuen atrets fortament per les seves flors.
Problemàtica associada
1. Gran capacitat colonitzadora. Es tracta d’un arbre que ocupa zones
degradades amb facilitat i un cop establerts desplaça la vegetació autòctona.
2. Dificultat en la eliminació. La gran capacitat rebrotadora de la robínia fa que la
seva eliminació sigui molt complicada per mètodes mecànics ja que si no s’elimina
tota la massa radicular sempre acaben brotant nous peus. Per això s’han de
combinar mètodes mecànics i químics.
Procediment
1. Injecció d’herbicides al tronc dels exemplars.
2. Un cop l’exemplar ha mort es procedeix a la tala del mateix.
3. Esperar que arribi el següent període de creixement vegetatiu (primavera) per si
creixen nous rebrots, en cas que si, es tornarà a injectar herbicida sobre la
circumferència del tronc.
4. Repetir el procés fins a la eliminació completa dels individus i els rebrots.
5. Transport del material resultant a la planta de tractament de restes vegetals.
5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
A continuació es descriuen les actuacions que es proposen realitzar en base als
criteris tècnics de l’ACA de les tasques de manteniment.
5.1 Riudebitlles
1. Retirada de residus.
2. Retirada de la canya de la zona per evitar que pugui anar ocupant més superfície
en detriment de la vegetació autòctona existent o futura.
3.Plantació d’espècies autòctones. Es restauraran les comunitats vegetals
autòctones que han estat desplaçades per la colonització d’espècies al·lòctones
mitjançant plantacions. Aquestes ajudaran a mantenir l’espai recuperat net de
canya. Els individus es plantaran en grups per tal d’augmentar la seva visibilitat de
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cara als futurs manteniments de la llera, així com la resistència de la planta a la
tracció en avingudes.
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5.2 Torrent de Mas Vendrell
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Tram 1
Longitud tram: 420 m
Amplada mitjana llera: 7
m
Superfície de canya: 222
m2

Tram 2
Longitud tram: 125 m
Amplada mitjana llera: 4
m
Superfície de canya: 125
m2
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6 PLA DE MENTENIMENT
La present proposta busca crear un àmbit naturalitzat que, en general, no necessita
tasques de manteniment. No obstant es realitzarà el control dels rebrots de canya a
les zones on s’ha arrencat i es regaran les plantacions realitzades, si escau.
Al·lòctones invasores – eliminació de rebrots de canya:
Aquesta actuació consta de l’arrencat manual de rebrots de petits fragments de
rizoma que hagin hagut de quedar a la zona durant l’execució dels treballs. En base
a l’experiència d’altres zones realitzades amb la mateixa tècnica es preveu una taxa
de rebrot del 0.25% de la superfície inicial de canya. Aquests rebrots es donen de
manera dispersa a l’espai.
En el cas que apareguin grans grups de canya voldria dir que l’execució no ha estat
realitzada correctament i que s’ha d’incloure dins la garantia de l’obra i no en el
manteniment.
Es preveuen necessàries dues visites de manteniment per arrencar manualment les
possibles canyes. Aquestes visites han d’estar separades mínim 1,5 mesos i coincidir
en època vegetativa (de maig a setembre).
Els espais remoguts són més susceptibles de que s’hi puguin establir espècies
invasores arrossegades pel flux de l’aigua. Es convenient doncs un control,
especialment el primer any, per detectar presència d'espècies al·lòctones invasores
que hagin pogut venir arrossegades provinents d’aigües amunt. En cas que es trobin
es procedirà a la seva eliminació i el control posterior dels àmbits afectats.
7 TERMINI DE L’OBRA
La durada estimada de l’obra és de 3 mesos.
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8 PRESSUPOST
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Signat electrònicament per qui s’indica.
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