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IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
-

-

Expedient Núm.: UDPH2020002324
Peticionari: DTES
Assumpte: MODIFICACIÓ PUNTUAL 18 DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE SÚRIA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE L'EDIFICABILITAT
DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER PIUS MACIÀ- CARRER MAGÍ FÀBREGA _
SÚRIA (2020/071909/N)
Objecte: Redacció informe urbanístic

ANTECEDENTS (I DOCUMENTACIÓ ADJUNTA):
En data 23/06/20, el Departament de Territori i Sostenibilitat remet a l’Agència Catalana de
l’Aigua la sol·licitud de l’Ajuntament de Súria del corresponent informe urbanístic en relació a
l’assumpte de referència.
La documentació presentada ha estat el document d’aprovació provisional “Modificació
puntual número 18 de les Normes Subsidiàries del Planejament”.
MARC LEGAL
Cal tenir en compte el marc legal europeu establert per la Directiva Marc de l'Aigua
(2000/60/CE; DOCE, 2000) (en endavant, DMA) transposada a l'ordenament jurídic estatal,
en el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, mitjançant l'article 129 de la Llei
62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003). Aquesta normativa europea estableix un marc
d'actuació comú sobre la gestió de l'aigua a tots els Estats membres de la Unió Europea.
L'aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs, i és contemplada com a element
bàsic dels ecosistemes hídrics i part fonamental per aconseguir d'una bona qualitat
ambiental que, alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa els aspectes biològics, i
també els hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat,
juntament amb els ja tradicionalment usats indicadors fisicoquímics i substàncies prioritàries
o contaminants tòxics i persistents (alguns, de nova inclusió). La DMA proposa la regulació
de l'ús de l'aigua i dels espais associats a partir de la capacitat que tenen per suportar
diferents tipus de pressions i impactes. D'aquesta manera, es promou i garanteix l'explotació
i ús del medi de manera responsable, racional i sostenible.
Segons el document IMPRESS redactat dins del marc d’aplicació de la Directiva Marc, el
nivell d’Estat Ecològic global o general de la massa d’aigua 1000640 (Riu Cardener des de
Súria fins a l’EDAR de Manresa) és dolent (amb incertesa). Per aquest motiu s’hauran
d’adoptar mesures per millorar aquest nivell i, a més, caldrà realitzar actuacions que vagin
encaminades a obtenir el bon Estat Ecològic.
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DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
La Modificació Puntual 18 consisteix en la correcció puntual del paràmetre d’edificabilitat a
l’edifici de la futura biblioteca, sobre un terreny de titularitat municipal al Carrer Pius Macià i
que actualment ja està qualificat com a sistema general d’equipaments. L’àmbit es troba en
sòl urbà no consolidat.
Actualment segons dades cadastrals la parcel.la mesura 1.033 m², amb un paràmetre
d’edificabilitat de 1.5 m²/m². L’objectiu de la citada modificació puntual és augmentar
l’edificabilitat fins a 1.8 m2/m2, podent passar a assolir 1.800 m² construïts, dividits en tres
plantes edificades de 600 m2 cadascuna.

CONSIDERACIONS:
Domini públic hidràulic i zona de policia
La llera pública més destacada propera a l’àmbit de la present modificació puntual és el riu
Cardener.
D’acord amb l’article 6 del RDPH, els marges de les lleres públiques estan subjectes, en tota
la seva extensió longitudinal:
-

A una zona de servitud de 5 m d’amplada per a ús públic que es regula en el RDPH

-

A una zona de policia de 100 m d’amplada a la qual es condicionarà l’ús del sòl i de
les activitats que es desenvolupin

L’àmbit de la present modificació puntual es troba ubicat fora de zona de servitud i fora zona
de policia del riu Cardener .
Abastament d’aigua
La documentació examinada no fa esment de la previsió d’abastament d’aigua potable de
l’àmbit de la citada modificació puntual.
En qualsevol cas la present modificació puntual no representa una variació significativa en
relació a l’abastament (pas d’una edificabilitat 1.5 m²/m² a 1.8 m²/m² per a una parcel·la
de 1.033 m2).
La “xarxa de Súria” disposa de dues captacions subterrànies, “Pou de les Hortes”
com a principal font d’abastament i “F-1 Font Can Jover”.
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El PSAAC ( Pla Sectorial d’abastament d’aigües de Catalunya) indica que no es té
constància de problemes de quantitat ni de qualitat de recurs a la xarxa de Súria.
D’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització bàsiques, tant en els
polígons industrials com en els residencials, les despeses relatives al finançament de les
noves infraestructures d’abastament o bé l’ampliació de les ja existents corresponen als
propietaris afectats per les noves actuacions urbanístiques.
Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de
nous edificis i construccions incorporin sistemes d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, caldrà
que aquests projectes compleixin el que estableix l'Ordenança tipus sobre estalvi d'aigua de
la Diputació de Barcelona (https://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdfOrdenancaAigua-pdf.pdf). L’aplicació d’aquesta ordenança permet assegurar que tots els
edificis, tant públics com privats, disposen de mecanismes d'estalvi d’aigua a les dutxes,
aixetes i cisternes; i de comptadors i reguladors de pressió per a cadascun dels habitatges,
locals i usos diferents. L’Ordenança exigeix també la necessitat d’incorporar un o més
sistemes de reutilització d’aigua als edificis (reutilització d'aigües grises, d'aigua de pluja,
d'aigua sobrant de piscines...), en funció de la seva tipologia (unifamiliar, plurifamiliar, hotels,
oficines...).
L’ACA recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja
viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la
potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de
prescripcions tècniques municipals.

Sanejament
El document d’aprovació provisional “Modificació puntual número 18 de les Normes
Subsidiàries del Planejament” no fa cap referència al sanejament.
D’acord amb la situació geogràfica de l’àmbit, el sistema públic de sanejament al qual hauria
de connectar la parcel·la és el sistema de Súria, l’administrador actuant del qual és
l’Ajuntament de Súria. La depuradora de Súria presenta un valor mitjà de saturació de cabal
durant l’any 2019 del 102% i un de saturació de càrrega aproximadament del 39%.
En qualsevol cas, la modificació avaluada pel present informe no és significativa quant a la
càrrega i cabal d’aigües residuals a generar a la biblioteca contemplada al planejament
inicial.
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Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat
Avaluada la ubicació de la modificació objecte d’aquest , es constata que aquestes queda
dins de la zona delimitada per un període de retorn de 500 anys (zona marcada en blau
fluix), i al límit exterior de la zona de flux preferent (zona marcada en morat):

Pel que fa a les cotes inundables per a 500 anys de període de retorn, s’observa que
aquestes es situen en torn dels 1,75 metres a la zona de l’àmbit, on es projecta la nova
biblioteca.
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D’acord amb el que s’indica a l’article 14.bis del RDPH, caldrà que les edificacions
garanteixin l’estanquitat per a períodes de retorn de 500 anys amb els corresponents
equipaments a les façanes, així com també garantir que l’acumulació dels productes químics
i tots aquells elements susceptibles de resultar contaminats i perjudicials per la salut humana
i l’entorn com a conseqüència d’un possible arrossegament o dilució, quedin per sobre de la
cota d’inundació.

Afeccions mediambientals
L’àmbit d’actuació no es troba localitzat dintre de cap figura del Pla d’Espais d’Interès
Natural, ni de la Xarxa Natura 2000 ni en zona d’aqüífers protegits. El municipi de Cardona
es troba catalogat com a zona vulnerable enfront la contaminació per nitrats.
Si, de conformitat amb la legislació ambiental d’impacte ambiental vigent, és necessària la
corresponent declaració d’impacte ambiental, correspondrà al departament de Medi Ambient
efectuar la preceptiva valoració.
Així mateix, i quan la referida declaració no sigui legalment exigible, es recorda que, de
conformitat amb l’article 59.1, lletra f) de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, en
relació amb l’article 98 del Reial Decret legislatiu 1/2001, que aprova el text refós de la Llei
d’aigües, l’aprovació definitiva del pla requereix de l’obtenció d’un informe mediambiental
favorable, que haurà de sol·licitar-se a la Delegació territorial corresponent del DMA.

CONCLUSIONS:
De conformitat amb tot l’exposat, aquest informe conclou:
Pel que fa a l’abastament s’informa FAVORABLEMENT atès que el PSAAC indica que el
sistema de Súria no presenta problemes de qualitat ni de quantitat.
Pel que fa al sanejament
les normes subsidiàries
insignificant pel que fa a
ocuparà la biblioteca és
d’edificabilitat actual).

s’informa FAVORABLEMENT atès que la modificació puntual de
del planejament de Súria que s’informa, suposa un augment
la generació d’aigües residuals a sanejar (l’espai edificable que
de 1800 m2 enlloc dels 1500 m2 que ocuparia amb la ratio

Pel que fa a la inundabilitat s’informa FAVORABLEMENT, condicionat al fet que el
corresponent projecte d’urbanització contempli que la nova edificació garanteixi l’estanquitat
per a períodes de retorn de 500 anys amb els corresponents equipaments de façana
(finestres pe sobre de la cota d’inundació Q500, portes estanques, etc.) , així com la
necessitat d’acumular els productes químics i tots aquells elements susceptibles de resultar
contaminats pel medi hídric i la salut humana, per sobre de la cota d’inundació, i de disposar
del corresponent pla d’evacuació. Les mesures proposades hauran d’estar valorades
econòmicament. Alhora caldrà presentar la corresponent Declaració Responsable
d’Inundabilitat.
Pel que fa a les afeccions mediambientals s’informa FAVORABLEMENT.
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Signat electrònicament
per :Roger Moreno
Peirón - (SIG)
Data :2020.09.21
10:48:37 CEST
Raó:Tècnic de les
Demarcacions
Territorials de TorderaBesòs i Llobregat-Foix
Lloc : Barcelona

Aquest informe es redacta d’acord amb les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua,
a partir de la informació disponible a l’Agència, segons la qual els terrenys objecte del mateix
es troben en la situació bàsica de sòl urbanitzat, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional 1a del TRLUC. En qualsevol cas, si l’administració competent en matèria
d’ordenació del territori i urbanisme considera que l’àmbit objecte de planejament/projecte no
es troba en la situació bàsica de sòl urbanitzat, aquest informe s’haurà de considerar invàlid.
En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de càrregues i
beneficis.

Signat
electrònicament
per :CPISR-1 C
Marta Díez Díaz
Data :2020.09.21
10:51:09 CEST
Raó:Cap d'Unitat
Lloc : Barcelona

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Josep
Maria Aguiló Saun
Data :2020.09.21
19:01:39 CEST
Raó:Cap de la
Demarcació Territorial
de Llobregat-Foix i
Tordera-Besòs
Lloc : Barcelona
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