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RESOLUCIÓ
Peticionari: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Objecte de l'expedient: ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DEL MARGE DRET DEL RIU LA
TORDERA A L'ALÇADA DEL CARRER CAMÍ DE LA FONT, Nº 01-04, TM SANTA MARIA
DE PALAUTORDERA
ANTECEDENTS DE FET:
En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions:
1. El 22 de setembre de 2021, AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA,
va sol·licitar autorització per a dur a terme ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DEL MARGE
DRET DEL RIU LA TORDERA A L'ALÇADA DEL CARRER CAMÍ DE LA FONT, Nº 0104, TM SANTA MARIA DE PALAUTORDERA. El formulari de sol·licitud inclou declaració
responsable per risc d’inundació.
2. El 9 d’octubre de 2021 la unitat competent de la demarcació territorial va comunicar a
l’interessat l’inici de l’expedient de referència.
3. El 14 d’octubre de 2021, la tècnica encarregada va emetre informe favorable a
l'autorització de les obres sol·licitades corresponents al projecte executiu d´estabilització
d´un vessant esllavissat localitzat al marge dret del riu Tordera al seu pas per el carrer
Camí de la font, 1-4. barri Moixerigues, al TM de Santa Maria de Palautordera.
Consistiran les obres en la mitigació del risc d’esllavissades i consolidació dels talús
mitjançant l’execució d’un sol clavetejat o Soil Nailed, de formigó projectat, amb
ancoratges en la coronació i un sistema flexible de geomalles bulonades per a la
protecció de la resta de la superfície i per la millora dels paràmetres geotècniques del
subsòl. Al projecte executiu de consolidació es té previst complementàriament la
reposició del paviment per tal que garanteixi la seva seguretat, estabilitat i funcionalitat
als efectes de restaurar la circulació de vehicles i vianants pel marge de l’alineació
afectada, amb una bionda o guardarraïl com a protecció passiva del vial.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

FONAMENTS DE DRET
1.

La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya,
d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de
27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a
la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

2.

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’entitat de dret públic competent per resoldre
aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret
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legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya, i l’article 5.1 dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de
l’Agència Catalana de l’Aigua, entre d’altres, l’atorgament de les concessions i de
les autoritzacions relatives a l’aprofitament i ús del domini públic hidràulic en
general, d’acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu
3/2003, abans esmentat, i l’article 17 dels Estatuts de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
3.

En la tramitació de l’expedient s’han observat les formalitats i requisits que preveu
la legislació vigent, Text refós de la Llei d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol),
reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril),
reglament de l’administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica (Reial
Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya (
derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.

4.

L’article 112 del Text refós de la Llei d’aigües disposa que l’ocupació, utilització i
aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o
autorització administrativa merita a favor de l’organisme de conca competent una
taxa denominada cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a
protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb
l’atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.Resten
exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d’aigua per la ocupació o
utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la
concessió i les entitats locals per l’ocupació de béns de domini públic hidràulic
quan sigui necessari per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat
ambiental, de les funcions ecològiques i l'adequació per a l'ús públic i social dels
cursos fluvials. d’acord amb el que estableix l’article 80 del Text refós en matèria
d’aigua de Catalunya.

5.

D'acord amb l'informe tècnic emès el 14 d’octubre de 2021, que estableix les
característiques i les condicions, sense necessitat de dur a terme tràmit
d’informació pública d’acord amb l’article 126 i següents del reglament del domini
públic hidràulic i sense aplicar cànon d’ocupació, és procedent autoritzar les obres
sol·licitades, tot d’acord amb les consideracions següents:

“Les obres a realitzar se situen en el marge dret de la Tordera en domini públic hidràulic i en
zona de policia de lleres.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Afecció a les servituds. En l’àmbit de les obres no es troba cap col·lector en alta de
sanejament, el col·lector passa pel marge esquerre del riu Tordera que no està afectat per
les obres.
Qualificació ambiental de la zona. L’àmbit on es pretén dur a terme l’actuació no es troba
inclòs en cap P.E.I.N ni dins de Xarxa Natura 2000.
Possibles reposicions del medi. La restauració dels marges i els espais fluvials són de gran
interès i necessaris per a l’assoliment del bon estat de les masses d’aigua superficial. De
totes maneres cal que:
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La recuperació de la vegetació de ribera garanteixi la seva estructura i funcionalitat com
a ecosistema, defugint d’aspectes purament estètics i ornamentals.
S’ha d’evitar l’artificialització del sistema, creant ambients o hàbitats no adequats per a la
biogeografia i morfometria, tenint en compte el seu context ambiental.
S’ha de potenciar la reforestació i revegetació amb planta autòctona i pròpia de cada
ambient, garantint, al màxim, la seva puresa genètica.
S’han d’evitar les modificacions i excessiva intervenció sobre la morfometria de la llera
dels sistemes fluvials, ja que aquests són altament dinàmics i necessiten d’un cert grau de
llibertat per a la seva evolució.
Anàlisi hidrològic i hidràulic. La zona d’actuació es troba en zona de flux preferent i en zona
inundable, segons els MAPRI de l’Agència Catalana de l’Aigua. Així doncs serà necessària
la declaració responsable sobre el risc d’inundació en zona de flux preferent i en zona
inundable, la qual l’interessat ja ha presentat amb la sol·licitud d’autorització. Alhora de
realitzar les obres, s’haurà de tenir en compte el risc d’inundabilitat pel que fa tant a la
seguretat de les persones que hi treballen com pel possible arrossegament de materials en
cas de crescuda important de La Tordera. Les noves obres no suposen una disminució de la
capacitat de la llera que suposi un increment d’inundabilitat en els àmbits continguts.”

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no
existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,

Autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb la documentació aportada, les característiques
i les condicions següents:
CARACTERÍSTIQUES:
Autoritzat: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Tipus d’obra: Defenses i Endegaments. Estabilització d´un vessant esllavissat
Curs fluvial: riu La Tordera
Marge dret
Terme Municipal: SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Coordenades UTM:
- X: 457.450
- Y: 4.614.225
Longitud (m): 25
Longitud de lleres afectades (m): 25
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Actuació:
El vessant objecte d’estudi es localitza en el tram del carrer Camí de la Font a l’alçada dels
números 01 al 04 en una longitud total de 25 ml.
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En aquest tram de carrer, el que confronta pel nord amb la llera del riu La Tordera, hi ha
moviments diferencials amb formació esquerdes de tracció i fissuracions longitudinals en el
paviment com a conseqüència de la falta de confinament lateral per la pèrdua de l’estructura
de suport.
Longitudinalment al carrer hi ha un tancat metàl·lic parcialment descapçat, i als extrems de
la coronació es detecten arbres amb la soca i les arrels desprotegides de terra vegetal.
Una esllavissada de terres de tipus rotacional mixta produïda sobre la coronació del marge
dret del Riu Tordera, ha deixat un escarpament gairebé vertical amb un desnivell de 20 ml,
des de la cota de rasant del carrer i la cota de rasant de la llera del riu Tordera, que deixa en
equilibri límit les instal·lacions de la coronació. El carrer té una secció de calçada en el tram
objecte d’estudi d’entre 3,20 i 2,85 metres pavimentat amb aglomerat asfàltic i sense
voreres.
Al peu de talús es localitza bona part dels material esllavissat i un mur d’escullera avocada
de 2,00 m d’alçada amb grans blocs granítics, parcialment desmoronat en el estrep aigües
amunt, longitudinal al curs del riu Tordera fins a l’estrep dret del pont de la carretera C-35.
L’objecte de l’expedient és la mitigació del risc d’esllavissades i consolidació dels talús
mitjançant l’execució d’un sol clavetejat o Soil Nailed, de formigó projectat, amb ancoratges
en la coronació i un sistema flexible de geomalles bulonades per a la protecció de la resta de
la superfície i per la millora dels paràmetres geotècniques del subsòl.
Al projecte executiu de consolidació es té previst complementàriament la reposició del
paviment per tal que garanteixi la seva seguretat, estabilitat i funcionalitat als efectes de
restaurar la circulació de vehicles i vianants pel marge de l’alineació afectada, amb una
bionda o guardarraïl com a protecció passiva del vial.
Els treballs previs a l’inici de l’execució de les obres seran l’habilitació d’accessos per a
maquinaria i personal, esbrossada i sanejament. També la protecció de les instal·lacions,
elements i/o mobiliari que puguin ser susceptibles de ser afectats per les tasques de
sanejament a dur a terme en el cos de talús.
La Direcció Facultativa procedirà a marcar els elements constructius, obres o instal·lacions a
conservar i/o enderrocar així com aquells elements vegetals que hagin de ser conservats
dins de les àrees d’intervenció.
L’accessibilitat a l’obra és un factor particularment crític ja que s’ubica en un terreny molt
abrupte i amb gran verticalitat a la zona de treball. L’accés a la capçalera de talús es
realitzarà per el carrer Camí de la Font. A partir d’aquest punt, caldrà en tots els sector de
coronació, davallar fins a la zona de treball amb tècniques d’escalada. Aquests descens de
paret requereix la instal·lació d’una línia de vida perimetral prèvia, de caràcter provisional, al
llarg de tota la coronació dels talussos on està previst actuar amb un cable d’acer de ∅ 8 mm
de diàmetre i els seus corresponents punt d’ancoratges.
Operacions corresponents a la neteja i esbrossada de la superfície del talús de l’àmbit
d’actuació, d’andròmines i vegetals, amb mitjans manuals. També s’inclou la tala de l’arbrat
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incompatible amb l’obra prèvia determinació dels exemplars.
Les restes vegetals que resultin de la esbrossada s’hauran de retirar del lloc. Els troncs i
brancam gruixut es tallaran i es valoritzaran com a biomassa. Pel que fa a les restes menors
es trituraran i s’acopiaran a obra per el seu reaprofitament.
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Reperfilar la superfície del talús, sanejant els blocs i materials inestables solts en la
superfície del talús, i excavant i suavitzant les cornises de la coronació per a una major
adaptació de les malles d’acer o malla electrosoldada depenent del sector.
El tractament consisteix en el reforç i consolidació de la coronació del talús en un ample de
talús de 8,00 m per mitjà de la instal·lació d’ancoratges passius i una capa de formigó
projectat reforçat amb doble capa de malla electrosoldada.
Es col·locarà malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 150x150x6 mm, subjetada
amb piquetas d'acer de 0,4 m, adaptant-se a la superfície existent. Els bulons o ancoratges
interns seran passius tipus Gewi de barra d’acer autoroscant de ∅20 mm (fYK = 500 MPa /
fPK = 550 MPa), disposat en una esquadria de 1,5x2,0 m i 8,00 m de longitud.
Finalment, al llarg de tota la coronació del talús en una longitud de 26 ml, un projectat de
formigó per a gunitar per via humida, tipus D-400, sorres i graves sense material argilós, en
capa d’espessor e=10-15 cm, amb granulometria no superior a 12 mm.
Es col·locaran tubs drens de diàmetre 40 mm i longitud 0,20 m per evitar pressions d’aigua
al trasdos del tractament.
La mesura consisteix en el revestiment de tot el parament o superfície de talús amb malla de
triple torsió de 8x10 i ∅2,7 mm de gruix amb recobriment Galmac (Zn-Al5% CLASE A),
reforçada perimetralment amb cable d’acer 6x19-WC de ∅12 mm i revestiment Galmac (ZnAl5% CLASE A) i una resistència de 1770 N/mm2, fixada amb bulons de longitud 1,50 m en
una quadrícula o espaiat 3,00x3,00 m.
La superfície a cobrir serà de 350 m2 i se’l dotarà d’un acabat amb geomalla polimèrica
extrusada de 2 mm de gruix de color marró vermellós per afavorir l’arrelament vegetal i la
integració paisatgística (Bianmat ® R de BIANCHINI (MACCAFERRI) o sistema amb
prestacions similars).
La seva funció principal és confinar les partícules de sòl, garantint una bona estabilització.
Com a obra accessòria es revisarà les pendents de la vorera per afavorir l’escorrentia cap a
les obres de drenatge existents amb un pendent del 2%.
En el sector exterior de la calçada es disposarà una bionda simple mixta per a vianants a la
vora exterior de camí de passejada, amb rodons de fusta tractada, classe IV, de 80mm de
secció i elements fixació i cargols galvanitzat.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

CONDICIONS PARTICULARS
1. L’autoritzat es fa responsable del manteniment de la protecció com dels possibles
danys al medi o a tercers derivats d’un mal dimensionament o funcionament
d’aquesta.
2. El termini per a realitzar les obres és d’un (1) any.
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3. El curs actual no ha de sofrir cap modificació en el seu traçat, tant longitudinal com
transversal, a causa d’aquestes obres.
4. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha de gestionar el risc d’inundació
mentre es realitzen les obres en tant se situen en zona de flux preferent i en zona
inundable.
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5. Aquesta Resolució es refereix exclusivament als aspectes referents a les aigües
superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles alteracions, per la
seva condició de Domini Públic Hidràulic. Queden excloses les consideracions de
caràcter geotècnic i/o estructural referents a la escullera, per tant, no es considera ni
es pronuncia sobre els afectes al terreny, ni a la estabilitat i resistència dels talussos i
les construccions noves o preexistents.
CONDICIONS GENERALS
1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació
aportada i les condicions de l’autorització i no es podran introduir modificacions en les
obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. De conformitat amb l ‘article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada
unilateralment per l’ACA en qualsevol moment per raons d’interès públic, i en particular
quan per part de l’Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit
encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a
indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb
posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a
activitats de més interès públic o menyscabi l’ús general.
3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text
refós de la Llei d’Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de
quedar lliure i practicable en tot moment.
4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de
materials a la llera.
5. L’autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès
públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de
les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.
6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat.
L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per
causa d'interès general.
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7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres
Organismes de l'Administració General de l’Estat, de la Generalitat o de les entitats
locals.
8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment
de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense
perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció
administrativa.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

ÒRGAN

RESOL

Ìf8ca81f7-ae0d-43f2-bd80-0207d1c1227eqÎ

DOCUMENT

1.- SERVEIS AOC, 15/10/2021 09:15

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d’acord amb el que disposa
l’article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d’UN MES,
comptador a partir de l’endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del
Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu
oportú.
El Director
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)
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