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I.
I.1

AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

INTRODUCCIÓ

D'acord amb l'article 59.1.e del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'agenda i l'avaluació econòmica i
financera de les actuacions a desenvolupar forma part de la documentació pròpia del
pla d'ordenació urbanística municipal.
L’avaluació econòmica i financera del pla d’ordenació urbanística municipal ha de
contenir l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del
caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les
previsions de finançament públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions
derivades de l’execució del pla.
L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament per portar a terme
les actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució i, sobre el contingut
de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal, defineix les obres i
infraestructures programades i la política d’inversions públiques que poden influir en el
desenvolupament urbà.
El potencial de desenvolupament del sòl destinat a ús residencial, responen als nous
reptes urbanístics que el pla d’ordenació urbanística municipal contempla. El pla
preveu els mecanismes necessaris per definir un model d’implantació urbana i
l’estructura general de l’ordenació del territori.
Respecte a les finances municipals s’han recollit les liquidacions d’ingressos i
despeses oficials en el període 2012-2016 i se n’ha extret una valoració global del
municipi amb les seves tendències i els indicadors d’activitat econòmica més
rellevants. Les conclusions i previsions que se’n deriven estan dirigides a orientar a
l’Ajuntament de Copons a garantir la seva sostenibilitat econòmica i pressupostària
sense comprometre’n la capacitat d’inversió real.

AAUP arquitectes SLP
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I.2

AGENDA

L’agenda del pla d’ordenació urbanística municipal de Copons és el document que
pretén fixar les prioritats i les previsions temporals de l’execució de les actuacions
urbanístiques previstes, basat en l’escenari que les expectatives de desenvolupament
permeten suggerir segons el model de creixement donat, el sistema d’actuació
proposat, i el model de gestió propi del municipi comprès a l’àmbit del sistema urbà de
l’Anoia.
El conjunt d’actuacions recollides al pla responen a les diferents polítiques
estratègiques que es defineixen a la Memòria descriptiva i justificativa del POUM.
Aquestes es refereixen a la política de sòl i habitatge, i a les mesures d’integració en el
medi natural, dins del marc del desenvolupament urbanístic sostenible, entès com la
utilització racional del territori i el medi ambient conjuminant les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.
A l’hora de definir l’agenda d’actuació s’ha tingut en compte la forta dependència del
sector privat en la iniciativa d’actuació per al desenvolupament urbà dels sectors.

I.2.1

Polígons i sectors de desenvolupament i edificació

Sobre el planejament urbanístic derivat el pla d’ordenació urbanística municipal
(tractant-se d’un POUM definit com de baixa complexitat) recull les següents figures
de planejament:

AAUP arquitectes SLP

-

Plans de millora urbana (PMU) (art. 68 del Text Refós de la
Llei d’urbanisme): tenen per objecte desenvolupar les
determinacions del planejament urbanístic general en els
diferents àmbits d'actuació del sòl urbà.

-

Contenen totes les determinacions pertinents per a l'ordenació
urbanística detallada del sector, que abasten:

-

La qualificació el sòl.

-

La regulació d’usos i paràmetres d'edificació.

-

L’assenyalament d’alineacions i rasants.

-

La definició dels paràmetres bàsics de l'ordenació de volums.

-

L’establiment de les condicions de gestió i els seus terminis.

-

La precisió de les característiques i el traçat de les obres
d'urbanització bàsiques (art. 58.3b).
2
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-

Plans especials urbanístics (PEU) (art. 67 del Text refós de
la Llei d’urbanisme): tenen per objecte desenvolupar
determinacions contingudes en els plans territorials parcials i
sectorials i en el planejament urbanístic general, per:

-

L'ordenació de recintes i conjunts artístics.

-

La recuperació i millora del paisatge urbà.

-

La protecció dels espais fluvials.

-

La protecció addicional del paisatge i de les vies de
comunicació.

-

La millora dels àmbits rurals.

El pla d’ordenació urbanística municipal incorpora també actuacions de gestió
urbanística integrada, definits com a polígons d’actuació urbanística (PAU) a l’article
118 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, destinades a repartir equitativament els
beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per executar o completar
les obres i els serveis urbanístics necessaris.
Els polígons i sectors de desenvolupament i edificació es transcriuen a continuació:

Sectors en sòl urbà no consolidat (SUNC)
Plans de millora urbana (PMU)
Polígons d'actuació urbanística (P.A.U.)
Situació

Nom del sector

Ús
dominant

Superfície
sector (M2 sòl)

Sistema d'actuació i modalitat

Nucli urbà de Copons poble PMU-1 El Castell

Habitatge

3.522,83

Reparcel.lació - compensació bàsica

Nucli urbà de Copons Poble PMU-2 Cal Reiet i l'Era
Nucli urbà de Copons Poble PMU-3 Naus del Sols-carrer
Nucli urbà de Copons poble PAU-1 L'Escorxador

Habitatge
Habitatge
Habitatge

5.617,00
2.168,42
3.230,41

Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica
Reparcel.lació - compensació bàsica

Sectors en sòl urbà consolidat (S.U.C.)
Situació

Nom del polígon d'actuació
Ús
urbanística
dominant

Nucli urbà de Copons poble PAU-2 Zona Industrial

AAUP arquitectes SLP

Industrial

Superfície
polígon
(M2 sòl)
4.925,85

Sistema d'actuació i modalitat
Reparcel.lació - compensació bàsica
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Sectors en sòl no urbanitzable (S.N.U.)
Pla especial urbanístic (P.E.U.)
Situació
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons
Nucli urbà de Copons

I.2.2

Nom del polígon d'actuació
Ús
urbanística
dominant
PEU-1 Zona d'Horts
PEU-2 Pla del Calmp
PEU-3 Circ de les Feixes
PEU-4 Façana de Ponent

Superfície
sector
(M2 sòl)
32.455,56
109.510,95
25.000,00
16.783,00

Sistema d'actuació i modalitat

Agenda dels polígons i sectors de desenvolupament i edificació

La previsió dels terminis de desenvolupament dels polígons i sectors, així com del seu
grau d’implantació, dependrà però de factors externs a la pròpia dinàmica interna de la
comarca i del municipi, i de la seva capacitat d’autosuficiència. Els criteris de prioritat
en el seu desenvolupament resten condicionats doncs a l’impacte de la demanda
privada sobre la creació de sòl urbà, així com per la seva consolidació. Per tant, tant
els terminis d’edificació com les previsions temporals d’execució dependran en gran
mesura del grau d’incidència que la iniciativa privada permeti desenvolupar les figures
de planejament previstes i aporti recursos als fons municipals.
En el context definit es preveu que tots els plans es poden executar independentment
de l’ordre d’execució, en el primer sexenni.
El model de desenvolupament del POUM, basat en la consolidació del sòl urbà i en
sectors de creixement continus, preveu facilitar l’espontani creixement residencial, així
com la seva adaptació a períodes d’expansió i d’estancament.
A l’hora d’establir doncs una agenda d’actuació cal preveure quina pot ser la demanda
que la iniciativa privada sigui capaç de generar sobre l’oferta i la capacitat de generar
expectatives prou atractives.
Tenint en compte l’anàlisi sobre el parc de l’habitatge que trobem a la memòria
justificativa, en la que Copons té una dinàmica força rehabilitadora del seu casc antic, i
que sortim d’una etapa de crisis econòmica en la que el sector de la construcció s’ha
vist molt afectat, és d’esperar que aquesta proposta de creixement s’allargui com a
mínim en dos sexennis.
L’avaluació econòmica i financera s’ha enfocat doncs en valorar l’aprofitament
urbanístic del conjunt de polígons i a partir dels escenaris que l’agenda planteja.

Actuacions proposades al Pla territorial parcial de les Comarques centrals
(PTPCC)

AAUP arquitectes SLP
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D’acord a la llei 1/1995 per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya,
l’àmbit funcional de planejament que afecta a Copons, és el Pla territorial parcial de les
Comarques centrals (en endavant, PTPCC), aprovat definitivament i publicat al DOGC,
en data 22 d’octubre de 2008.
El PPTCC estableix les seves determinacions dins l’horitzó de l’any 2026 i sobre les
bases de tres estratègies: La d’espais oberts, la d’assentaments urbans i la de
mobilitat.
Les principals estratègies i determinacions del Pla que s’han d’aplicar per al nostre
municipi són, molt resumidament, les següents:
Per espais oberts
1. La delimitació i la protecció d’aquells espais oberts que, sense assolir el grau
de valors naturals que tenen el sòl de valor especial, convé preservar o se n’ha
de condicionar la transformació per un interès agrari i/o paisatgístic.
2. L’establiment de directrius normatives per a un planejament urbanístic
municipal proactiu del sòl no urbanitzable.
3. L’establiment de normes generals relatives a les edificacions i instal·lacions en
sòl no urbanitzable i, en general, a la transformació del sòl en els paisatges
rurals.

En matèria d’assentaments urbans
1. Assigna al nucli de Copons, una estratègia de “Creixement mitjà o moderat”.
Per als nuclis de la Roquera i Sant Pere de Copons, una estratègia urbana de
“Millora i compleció”.
2. Identifica al nucli de Copons com a pertanyen al sistema urbà de “Municipis de
ponent de la comarca de l’Anoia”.

Les propostes pel desenvolupament dels nuclis que es defineixen en el PTPCC, són:

Assentaments

Superf(ha)

Tipologia teixit

Estratègia

Copons

10’43

Nucli històric

Creixement moderat

La Roquera

0’18

Nucli històric

Millora i compleció

0,59

Nucli històric

Sant
Pere
Copons

AAUP arquitectes SLP

de

Millora i compleció
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I.2.3

Revisió de l’agenda

L’agenda s’actualitzarà, d’acord amb el que preveu l’art. 59.4 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, en el termini de sis anys des de la publicació del present POUM per
acord de l’Ajuntament de Copons després d’un termini d’un mes d’informació pública.
Aquest acord s’haurà de publicar al Butlletí Oficial corresponent i s’ha de comunicar a
la comissió territorial d’urbanisme competent.
Les previsions realitzades a l’apartat anterior podran ser modificades a instància del
propietaris afectats o d’ofici, si es justifica la necessitat i conveniència per a l’interès
públic, i amb el procediment legal que escaigui.

AAUP arquitectes SLP
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I.3

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

L’avaluació econòmica i financera té com a finalitat principal la verificació de la
viabilitat econòmica de les propostes del POUM, en el sentit d’ajustar i fer coherents la
inversió econòmica necessària per assolir els objectius proposats i els recursos
disponibles, justificant en qualsevol cas el necessari equilibri de càrregues i beneficis
que es proposen al conjunt de les actuacions.
L’avaluació econòmica i financera es centra en l’anàlisi de la viabilitat de les
actuacions urbanístiques que es preveu desenvolupar, quantificant els recursos
econòmics necessaris per a la seva execució i les aportacions que en cada cas hauran
de realitzar el sector privat i les diferents administracions públiques, en el seu cas, en
virtut de les competències i naturalesa de l’actuació.
L’avaluació econòmica ha de justificar, en els àmbits delimitats, l’equilibri entre els
beneficis i els costos derivats de la implantació dels serveis i de l’execució de les obres
d’urbanització i en la que també s’ha d’incloure una estimació a les indemnitzacions de
vols i activitats si n’hi haguessin, i altres obres i instal·lacions que exigeixi la seva
execució, així com els honoraris tècnics per la redacció dels diferents instruments
urbanístics necessaris per a la seva tramitació, gestió i execució.
El present anàlisi de viabilitat econòmica se centra en la gestió i promoció de l’operació
de transformació de sòl i s’ha preparat amb les dades de les que es disposa en el
moment de la redacció del pla.
El present estudi te com a únic objecte el donar compliment a l’obligació de viabilitat
econòmica que estableix l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Tal i com
estableix la legislació vigent, en tot cas, el valor del sòl a efectes de gestió es
determinarà en els documents que correspongui.
Cal remarcar que tots els imports i magnituds esmentats en el present estudi són fruit
d’estimacions que s’entenen consistents amb la conjuntura actual i amb les previsions
establertes pels documents de planejament als que acompanya.

I.3.1

Valoració de les actuacions

I.3.1.1

Valoració de les actuacions en polígons i sectors
La valoració econòmica dels costos d’urbanització i de les càrregues que
l’acompanyen són d’especial rellevància a l’hora de fer atractives unes parcel·les
urbanitzades tant pels propietaris com pels promotors, i en aquest sentit convé valorar
l’aprofitament urbanístic i les càrregues que l’acompanyen, per així determinar el valor
residual del sòl.

AAUP arquitectes SLP
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Sobre l’aprofitament urbanístic l’article 36 del Text refós de la Llei d’urbanisme, indica:
1. S’entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar
l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el
planejament urbanístic; també integra l’aprofitament urbanístic la
densitat de l’ús residencial, expressada en nombre d’habitatges per
hectàrea.
2. El planejament general assigna l’aprofitament urbanístic i, a més, el
distribueix entre les diferents zones en el sòl urbà consolidat.
3. El planejament urbanístic derivat distribueix l’aprofitament urbanístic
entre les diverses zones del sector.
4. Als efectes del que estableix l’apartat 1 pel que fa a la determinació de
l’aprofitament urbanístic, no s’han de ponderar l’edificabilitat i els usos
dels equipaments públics.
La globalitat de les càrregues de la urbanització, tant de les pròpies obres com de les
despeses de gestió que l’acompanyen, com el cost dels projectes d’urbanització, les
despeses derivades dels instruments de gestió urbanística, i del conjunt
d’indemnitzacions procedents de l’ús i dels drets existents sobre la totalitat del sòl i les
construccions afectades, segons es recull a l’article 120 del Text refós de la llei
d’urbanisme, aniran a càrrec de les persones propietàries del sòl.
L’article 46 de la mateixa llei, descriu que l’administració actuant no participa en les
càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en
compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i
45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats.

I.3.1.1.1

Característiques de les actuacions previstes

A continuació es mostren les dades més rellevants a l’hora de valorar el potencial de
l’aprofitament urbanístic previst als instruments del planejament proposats, detallant el
pes dels diferents tipus de sostre potencials, el repartiment dels principals sistemes
urbanístics i zones, l’edificabilitat bruta, els habitatges potencials i la densitat
d’habitatges per hectàrea.

AAUP arquitectes SLP
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Sostre potencial del planejament en sòl urbà

Sectors i polígons d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C. )
Sostre per a usos productius
(M2)

Sostre per a habitatge (M2)
Habitatge amb
Habitatge amb
protecció oficial
protecció oficial
en règim
en règim general
concertat

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Terciari

Sostre total

(M2)

PMU-1_El Castell

0,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

1.750,00

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

0,00

0,00

3.608,00

0,00

0,00

3.608,00

PMU-3_Naus del Sols-carrer

0,00

0,00

1.397,00

0,00

0,00

1.397,00

PAU-1 L'Escorxador

0,00

0,00

1.260,81

0,00

0,00

1.260,81

Conjunt P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C.

0,00

0,00

8.015,81

0,00

0,00

8.015,81

Sostre per a usos productius
(M2)

Sostre total

Sectors i polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (P.A.U. en S.U.C. )
Sostre per a habitatge (M2)
Habitatge amb
Habitatge amb
protecció oficial
protecció oficial
en règim
en règim general
concertat

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Terciari

(M2)

PAU-2 Zona Industrial

0,00

0,00

0,00

1.907,04

0,00

1.907,04

Conjunt P.A.U. en S.U.C.

0,00

0,00

0,00

1.907,04

0,00

1.907,04

I.3.1.1.2

Règim urbanístic del sòl

D’acord amb el model de qualificació del sòl vigent, el Pla d’ordenació urbanística
municipal, per la seva funció en l’ordenació del territori, qualifica el sòl en sistemes i
zones. Els sistemes són aquells elements d’ordenació urbana que interrelacionats
contribueixin a assolir els objectius de planejament en matèria d’infraestructures de
comunicacions, de serveis, d’equipaments i d’espais lliures. Es qualifiquen com a
zones els sòls sotmesos a un règim uniforme. Dins d’algunes zones es poden distingir
subzones, amb la fi d’establir una gradació en l’edificabilitat o ordenació de l’edificació.
S’entén per “unitat de zona” tota superfície homogèniament qualificada per aquest Pla
d’ordenació urbanística municipal i delimitada per sòls de diferent qualificació
urbanística.
El repartiment genèric del sòl en sistemes i zones urbanístiques s’agrupa en sis grans
grups, el sistema viari, d’espais lliures, d’equipaments comunitaris i la resta de
sistemes, i les zones d’habitatge i verd privat, activitats econòmiques i logístiques, i
d’ús terciari. Les dades s’exposen en valors absoluts i en percentatges, segons es
detalla a continuació.

AAUP arquitectes SLP
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Qualificació del règim urbanístic del sòl en sectors en sòl no urbanitzable (S.N.U.)
Valors absoluts
Sistemes (M2)

32.455,56

0,00

0,00

109.510,95

0,00

0,00

0,00

Espais lliures Equipaments

PEU-1 Parc Agrari
PEU-2 Pla del Camp

Zones (M2)
Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)
0,00

Viari

Habitatge
Activitats
+
econòmiques
Zona
i logístiques
conservació

Sòl total

Terciari

(M2)

0,00

0,00

0,00

32.455,56

0,00

0,00

0,00

109.510,95

PEU-3 Circ de Les Feixes

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

PEU-4 Façana de Ponent

16.783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.783,00

Conjunt P.P.U. en S.N.U.

183.749,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183.749,51

Valors globals

183.749,51

0,00

183.749,51

Zones (M2)

Sòl total

Qualificació del règim urbanístic del sòl en polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (S.U.N.C.)
Valors absoluts
Sistemes (M2)

Espais lliures Equipaments

Viari

Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)

Habitatge
Activitats
+
econòmiques
Zona
i logístiques
Conservació

Terciari

(M2)

PMU-1_El Castell

406,26

0,00

1.102,14

0,00

2.014,43

0,00

0,00

3.522,83

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

880,23

0,00

2.604,09

0,00

2.132,68

0,00

0,00

5.617,00
2.168,42

PMU-3_Naus del Sols-carrer

789,91

0,00

227,36

0,00

1.151,15

0,00

0,00

PAU-1 L'Escorxador

1.729,30

0,00

351,35

0,00

1.149,76

0,00

0,00

3.230,41

Conjunt P.M.U. i P.A.U. en
S.U.N.C.

3.805,70

0,00

4.284,94

0,00

6.448,02

0,00

0,00

14.538,66

Valors globals

8.090,64

6.448,02

14.538,66

Qualificació del règim urbanístic del sòl en polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (S.U.C.)
Valors absoluts
Sistemes (M2)

Espais lliures Equipaments

Viari

Zones (M2)
Altres
(Sistema
hidrogràfic i
Serveis
tècnics)

Habitatge
Activitats
+
econòmiques
Zona
i logístiques
Conservació

Sòl total

Terciari

(M2)

PAU-2 Zona Industrial

0,00

487,37

1.362,24

1.457,19

0,00

1.619,05

0,00

4.925,85

Conjunt P.A.U. en S.U.C.

0,00

487,37

1.362,24

1.457,19

0,00

1.619,05

0,00

4.925,85

Valors globals

AAUP arquitectes SLP
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I.3.1.1.3

Altres paràmetres urbanístics

Els paràmetres aquí definits, indicatius del model urbanístic genèric proposat al pla
d’ordenació urbanística, estan agrupats seguint el mateix model anterior, a partir de
dos grans grups, els sectors en sòl no urbanitzable delimitat i no delimitat i els polígons
i sectors en sòl urbà no consolidat i consolidat, i detallats per cada una de les
actuacions previstes. S’han valorat a trets genèrics el repartiment del sostre en dos
grans grups, el sostre per a l’ús principal d’habitatge i el sostre per a usos productius
generadors d’activitat econòmica, així com la seva edificabilitat bruta potencial, els
habitatges potencials i la densitat d’habitatges per hectàrea.

Taula resum de paràmetres urbanístics de l'edificació
Sectors en sòl no urbanitzable ( S.N.U.)
Sostre

Sòl total

Edificabilitat bruta

Habitatges

Densitat

(M2)

(M2)

(M2sostre/M2sòl)

potencials

(Hab/Ha)

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos productius

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos
productius

(Ut)

PEU-1 Parc Agrari

0,00

0,00

32.455,56

0,00

0,00

0

0,00

PEU-2 Pla del Camp

0,00

0,00

109.510,95

0,00

0,00

0

0,00

PEU-3 Circ de Les Feixes

25.000,00

0,00

0,00

0

0,00

PEU-4 Façana de Ponent

16.783,00

0,00

0,00

0

0,00

183.749,51

0,00

0,00

0

0,00

Conjunt en S.N.U.

0,00

0,00

Taula resum de les qualificacions del règim urbanístic del sòl en sòl urbà no consolidat (S.U.N.C.)
Polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U. en S.U.N.C.)
Sostre

Sòl total

Edificabilitat bruta

Habitatges

Densitat

(M2)

(M2)

(M2sostre/M2sòl)

potencials

(Hab/Ha)

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos productius

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos
productius

(Ut)

PMU-1_El Castell

1.750,00

0,00

3.522,83

0,50

0,00

12

34,06

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

3.608,00

0,00

5.617,00

0,64

0,00

24

42,73

PMU-3_Naus del Sols-carrer

1.397,00

0,00

2.168,42

0,64

0,00

10

46,12

PAU-1 L'Escorxador

1.260,81

0,00

3.230,41

0,39

0,00

12

37,15

Conjunt P.M.U I P.A.U.

8.015,81

0,00

14.538,66

2,17

0,00

58

39,89

AAUP arquitectes SLP
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Taula resum de les qualificacions del règim urbanístic del sòl en sòl urbà consolidat (S.U.C.)
Polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (P.A.U. en S.U.C.)
Sostre

Sòl total

Edificabilitat bruta

Habitatges

Densitat

(M2)

(M2)

(M2sostre/M2sòl)

potencials

(Hab/Ha)

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos productius

Sostre per a
habitatge

Sostre per a
usos
productius

(Ut)

PAU-2 Zona Industrial

0,00

1.907,04

4.925,85

0,00

0,39

0,00

0,00

Conjunt P.A.U.

0,00

1.907,04

4.925,85

0,00

0,39

0,00

0,00

I.3.1.1.4

Criteris de càlcul de l’aprofitament urbanístic

Per calcular l’aprofitament urbanístic de caràcter públic i privat cal valorar els diferents
valors de repercussió unitaris del sostre potencial. Per establir el valor de repercussió
unitari cal calcular la diferència entre els costos de construcció de les diferents variants
de sostre edificable i de l’estimació de la venta a preus de mercat actuals en el
moment de la redacció d’aquest document.
Respecte a les valoracions del sostre d’habitatge lliure i els altres usos s’han utilitzat
criteris de prudència econòmica sobre els preus de venta i costos de construcció
extrets dels valors de mercat publicats i anunciats en diverses fonts.
En aquest cas s’ha utilitzat el procediment denominat mètode del valor residual
estàtic amb anàlisi segons les inversions amb valors actuals per a la seva senzillesa i
facilitat d’enteniment.
Segons l’Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, determina el procediment a seguir pel
càlcul estàtic:

Pel càlcul del procediment estàtic es determina:
Article 40. Procediment de càlcul «estàtic».
1. Per calcular el valor residual pel procediment estàtic s’han de seguir els passos
següents:
a) S’han d’estimar els costos de construcció, les despeses necessàries a què es
refereix l’article 18.3 i 4 d’aquesta Ordre, les de comercialització i, si s’escau, les
financeres normals per a un promotor de tipus mitjà i per a una promoció de
característiques similars a l’analitzada.
En el cas d’immobles en rehabilitació i en els terrenys que disposin de projecte d’obra
nova també s’han de tenir en compte els costos de construcció pressupostats en el
projecte corresponent.
AAUP arquitectes SLP
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b) S’’ha d’estima
ar el valor en
e venda de
d l’immoble
e a promoure per a la hipòtesi d’e
edifici
acab
bat en la da
ata de la taxació.
t
Aquest valor és l’obtingu
ut per algu
un dels mètodes
estab
blerts als arrticles prece
edents.
c) S’h
’ha de fixar el marge de
e benefici del
d promotorr.
d) S’’ha d’aplicarr la fórmula
a de càlcul.
2. S’han de jusstificar raon
nadament i explícitament les hip
pòtesis i elss paràmetre
es de
càlcu
ul adoptats.

Article 41. Marg
ge de benefiici del prom
motor.
1. Ell marge de benefici de
el promotor, el fixa l’entitat taxado
ora, a partir de la inform
mació
de què disposi sobre
s
prom
mocions de naturalesa
n
semblant, i atenent el més habitu
ual en
les promocions
p
s de caractterístiques i emplaçam
ment similars, així com
m les desp
peses
finan
nceres i de comercialitz
c
zació més freqüents.
fr

Article 42. Fórm
mula de càlccul del valor residual pe
el procediment estàtic.
El va
alor residua
al pel proced
diment està
àtic de l’obje
ecte de valo
oració es ca
alcula aplica
ant la
fórmula següent:

V
(1 – b)) – Ci
F = VM×

q
En què:
F = valor
v
del terrreny o imm
moble que s’’ha de rehab
bilitar.
VM = valor de l’’immoble en
n la hipòtesii d’edifici ac
cabat.
b = marge
m
o ben
nefici net de
el promotorr en tant perr un.
Ci = cada un de
els pagamen
nts necessa
aris conside
erats.

Així doncs, am
mb el mèto
ode de càlcul del va
alor residua
al pel proccediment estàtic
e
obtin
ndrem el va
alor de l’ap
profitament urbanístic resultant, i per a l’ob
btenció del valor
resid
dual del sòl final caldrà
à restar-hi les cessions
s del 10% de l’aprofita
ament urba
anístic
per a l’administració actua
ant en el co
onjunt de se
ectors en sò
òl urbà, aixxí com el co
onjunt
de le
es despesess d’urbanitzzació indicad
des en tots els casos.

AAUP arquitectes SLLP
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I.3.1.1.5

Càlcul de l’ap
profitamentt urbanístic
c estimat

Valo
ors de repercussió un
nitaris pel sostre
s
establert
En aplicació
a
de la fórmula de càlcul del valor res
sidual pel prrocediment estàtic., d’a
acord
amb l’Ordre EC
CO 805/2003, de 27 de març, sobre norm
mes de valoració de béns
drets per a certes fina
immo
obles i de determinats
d
alitats financeres, F = VM× (1 – b)
b –
Ci, s’ha aplicat un descompte corresp
ponent al marge o benefici del pro
omotor, i no
o s’ha
ut en comptte les despe
eses financceres vinculades a la venta
v
de le
es promocio
ons ni
tingu
les carregues
c
viinculades amb l’Impost sobre la Renda
R
de So
ocietats.
Els valors
v
resulttants es tran
nscriuen a continuació
c
ó:

Preus
s de venda me
enys el benefic
ci del promotorr (M2 construïtt)

Preu de venda
(€/m2)

Preu de
Benefici del
m
venda menys
promoto
or (%
el beneffici del
del preu
u de
promo
otor
venda
a)
(€/m
m2)

ÚS RE
ESIDENCIAL
Habita
atge lliure

00
1.650,0

15, 0%

1.40
02,50

Habita
atge lliure + end
derroc

1.650,0
00

15, 0%

1.40
02,50

Habita
atge lliure + end
derroc en rehab
bilitació

1.650,0
00

15, 0%

1.40
02,50

1.000,0
00

15, 0%

85
50,00

USOS
S PRODUCTIUS
S PER AL FOMENT D'ACTIVIT
TATS
ECON
NÒMIQUES
Ús ac tivitats econòmiques i logístiqu
ues

Resp
pecte al co
onjunt de despeses de construcció dels edificis s’ha estable
ert el
proce
ediment de
e càlcul del valor de re
eposició bru
ut, definit a l’article 18 de l’Ordre ECO
805/2
2003 indica
ada, i que re
ecull el costt de constru
ucció per co
ontracta méss:
- Els imposttos no rec
cuperables i aranzels necessaris
s per
formalitzar la declarac
ció d’obra no
ova de l’imm
moble.
- Els honora
aris tècnics per projecte
es i direcció
ó de les ob
bres o
altres de ne
ecessaris.
- Els costos de llicèncie
es i taxes de
e la construcció.
- L’import de
e les primes
s de les asssegurancess obligatòrie
es de
l’edificació i dels ho
onoraris de la inspeccció tècnica
a per
calcular less primes.

AAUP arquitectes SLLP
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- Les despeses d’administració del promotor.
- Les degudes a altres estudis necessaris.

Els valors resultants es transcriuen a continuació:
Costos necessaris per a la construcció (M2 construït)
Costos de construcció (P.E.C.) i les despeses necessàries d'honoraris i gestió de l'execució

P.E.M.

(€/m2)

Despeses
necessàries
d'honoraris i
gestió
(% P.E.M. )

Costos
necessaris
(€/m2)

ÚS RESIDENCIAL
Habitatge lliure

950,00

15,0%

1.092,50

Habitatge lliure + enderroc

1.030,00

15,0%

1.184,50

Habitatge lliure + enderroc en rehabilitació

1.030,00

15,0%

1.184,50

550,00

20,0%

660,00

USOS PRODUCTIUS PER AL FOMENT D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Ús activitats econòmiques i logístiques

Amb aquests valors s’obtenen els següents valors de repercussió unitaris:
Valor de repercussió unitari segons el tipus d'aprofitament
Mètode del valor residual pel procediment estàtic (F = VM× (1 – b) – ∑Ci)
€/m2 superfície
construïda
ÚS RESIDENCIAL
Habitatge lliure

310,00

Habitatge lliure + enderroc

218,00

Habitatge lliure + enderroc en rehabilitació

218,00

USOS PRODUCTIUS PER AL FOMENT D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Ús activitats econòmiques i logístiques

AAUP arquitectes SLP
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Aprofitament urbanístic resultant
L’aprofitament urbanístic resultant, valorat en la seva repercussió en euros, dona els
valors de referència que més endavant el sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació acabarà concretant.
A continuació es detalla la valoració estimada d’aquest aprofitament urbanístic segons
els valors unitaris establerts i el sostre potencial que el planejament preveu, tant en sòl
urbà consolidat com no consolidat.

Aprofitament urbanístic en sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U.)
Aprofitament urbanístic en
altres usos

Aprofitament urbanístic en ús habitatge
Habitatge amb Habitatge amb
protecció oficial protecció oficial
en règim
en règim
concertat
general

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Aprofitament
urbanístic
estimat

Terciari

PMU-1_El Castell

-

€

-

€

542.500,00 €

-

€

-

€

542.500,00 €

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

-

€

-

€

786.544,00 €

-

€

-

€

786.544,00 €

PMU-3_Naus del Solscarrer
PAU-1 L'Escorxador

-

€

-

€

304.546,00 €

-

€

-

€

304.546,00 €

-

€

-

€

274.856,58 €

-

€

-

€

274.856,58 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

-

€

-

€

1.908.446,58 €

-

€

-

€

1.908.446,58 €

Aprofitament urbanístic en polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (P.A.U.)
Aprofitament urbanístic en
altres usos

Aprofitament urbanístic en ús habitatge
Habitatge amb Habitatge amb
protecció oficial protecció oficial
en règim
en règim
general
concertat

Habitatge lliure

Activitats
econòmiques i
logístiques

Aprofitament
urbanístic
estimat

Terciari

PAU-2 Zona Industrial

-

€

-

€

-

€

362.337,60 €

-

€

362.337,60 €

Conjunt P.A.U.

-

€

-

€

-

€

362.337,60 €

-

€

362.337,60 €

S’estableixen doncs els següents mòduls unitaris de l’aprofitament urbanístic assignat:

AAUP arquitectes SLP
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Aprofitament urbanístic estimat en polígons i sectors en sòl urbà
no consolidat (P.M.U. I P.A.U.)
Valor TOTAL i UNITARI

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR TOTAL

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR UNITARI

PMU-1_El Castell

542.500,00 €

154,00 €

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

786.544,00 €

140,03 €

PMU-3_Naus del Solscarrer
PAU-1 L'Escorxador

304.546,00 €

140,45 €

274.856,58 €

85,08 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

1.908.446,58 €

131,27 €

Aprofitament urbanístic en polígons d'actuació urbanística en sòl
urbà consolidat (P.A.U.)
Valor TOTAL i UNITARI

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR TOTAL

Aprofitament
urbanístic estimat.
VALOR UNITARI

PAU-2 Zona Industrial

362.337,60 €

73,56 €

Conjunt P.A.U.

362.337,60 €

73,56 €

AAUP arquitectes SLP
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I.3.1.1.6

Valoració del 10% de l’aprofitament urbanístic

Valoració del 10% de l’aprofitament urbanístic per determinar la cessió de sòl
necessari per cedir a l’administració actuant
L’aprofitament urbanístic resultant, valorat en la seva repercussió en euros, dona els
valors de referència que més endavant el sistema d’actuació urbanística per
reparcel·lació acabarà concretant, i permet estimar la valoració del sòl necessari per a
edificar el sostre corresponent al 10% d’aprofitament urbanístic
a cedir a
l’administració actuant, d’acord amb les limitacions del dret d’aprofitament urbanístic
dels propietaris o propietàries establert a l’article 40 del DL 1/2010, el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
L’estimació de la valoració l’aprofitament urbanístic per determinar la cessió de sòl
necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del
polígon o sector, d’acord amb els criteris anteriorment establerts, no tenen en compte
els costos d’urbanització indicats, ja que aquests recauen íntegrament a la iniciativa
privada.

Estimació de l'aprofitament urbanístic a cedir a
l'administració actuant
Polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U.I P.A.U.)

Aprofitament
urbanístic
estimat.
TOTAL

10 % de
l'aprofitament
urbanístic
estimat.

PMU-1_El Castell

542.500,00 €

54.250,00 €

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

786.544,00 €

78.654,40 €

PMU-3_Naus del Solscarrer
PAU-1 L'Escorxador

304.546,00 €

30.454,60 €

274.856,58 €

27.485,66 €

Conjunt P.M.U. I P.A.U.

1.908.446,58 €

190.844,66 €

L’aprofitament urbanístic a cedir a l’administració actuant es valora doncs en
aproximadament 191.000€ en el conjunt del potencial de desenvolupament del
POUM.
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I.3.1.1.7

Càlcul del valor residual del sòl

Valoració del l’aprofitament urbanístic resultant per la iniciativa privada. Càlcul
del valor residual del sòl
Per a la valoració de l’aprofitament urbanístic resultant per la iniciativa privada es
defineix el valor unitari residual del sòl aportat, que és el resultant de la resta de
l’aprofitament urbanístic menys el conjunt de les despeses necessàries per a la
transformació urbanística del conjunt dels terrenys amb aprofitament urbanístic
assignat.
L’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, descriu:
L'administració actuant no participa en les càrregues d'urbanització dels terrenys amb
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb
aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s'han de cedir urbanitzats.
La globalitat de les càrregues de la urbanització, tant de les pròpies obres com de les
despeses de gestió que l’acompanyen, com el cost dels projectes d’urbanització, les
despeses derivades dels instruments de gestió urbanística, i del conjunt
d’indemnitzacions procedents de l’ús i dels drets existents sobre la totalitat del sòl i les
construccions afectades, segons es recull a l’article 120 del Text refós de la llei
d’urbanisme (TRLU), aniran a càrrec de les persones propietàries del sòl.
Per tant, l’anàlisi de la valoració de les actuacions previstes en polígons i sectors per la
iniciativa privada és de caràcter orientatiu i es centra, en la part de l’actuació que
correspon al sòl amb aprofitament no subjecte a cessió utilitzant amb criteris de
prudència econòmica, preus i costos de mercat, i incloent els possibles costos
financers, de gestió i promoció de tota l’operació.

Càlcul de les despeses d'urbanització
Pel càlcul de les despeses d’urbanització s’han definit tres grans grups:
-

Les despeses de l’obra d’urbanització.

Per valorar les despeses de les obres d’urbanització s’ha tingut en compte els
paràmetres anteriorment quantificats també per al conjunt de les actuacions del POUM
en sòl urbanitzable delimitat i no delimitat i per altra part els sectors i polígons en sòl
urbà no consolidat, a partir de diferents mòduls orientatius relatius a les despeses
d’urbanització sobre el sistema d’espais lliures i el sistema viari, considerant els
diferents elements diferenciadors de cada actuació.

AAUP arquitectes SLP
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En aquest sentit en els espais lliures s’ha considerat les diferents orientacions que
presenten, ja sigui com a plaça urbana, parc urbà, o bé verd de protecció, amb costos
mitjos relatius de variables entre 30 i 90 €/m2.
En la valoració de les despeses en el sistema viari s’ha considerat la seva orientació
residencial o terciària, la densitat d’habitatges que acull al sector, la seva vocació
peatonal o per vehicle a motor i, en sòl urbà no consolidat, l’abast de les obres a
realitzar.En el cal del PMU Cal Reiet i L’Era, s’ha considerat un cost més econòmic per
la zona d’aparcament, en 35€.

-

Càlcul de les despeses de gestió.

Pel càlcul de les despeses de gestió s’han considerat els valors de mercat dels
diferents honoraris i despeses que suposen els instruments urbanístics de
desenvolupament dels sectors i polígons valorats. Aquests es centren en els honoraris
tècnics de planejament, els honoraris tècnics de projectes d'urbanització, els honoraris
tècnics de la reparcel·lació i altres despeses tècniques i de gestió (gestió, topografia,
geotècnic, etc.). S’ha estimat pel conjunt d’actuacions un valor del 5% sobre cost
global de les obres d’urbanització més un preu m2 de sostre (entre 1,5€ i 3€)
indicatives de l’abast de l’actuació.

Les despeses de les obres d’urbanització, valorades pel conjunt d’actuacions i d’acord
amb els mòduls indicats donen els següents valors:
Estimació del cost de les obres d'urbanització en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U.)
Valors absoluts
Sistemes
Espais lliures
(M2)

Paràmetres reguladors
Viari
(M2)

Mòdul Sistema
d'espais lliures
(€/M2)

Mòdul Sistema
viari
(€/M2)

Cost
Obres
d'urbanització (€)

PMU-1_El Castell

406,26

1.102,14

60,00

150,00

189.696,60

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

880,23

2.604,09

60,00

35,00-150,00

253.117,25

PMU-3_Naus del Solscarrer

789,91

227,36

60,00

150,00

81.498,60

1.729,30

351,35

60,00

150,00

156.460,50

PAU-1 L'Escorxador
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Estimació del cost de les obres d'urbanització en sòl urbà consolidat (P.A.U.)
Valors absoluts
Sistemes
Espais lliures
(M2)
PAU-2 Zona Industrial

Paràmetres reguladors
Mòdul Sistema
d'espais lliures
(€/M2)

Viari
(M2)

0,00

1.362,24

Mòdul Sistema
viari
(€/M2)

0,00

80,00

Cost
Obres
d'urbanització (€)
108.979,20

Com s’indica anteriorment el total de les despeses d’urbanització inclou, a més de les
despeses pròpies de les obres d’urbanització, les despeses pròpies de la gestió dels
instruments urbanístics de desenvolupament dels polígons i sectors. Les dades
resultants es mostren a continuació.

Estimació de les despeses d'urbanització en sòl urbà no consolidat (P.M.U.)
Valors absoluts
Cost

Cost

Cost

Cost TOTAL

Obres
d'urbanització (€)

5% tècnics
urbanització

tècnics
reparcel.lació
€/m2 sostre

Despeses
d'urbanització

PMU-1_El Castell

189.696,60 €

9.484,83

5.250,00

204.431,43

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

253.117,25 €

12.655,86

10.824,00

276.597,11

81.498,60 €

4.074,93

4.191,00

89.764,53

156.460,50 €

7.823,03

1.891,22

166.174,74

34.038,65

22.156,22

736.967,81

PMU-3_Naus del Sols-carrer
PAU-1 L'Escorxador
Conjunt P.M.U.

680.772,95

Estimació de les despeses d'urbanització en sòl urbà consolidat (P.A.U.)
Valors absoluts

PAU-2 Zona Industrial
Conjunt P.A.U.

AAUP arquitectes SLP

Cost

Cost

Cost

Cost TOTAL

Obres
d'urbanització (€)

5% tècnics
urbanització

tècnics
reparcel.lació
€/m2 sostre

Despeses
d'urbanització

108.979,20 €
108.979,20

5.448,96

2.860,56

117.288,72

5.448,96

2.860,56

117.288,72
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Per tant, les despeses estimades per la urbanització dels polígons i sectors a
desenvolupar segons el potencial que preveu el planejament, en el seu conjunt,
suposen uns 855.000€ (737.000€ + 118.000€)

AAUP arquitectes SLP

23

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Aprovació inicial

Càlcul del valor residual del sòl aportat
El valor residual del sòl als sectors en sòl urbà no consolidat es detalla a continuació:

Valor residual del sòl en polígons i sectors en sòl urbà no consolidat (P.M.U. i P.A.U.)
90% de
Despeses
Valor residual
l'aprofitament
d'urbanització del sòl aportat
urbanístic
(€)
(€)
(€)

Valor unitari
residual del
sòl aportat
(€/M2)

PMU-1_El Castell

488.250,00

204.431,43

283.818,57

80,57

PMU-2_Cal Reiet i L'Era

707.889,60

276.597,11

431.292,49

76,78

PMU-3_Naus del Sols-carrer

274.091,40

89.764,53

184.326,87

85,01

PAU-1 L'Escorxador

247.370,92

166.174,74

81.196,18

25,13

Les actuacions en polígons d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat, que no
requereixen la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic a l’administració, dona els
següents valors residuals del sòl:

Valor residual del sòl en polígons d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (P.A.U.)
100% de
Valor residual
Despeses
l'aprofitament
d'urbanització del sòl aportat
urbanístic
(€)
(€)
(€)
PAU-2 Zona Industrial

AAUP arquitectes SLP

362.337,60

117.288,72

245.048,88

Valor unitari
residual del
sòl aportat
(€/M2)
49,75
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I.3.1.2

Valoració de les actuacions a l’administració

Valoració de les actuacions directes de l’administració definides a l’agenda
d’actuació
Convé indicar, d’acord amb les consideracions establertes a l’agenda d’actuació, que
les actuacions vinculades al desenvolupament de les actuacions promogudes pel
present pla en sòl urbà dependran de la iniciativa privada per al seu desenvolupament,
i aquesta del context en que la demanda d’aquest potencial en determini el sentit de
l’inici de la seva tramitació.
Les valoracions de les actuacions directes de l’administració derivades del
desenvolupament urbanístic indicat dependran doncs de l’oportunitat i prioritat que la
política d’actuacions municipals determini més oportuna en cada moment, i dependrà
de factors difícils de preveure com ho són l’ordre de les actuacions i la disponibilitat de
recursos econòmics, tant de la pròpia hisenda municipal com de la resta
d’administracions públiques.

I.3.2

Viabilitat econòmica dels polígons i sectors de desenvolupament i
edificació

La rendibilitat d’un sector ve donada pel valor de les parcel·les resultants totalment
urbanitzades, de la totalitat de les despeses que els propietaris o propietàries han de
costejar per la seva urbanització segons determina el Text refós de la Llei d’urbanisme
en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com del conjunt de les despeses de la
gestió i construcció del sostre edificable. Per que sigui positiva cal que el valor de
mercat de venta de les construccions pugui assumir els costos d’urbanització, de la
gestió i construcció del procés edificatori, i del valor del sòl de les parcel·les
urbanitzades, que haurà de ser atractiu pels propietaris i pels promotors, aportant un
benefici prou significatiu per ambdós que faci viable el desenvolupament del sector.
La iniciativa del desenvolupament dels sectors en sòl urbà no consolidat, mitjançant
plans de millora urbana, tenint en compte el model d’actuació preferent, per
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica o de cooperació, depèn en gran
mesura de l’expectativa que l’oferta generada suposi per la demanda existent, així com
del desenvolupament de l’activitat productiva del territori, i per l’atractiu que aquesta
suposi per la iniciativa privada, atenent a la no intervenció de l’administració ni en la
iniciativa ni en les despeses d’urbanització. Els factors que configuren la demanda
potencial de construcció de sostre residencial i no residencial que en els propers anys
pot recaure sobre l’àmbit territorial del pla, així com l’oferta que l’aprofitament
urbanístic dels sectors a desenvolupar és capaç de generar, depenen de paràmetres
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aquí valorats de forma orientativa però que el transcurs del temps i els canvis que
l’acompanyen els poden alterar.
Respecte als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà els factors que determinaran
la seva viabilitat responen també al mateix context exposat anteriorment,.
Segons es desprèn de les valoracions utilitzades per l’estudi de la viabilitat econòmica
del desenvolupament dels polígons i sectors, l’atractiu de la promoció d’iniciativa
privada per promoure’n la seva execució és viable econòmicament, i el seu
desenvolupament només dependrà de la incidència que la demanda sigui capaç de
generar. Per tant, a partir de la previsió d’una demanda, mantenint una previsió de
contenció dels preus de venda, dels costos de la gestió i execució de les
urbanitzacions i de la construcció de les edificacions demandades, es preveu un
rendiment viable tant per als propietaris o propietàries del sòl aportat com de la
iniciativa privada que en promogui la seva gestió i execució.
Adjuntem un resum per a cada una de les propostes:

AAUP arquitectes SLP
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PMU-1. El Castell
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

1.508,40 m²

42,82 %

Xarxa viària

XV

1.102,14 m²

31,29 %

Espais lliures

VP

406,26 m²

11,53 %

Sòl màxim d'aprofitament privat

2.014,43 m²

57,18 %

Casc antic. Edificació

2a

720,00 m²

20,44 %

Casc antic. Jardí no edificable

2b

1.294,43 m²

36,74 %

3.522,83 m²

100,00 %

1.750,00 m²

100,00 %

1.750,00 m²

100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

Edificabilitat bruta màxima

0,50 m²st/m²sl

Nombre màxim d'habitatges

12 habitatges

Densitat màxima

34 habitatges/Ha

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
Urbanització espais lliures
despeses de gestió
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació + PMU (€/m2 sostre)
Total despeses de transformació urbanística

superficie (m2)

1.102,14
406,26
5%
3,00 €

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

9.484,83 €
5.250,00 €
204.431,43 €

1.750,00

Aprofitament urbanistic
Des pes es de C ons trucció
C os t de C ons trucció
L licències , Honoraris tècnics , financiació, ges
Total depes es de cons trucció

54.250,00 €

1.750,00

950,00

15%

TOTAL Des pes es
Ingres s os
Venda habitatges
VALOR R E S IDUAL DE L S OL (calcul valor es tàtic)
Total (cons iderant un marge pel promotor del 15%)
VR S /m2 s ol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
165.321,00 €
24.375,60 €

1.662.500,00 €
249.375,00 €
1.911.875,00 €
2.170.556,43

12

1.750,00

1.650,00

2.887.500,00 €

F = VM x (1-b ) – Cc

283.818,57
80,57
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PMU-2. Cal Reiet i L'Era
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

3.484,32 m²

Xarxa viària
Xarxa viària. Aparcament

XV
XV / XVa

Espais lliures

VP

Sòl màxim d'aprofitament privat

62,03 %

949,22 m²

16,90 %

1.654,87 m²

29,46 %

880,23 m²

15,67 %

2.132,68 m²

37,97 %

Casc antic. Edificació

2a

1.275,00 m²

22,70 %

Casc antic. Jardí no edificable

2b

857,68 m²

15,27 %

5.617,00 m²

100,00 %

3.608,00 m²

100,00 %

3.608,00 m²

100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

Edificabilitat bruta màxima

0,64 m²st/m²sl

Nombre màxim d'habitatges

24 habitatges

Densitat màxima

43 habitatges/Ha

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
Urbanització Viari-Aparcament
Urbanització espais lliures
despeses de gestió:
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació + PMU (€/m2 sostre)

superficie (m2)
949,22

1.654,87
880,23

preu €/m2
150,00 €
35,00 €
60,00 €

5%
3,00 €

12.655,86 €
10.824,00 €

3.608,00

Total despeses de transformació urbanística

276.597,11 €

Aprofitament urbanistic
Des pes es de C ons trucció
C os t de C ons trucció
E nderroc
L licències , Honoraris tècnics , financiació, ge
Total des pes es de cons trucció

78.654,40 €

3.608,00
585,00

950,00
80,00

15%

TOTAL Des pes es
Ingres s os
Venda habitatges
VAL OR R E S IDUAL DE L S OL (calcul valor es tàtic)
Total (cons iderant un marge pel promotor del 15%)
VR S /m2 s ol brut

AAUP arquitectes SLP

total €
142.383,00 €
57.920,45 €
52.813,80 €

3.427.600,00 €
46.800,00 €
521.160,00 €
3.995.560,00
4.350.811,51

24

3.608,00

1.650,00

5.953.200,00 €

F = VM x (1-b ) – Cc

431.292,49
76,78
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PMU-3. Naus del Sols-carrer
Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

1.017,27 m²

46,91 %

Xarxa Viaria

XV

227,36 m²

10,49 %

Espais Lliures

VP

789,91 m²

36,43 %

Sòl màxim d'aprofitament privat

1.151,15 m²

53,09 %

Casc antic. Edificació

2a

644,75 m²

29,73 %

Casc antic. Jardí no edificable

2b

506,40 m²

23,35 %

2.168,42 m²

100,00 %

1.397,00 m²

100,00 %

1.397,00 m²

100,00 %

Superfície total del sector
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

2

Edificabilitat bruta màxima

0,64 m²st/m²sl

Nombre màxim d'habitatges

10 habitatges

Densitat màxima

46 habitatges/Ha

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
Urbanització espais lliures
despeses de gestió:
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació + PMU (€/m2 sostre)

superficie (m2)

227,36
789,91

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

5%
3,00 €

total €
34.104,00 €
47.394,60 €
4.074,93 €
4.191,00 €

1.397,00

Total despeses de transformació urbanística

89.764,53 €

Aprofitament urbanistic

30.454,60 €

Des pes es de C ons truc ció
C os t de C ons truc ció
E nderroc
L licències , Honoraris tèc nics , financiac ió, ge
Total des pes es de cons trucció

1.397,00
763,87

950,00
80,00

15%

TOTAL Des pes es
Ingres s os
Venda habitatges
VAL OR R E S IDUAL DE L S OL (calcul valor es tàtic)
Total (c ons iderant un marge pel promotor del 15%)
VR S /m2 s ol brut

AAUP arquitectes SLP

1.327.150,00 €
61.109,60 €
208.238,94 €
1.596.498,54
1.716.717,67

10

1.397,00

1.650,00

2.305.050,00 €

F = VM x (1-b ) – Cc

184.326,87
85,01
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PAU-1. L'escorxador
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà no consolidat (SUNC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

2.080,65 m²

64,41 %

Xarxa viària

XV

351,35 m²

10,88 %

Espais lliures

VP

1.729,30 m²

53,53 %

Sòl màxim d'aprofitament privat

1.149,76 m²

35,59 %

Casc antic de conservació. Edificació

1a

420,27 m²

13,01 %

Casc antic de conservació. Jardí no edificable

1b

729,49 m²

22,58 %

3.230,41 m²

100,00 %

1.260,81 m²

100,00 %

1.260,81 m²

100,00 %

Superfície total del polígon
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús d'habitatge

1

Edificabilitat bruta màxima

0,39 m²st/m²sl

Nombre màxim d'habitatges

12 habitatges

Densitat màxima

37 habitatges/Ha

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
Urbanització espais lliures
despeses de gestió:
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació
Total despeses de transformació urbanística

superficie (m2)

351,35
1.729,30

preu €/m2
150,00 €
60,00 €

5%
1,50 €

27.485,66 €

1.260,81
514,21

950,00
80,00

15%

TOTAL Des pes es
Ingres s os
Venda habitatges

1.197.769,50 €
41.136,80 €
185.835,95 €
1.424.742,25
1.618.402,64

12

F = VM x (1-b ) – Cc
VAL OR R E S IDUAL DE L S OL (calcul valor es tàtic)
Total (cons iderant un marge pel promotor del 15%)
VR S /m2 s ol brut

AAUP arquitectes SLP

52.702,50 €
103.758,00 €
7.823,03 €
1.891,22 €
166.174,74 €

Aprofitament urbanistic
Des pes es de C ons trucció
R ehabilitació edifici es corx ador
E nderroc volums ados s s ats
L licències , Honoraris tècnics , financiació, ges tió
Total des pes es de cons trucció

total €

1.260,81

1.650,00

2.080.336,50 €

81.196,18
25,13
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PAU-2. Zona industrial
Polígon d'actuació urbanística en sòl urbà consolidat (SUC)
SUPERFÍCIE DE SÒL
Reserva mínima de sòl públic

3.306,80 m²

67,13 %

Xarxa viària

XV

1.362,24 m²

27,65 %

Equipament

EQ

487,37 m²

9,89 %

Serveis tècnics i mediambientals

TA

1.457,19 m²

29,58 %

1.619,05 m²

32,87 %

1.619,05 m²

32,87 %

4.925,85 m²

100,00 %

1.907,04 m²

100,00 %

1.907,04 m²

100,00 %

Sòl màxim d'aprofitament privat
Zona industrial

3

Superfície total del polígon
SOSTRE
Sostre total màxim
Sostre màxim destinat a ús industrial

3

Edificabilitat bruta màxima

0,39 m²st/m²sl

PARAMETRES ECONÒMICS
Despeses de transformació urbanística
Urbanització Viari
despeses de gestió:
tecnics urbanització
tecnics reparcel.lació
Total despeses de transformació urbanística
Des pes es de C ons trucció
Naus Indus trials
Honoraris tècnics
Total des pes es de cons trucció

superficie (m2) preu €/m2

1.362,24

80,00 €

5%
1,50 €

5.448,96 €
2.860,56 €
117.288,72 €

1.907,04

550,00

15%

TOTAL Des pes es

1.048.872,00 €
157.330,80 €
1.206.202,80 €
1.323.491,52

Ingres s os

1.907,04

VAL OR R E S IDUAL DE L S OL (calcul valor es tàtic)
Total
VR S /m2 s ol brut

F = VM x (1-b ) – Cc

AAUP arquitectes SLP

total €
108.979,20 €

1.000,00

1.907.040,00 €

245.048,88
49,75
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POUM COPONS
POTENCIAL DELS NOUS SECTORS I POLÍGONS

SECTORS i POLIGONS EN
SÒL URBÀ

Nombre
habitatges
potencials
totals

Superficie
Sostre total
Total del
potencial
Sector/Poli
habitatges
gon

PMU-1. El Castell
PMU-2. Cal Reiet i L'Era
PMU-3. Naus del Sols-carrer
PAU-1. L'escorxador

12
24
10
12

3.522,83
5.617,00
2.168,42
3.230,41

1.750,00
3.608,00
1.397,00
1.260,81

Total sòl urbà no consolidat

8.015,81

58

14.538,66

PAU-2. Zona industrial

0

4.925,85

Total sòl urbà consolidat

0

4.925,85

Total sòl urbà
PEU-1. Parc agrari
PEU-2. Pla del camp
PEU-3. Circ de Les Feixes
PEU-4. Façana de ponent
Total sòl no urbanitzable

58

19.464,51
32.455,56
109.510,95
25.000,00
16.783,00
183.749,51

TOTAL POUM COPONS

58

203.214,02

AAUP arquitectes SLP

Sostre
potencial act.
econòmiques
i/o industrial

SOSTRE
TOTAL

Despeses
urbanització

Valor
Aprofitament
Valor residual unitari sòl
urbanistic
del sòl aportat aportat
(10%)
€/m2

1.750,00
3.608,00
1.397,00
1.260,81

204.431,43 €
276.597,11 €
89.764,53 €
166.174,74 €

54.250,00 €
78.654,40 €
30.454,60 €
27.485,66 €
190.844,66 €

0,00

8.015,81

736.967,81 €

1.907,04

1.907,04

117.288,72 €

0,00

1.907,04

1.907,04

117.288,72 €

8.015,81

1.907,04

9.922,85

854.256,53 €

-

283.818,57 €
431.292,49 €
184.326,87 €
81.196,18 €

80,57 €
76,78 €
85,01 €
25,13 €

980.634,11 €

267,49 €

245.048,88 €

49,75 €

€

245.048,88 €

49,75 €

190.844,66 €

1.225.682,99 €

317,24 €
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I.3.3

Informe de sostenibilitat econòmica

I.3.3.1

Anàlisi dels recursos financers
L’anàlisi dels recursos financers s’ha pres a partir de la documentació referida als
pressupostos municipals proporcionada per la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del
sector públic català, i del sistema d’informació i d’administració local Municat,
gestionada per la Direcció General d'Administració Local (DGAL) del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
Aquests documents han de servir com a complement de referència orientada
bàsicament a fer una primera aproximació de la capacitat econòmica i financera dels
pressupostos municipals.

I.3.3.1.1

El pressupost recent

L’abast del l’anàlisi dels pressupostos recents es centra en les dades obtingudes de la
liquidació dels pressupostos tancats entre els anys 2012 i 2016.
Liquidació pressupostària del municipi en el període 2012-2016
L’evolució de les liquidacions pressupostàries, entre aquests exercicis és la següent:

Ajuntament:
COPONS
Liquidació pressupostària
Valors en euros
Ingressos

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig
2012-2016

1. Impostos directes

175.896,78

159.967,63

162.967,46

205.361,69

172.798,03

175.398,32

2. Impostos indirectes

-33.011,31

2.601,02

8.758,19

6.328,45

3.632,02

-2.338,33

-0,36%

3. Taxes i altres ingressos

88.949,77

63.825,77

63.638,96

64.610,24

69.070,41

70.019,03

10,82%

4. Transferències corrents

160.360,26

220.193,53

211.483,29

210.277,57

173.091,48

195.081,23

30,16%

5. Ingressos patrimonials

14.906,87

14.032,27

11.990,88

8.621,77

9.959,03

11.902,16

1,84%

407.102,37

460.620,22

458.838,78

495.199,72

428.550,97

450.062,41

69,57%

7. Transferències de capital

11.393,55

164.530,68

250.764,89

138.847,04

169.567,53

147.020,74

b) Altres operacions no financeres

11.393,55

164.530,68

250.764,89

138.847,04

169.567,53

147.020,74

Total Operacions no financeres

418.495,92

625.150,90

709.603,67

634.046,76

598.118,50

597.083,15

a) Operacions Corrents
6. Alienació inversions reals

0,00

8. Variacions actius financers

22,73%

92,30%

0,00

9. Variacions passius financers

249.074,14

TOTAL INGRESSOS

667.570,06

AAUP arquitectes SLP

27,11%

49.814,83
625.150,90

709.603,67

634.046,76

598.118,50

7,70%

646.897,98
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Ajuntament:
COPONS
Liquidació pressupostària
Valors en euros
Despeses

2012

2013

2014

2015

Prom ig
2012-2016

2016

1. Despeses de personal

148.141,49

144.803,71

176.756,46

183.215,40

185.516,35

167.686,68

26,26%

2. Compres de béns i serveis

308.662,15

194.053,17

204.051,41

206.533,40

233.250,57

229.310,14

35,91%

9.879,16

12.753,71

10.023,16

880,18

2.290,19

7.165,28

1,12%

19.697,19

16.536,98

6.301,60

2.869,84

6.858,61

10.452,84

1,64%

0,00

0,00

3. Interessos
4. Transferències corrents
5,Fons d'emerg i altres impr
a) Operacions Corrents

486.379,99

368.147,57

397.132,63

393.498,82

427.915,72

414.614,95

64,92%

6. Inversions reals

155.178,54

63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

149.413,00

23,40%

7. Transferències de capital

0,00

2.712,79

0,42%

b) Altres operacions no financeres

168.742,47

13.563,93
63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

152.125,78

23,82%

Total Operacions no financeres

655.122,46

432.045,06

463.352,04

622.684,17

660.499,91

566.740,73

88,74%

20,00

7,44

8. Variacions actius financers
9. Variacions passius financers
TOTAL DESPESES

5,49

54.050,89

117.820,72

48.958,25

37.195,44

101.509,12

71.906,88

709.173,35

549.885,78

512.317,73

659.879,61

762.009,03

638.653,10

11,26%

Font de les dades: Sindicatura de Comptes de Catalunya i Municat (Sistema d’informació d’administració
local) Taules: elaboració pròpia

I.3.3.1.2

Evolució dels pressupostos municipals. Període 2012-2016

L’evolució dels pressupostos municipals en el conjunt d’ingressos i despeses permet
avaluar l’evolució de les seves tendències. Les dades obtingudes mostren una
tendència global creixent, tant els ingressos com les despeses corrents han
evolucionat a l’alça; Els ingressos corrents, en promig suposen un 69.57% del
pressupost, i les despeses corrents un 64.92%, el que permet assegurar que
l’execució del pressupost és en general viable.
Els ingressos tenen un creixement anual estable, tot i produir-se un increment
considerable a l’any 2015 en els impostos directes degut a que es produeix la revisió
cadastral que fa aflorar un bon nombre de immobles que no tributaven (bàsicament
coberts i magatzems) i que a partir d’aquesta data passen a tributar per IBI.
Les despeses també evolucionen amb aquest creixement estable, tot i que a l’any
2012 s’observa un import molt elevat a Compres de Bens i Serveis; aquest és degut
bàsicament a dos factors:


Hi ha un import elevat de factures pendents de pagar, que a través d’un préstec
de l’Estat concedit desprès de l’aprovació de “Real Decreto Ley 4/2012 por el
que se determinanobligaciones de información y procedimientosnecesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidadeslocales” s’aconsegueix posar al dia el pagament a proveïdors.

AAUP arquitectes SLP
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Respecte la despesa corresponent a servei de recollida de residus, aquest any
2012 es varen aprovar les liquidacions del Consell Comarcal de l’Anoia pel
període 2002-2011. Es va fer un pla de pagament que a dia d’avui ja està
liquidat.

Per altre banda, les inversions realitzades (de promig un 23,40% del pressupost)
queden cobertes majoritàriament per les transferències de capital rebudes (22,73%).
Per la valoració relativa i equitativa s’ha optat per indicar la repercussió dels
pressupostos municipals sobre el conjunt de la població censada, obtenint així dades
que permetin valorar adequadament i comparativament les seves diferències.

I.3.3.1.3

Estructura d’ingressos i despeses dels pressupostos. Període 20122016

El conjunt d’ingressos i despeses de les liquidacions pressupostàries municipals
s’estructuren en els següents capítols:

INGRESSOS
1. Impostos directes
-

Impost de béns immobles

-

Impost de vehicles de tracció mecànica

-

Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

-

Impost d'activitats econòmiques

-

Impostos directes extingits

2. Impostos indirectes
-

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

-

Altres impostos indirectes

-

Impostos indirectes extingits

3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals

AAUP arquitectes SLP
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7. Transferències de capital
8. Variacions d’actius financers
9. Variacions de passius financers
DESPESES
1. Remuneració del personal
2. Compres de béns i serveis
3. Interessos
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variacions d’actius financers
9. Variacions de passius financers

Les transferències corrents i les transferències de capital, tant dels ingressos com de
les despeses, procedeixen i es destinen principalment a:
-

L’Estat espanyol

-

Generalitat de Catalunya

-

Consells comarcals

-

Diputacions

-

Altres ajuntaments

-

Mancomunitats

-

Organismes autònoms dels ajuntaments

-

Societats mercantils dels ajuntaments

-

Empreses privades

-

Famílies i institucions sense ànim de lucre

-

Altres

Una vegada consolidats els nous creixements de ciutat, afloraran nous escenaris
d’ingrés i despesa per a la Hisenda Municipal de Copons; amb la finalitat d’acabar
estimant el balanç econòmic dels nous sectors i polígons de creixement, realitzem una
pintura de l’evolució de la Hisenda Municipal de Copons en l’últim quinquenni
disponible:
I.3.3.1.4

L’ingrés corrent municipal

AAUP arquitectes SLP
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Durant aquests últims cinc anys, l’ingrés corrent municipal s’ha mantingut estable al
voltant dels 450.000€, el que suposa en promig un 69.57% del total del pressupost.
COPONS
Ingrés corrent per habitant
Ingressos Corrents
Habitants Copons
Ingres corrent/habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig

407.102,37 €

460.620,22 €

458.838,78 €

495.199,72 €

428.550,97 €

450.062,41 €

324
1.256,49 €

325
1.417,29 €

323
1.420,55 €

307
1.613,03 €

300
1.428,50 €

313
1.427,17 €

Composició Ingrés corrent per habitant
Impostos directes per habitant
Impostos indirectes per habitant
Taxes i altres ingressos per habitant
Transferencies corrents per habitant
Ingressos patrimonials per habitant
Ingres corrent/habitant

-

Prom ig

2012

2013

2014

2015

2016

542,89 €

492,21 €

504,54 €

668,93 €

575,99 €

101,89 €

8,00 €

27,12 €

20,61 €

274,54 €

196,39 €

197,02 €

210,46 €

230,23 €

221,73 €

494,94 €

677,52 €

654,75 €

684,94 €

576,97 €

617,82 €

46,01 €

43,18 €

37,12 €

28,08 €

33,20 €

37,52 €

1.256,49 €

1.417,29 €

1.420,55 €

1.613,03 €

1.428,50 €

1.427,17 €

12,11 € -

556,91 €
6,81 €

Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, es dona una situació molt similar en tot
el quinquenni, predominant clarament els impostos directes i les transferències
corrents com a base del finançament del municipi. (entre tots dos representen de
promig més d’un 82% dels ingressos corrents).
Aquest comportament d’aquests dos capítols indica, en principi, una capacitat alta per
generar ingressos propis ordinaris municipals, molt per sobre de la resta de capítols
menys recurrents i amb origen en fonts de caire més exògens.

I.3.3.1.5

La despesa corrent municipal

La despesa corrent derivada del desenvolupament urbanístic del POUM es
concentrarà en aquella despesa associada al manteniment dels diferents sistemes que
proposa el Pla (vials, espais lliures,...) així com la despesa associada als nous serveis i
dotacions urbanes a que l’ajuntament hagi de fer front derivat de la demanda generada
pels nous residents al municipi que possibiliti el Pla.
Al llarg del període 2012-2016, la despesa corrent té un creixement estable (a
excepció de les compres de bens i serveis de l’any 2012, comentada anteriorment)
que suposa de promig uns 414.000€, és a dir, un 64,92% del total de la despesa
municipal
Un dels principals objectius del POUM de Copons és garantir que les seves propostes
així com la nova ciutat construïda que proposi no desestabilitzi el superàvit corrent que
ha mantingut durant aquests anys, ans al contrari, ha de contribuir a incrementar i
consolidar el superàvit corrent assolit durant aquest període.

AAUP arquitectes SLP
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COPONS
Despesa corrent per habitant
Despeses Corrents
Habitants Copons
Despesa corrent/habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig

486.379,99 €

368.147,57 €

397.132,63 €

393.498,82 €

427.915,72 €

414.614,95 €

324
1.501,17 €

325
1.132,76 €

323
1.229,51 €

307
1.281,76 €

300
1.426,39 €

313
1.314,32 €

Composició Despesa corrent per habitant
Despesa de personal per habitant
Despesa bens i serveis corrents per habitant
Despesa financera per habitant
Transferencies corrents per habitant
Despesa corrent/habitant

Prom ig

2012

2013

2014

2015

2016

457,23 €

445,55 €

547,23 €

596,79 €

618,39 €

533,04 €

952,66 €

597,09 €

631,74 €

672,75 €

777,50 €

726,35 €

30,49 €

39,24 €

31,03 €

2,87 €

7,63 €

22,25 €

60,79 €

50,88 €

19,51 €

9,35 €

22,86 €

32,68 €

1.501,17 €

1.132,76 €

1.229,51 €

1.281,76 €

1.426,39 €

1.314,32 €

Pel que fa a la composició de la despesa corrent al llarg del període aquesta s’ha
mantingut amb un creixement estable, basant-se fonamentalment en els capítols Bens
corrents i serveis, i Personal (entre tots dos capítols representen el 95,8% del total de
la despesa corrent).

I.3.3.1.6

L’ingrés de capital municipal

El POUM de Copons aflorarà en un futur possibles ingressos de capital municipals
derivats fonamentalment, de l’alineació de sòls amb aprofitament que l’ajuntament rebi
en concepte d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, i en menor grau,
dels ingressos derivats de les transferències de capital (ingressos que mantenen una
correlació alta amb el volum de residents al municipi). Tot i així, abans d’especificar
l’impacte potencial generat pel Pla, fem una breu aproximació dels antecedents
d’aquests ingressos en el període 2012-2016.
Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital mostra una tendència irregular; oscil.la entre
un mínim de 138.000€ l’any 2015 i un màxim de 260.500€ l’any 2012.
És important analitzar en detall els conceptes que configuren aquests ingressos de
capital ja que, en funció del seu origen, es pot veure afectada la càrrega financera
futura municipal.

AAUP arquitectes SLP

38

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Aprovació inicial

COPONS
Ingrés de capital per habitant
Ingressos de Capital
Habitants Copons
Ingres capital/habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig

260.467,69 €

164.530,68 €

250.764,89 €

138.847,04 €

169.567,53 €

196.835,57 €

324

325

323

307

300

313

803,91 €

506,25 €

776,36 €

452,27 €

565,23 €

620,80 €

2012

2013

2014

2015

2016

Composició Ingrés capital per habitant
Alienació d'inversions/habitant
Transferencies de capital per habitant
Actius financers per habitant
passius financers per habitant
Ingres de capital/habitant

-

€

35,17 €
-

-

€

-

€

-

€

-

Prom ig
€

506,25 €

776,36 €

452,27 €

565,23 €

-

€

467,05 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

768,75 €

-

€

-

€

-

€

-

€

153,75 €

803,91 €

506,25 €

565,23 €

620,80 €

776,36 €

452,27 €

€

L’ingrés de capital s’ha fonamentat en tot el període en el capítol de Transferències de
Capital, i a l’any 2012 en el capítol Passius financers (préstec de l’Estat que ja hem
comentat anteriorment).

I.3.3.1.7

La despesa de capital municipal

Tenint en compte que l’article 46 de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que l’administració actuant
no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys que rep en compliment del
deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1, la
potencial despesa de capital que se’n pugui derivar de l’execució del Pla queda
pràcticament diluïda i es redueix estrictament a allò que el Pla determini
específicament a càrrec de l’administració local.
Tot i així, creiem oportú fer una breu aproximació a l’evolució de la despesa de capital
municipal amb la finalitat de poder tenir una visió complerta de la Hisenda Municipal i
com aquesta pot veure’s afectada per la transformació urbanística que proposa el
POUM
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COPONS
Despesa de capital per habitant
Despeses de Capital
Habitants Copons
Despesa capital/habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Prom ig

222.793,36 €

181.738,21 €

115.185,10 €

266.380,79 €

334.093,31 €

224.038,15 €

324

325

323

307

300

313

687,63 €

559,19 €

356,61 €

867,69 €

2012

2013

2014

2015

2016

478,95 €

196,61 €

205,01 €

746,53 €

775,28 €

41,86 €

-

-

€

-

€

-

€

8,37 €

-

€

-

€

0,02 €

1.113,64 €

716,95 €

Composició Despesa de capital per habitant
inversions reals/habitant
Transferencies de capital per habitant
Actius financers per habitant
passius financers per habitant
Despesa de capital/habitant

-

€

Prom ig
480,48 €

€

0,06 €

0,02 €

166,82 €

362,53 €

151,57 €

121,16 €

338,36 €

228,09 €

687,63 €

559,19 €

356,61 €

867,69 €

1.113,64 €

716,95 €

Durant el període 2012-2016, la despesa de capital (despesa corresponent a
Inversions reals, Transferències de capital, Actius financers i Passius financers), ha
manifestat un comportament molt variable, bàsicament motivat per la capacitat
d’amortització anual del deute.
La despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina
és la despesa anual en inversió real que ha realitzat la Hisenda Municipal de Coponsl.
En termes absoluts, la despesa en inversió real ha assolit un mínim de 63.900€ l’any
2013, i un màxim de 232.500€ l’any 2016. La xifra mitjana d’inversió municipal al llarg
d’aquests anys ha estat de 150.000€ anuals aproximadament. Aquest capítol
representa un 67% de la despesa de capital total

I.3.3.2

indicadors d’activitat econòmica del pressupost municipal

Les magnituds pressupostàries que es poden comparar per tractar de determinar el
grau d’equilibri de l’estructura econòmica i financera del municipi són diverses. Entre
totes aquestes possibles relacions, ens centrarem en sis indicadors que s’han
considerat importants per a determinar la “salut financera” del pressupost municipal.
En síntesi, es tracta de contrastar la situació de l’Ajuntament a partir dels següents set
indicadors:
-

Estalvi brut per habitant.

-

Índex d’estalvi brut.

-

Càrrega impositiva per habitant.

-

Càrrega financera per habitant.

-

Transferència neta per habitant.

-

Inversió real per habitant.
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Estalvi brut: Càlcul: (Drets liquidats capítols 1 al 5 – Obligacions reconegudes capítols
1 al 4). Mesura la capacitat d’estalvi resultant dels ingressos i les despeses corrents.
Estalvi brut per habitant: Càlcul: (Estalvi brut / població)
Índex d’estalvi brut:Càlcul: (Estalvi brut /Drets liquidats capítols 1 al 5). Mesura la
capacitat de finançar les despeses corrents amb ingressos corrents, i s’expressa com
a percentatge dels ingressos corrents liquidats. En principi, no són lògics valors
negatius, ja que suposaria que s’estan finançant despeses corrents amb ingressos de
capital fora dels mecanismes recaptatoris corrents, considerant-se satisfactoris nivells
per sobre del 10%.
Càrrega impositiva per habitant: Càlcul: (Drets liquidats capítols 1 al 3 / població).
Mesura la càrrega impositiva per habitant en forma d’impostos i taxes, que recullen:
1. Impostos directes
-

Impost de béns immobles

-

Impost de vehicles de tracció mecànica

-

Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

-

Impost d'activitats econòmiques

-

Impostos directes extingits

2. Impostos indirectes
-

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

-

Altres impostos indirectes

-

Impostos indirectes extingits

3. Taxes i altres ingressos
-

Taxes

-

Preus públics per a la prestació de serveis

-

Preus públics per a la utilització privativa

-

Contribucions especials

Càrrega financera per habitant Càlcul: (Obligacions reconegudes capítols 3 i 9 /
població). Mesura la càrrega per habitant resident de les despeses per amortització de
capital i els interessos del deute.
Transferència neta per habitant: Càlcul: ((Drets liquidats capítols 4 i 7 – Obligacions
reconegudes capítols 4, i 7) / població). Mesura el balanç de les transferències entre
els ajuntaments i la resta d’administracions públiques.
AAUP arquitectes SLP
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Inversió per habitant Càlcul: (Obligacions reconegudes capítol 6 / població). Mesura
el grau d’inversió real dels ajuntaments repercutits sobre la població.

Tot seguit s’exposa l’evolució d’aquests indicadors al municipi de Copons en el període
comprès entre els anys 2012 i 2016

Ajuntament de Copons. Període 2012-2016

Indicadors de l'activitat econòmica. Evolució en valors absoluts
2012

2013

2014

2015

Prom ig
2012-2016

2016

Estalvi brut (ingressos corrents - despeses corrents)

-79.277,62

92.472,65

61.706,15

101.700,90

635,25

35.447,47

Càrrega impositiva (Ingressos capitols 1-2-3)

231.835,24

226.394,42

235.364,61

276.300,38

245.500,46

243.079,02

63.930,05

130.574,43

58.981,41

38.075,62

103.799,31

79.072,16

Transferències netes (corrents+capital rebudes - pagades)

138.492,69

368.187,23

455.946,58

346.254,77

335.800,40

328.936,33

Inversions reals

155.178,54

63.897,49

66.219,41

229.185,35

232.584,19

149.413,00

2013

2014

Càrrega financera (interessos+amortitzacó prestec)

Indicadors de l'activitat econòmica. Ratis. Evolució
2012

Població

Índex d'estalvi brut
Estalvi brut / habitant

2015

Prom ig
2012-2016

2016

324

325

323

307

300

316

-19,47%

20,08%

13,45%

20,54%

0,15%

6,95%

-244,68

284,53

191,04

331,27

2,12

112,86

Càrrega impositiva / habitant

715,54

696,60

728,68

900,00

818,33

771,83

Càrrega financera / habitant

197,31

401,77

182,60

124,02

346,00

250,34

Transferència neta / habitant

427,45

1.132,88

1.411,60

1.127,87

1.119,33

1.043,83

Inversió real / habitant

478,95

196,61

205,01

746,53

775,28

480,48

Font de les dades: Sindicatura de Comptes de Catalunya i Municat (Sistema d’informació d’administració
local)Taules: elaboració pròpia

Al municipi de Copons es mostra un baix estalvi brut per habitant, fet que transcriu la
també baixa càrrega impositiva i l’elevada càrrega en inversions reals, des d’un punt
de vista comparatiu amb la resta d’àmbits d’estudi.
L’índex d’estalvi brut en canvi mostra un desequilibri respecte a la resta d’àmbits
d’estudi, estant en tots els casos en percentatges inferiors al 21%.
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La càrrega impositiva per la població i el conjunt d’activitats i béns del municipi
manifesta una baixa càrrega dels impostos directes respecte a la resta d’àmbits
d’estudi,
La càrrega financera que el deute per amortitzacions de capital i els seus interessos
suposa per cada habitant resident del municipi es mou en valors raonablement baixos,
i per tant permet suposar que la justificació d’aquest deute ve donada per una política
d’inversions reals amb continuïtat als anys següents.
El balanç de les transferències entre els ajuntaments i la resta d’administracions
públiques, tant les corrents com les extraordinàries, mostren com les transferències a
favor dels municipis s’incrementen a mesura que la població és més reduïda.
El conjunt de les dades posen de manifest l’elevada inversió real per habitant al
municipi de Copons, i és indicatiu d’una política de contenció de despeses per la
promoció de la millora del patrimoni públic.

Resum dels ratis d’indicadors d’activitat econòmica dels pressupostos
municipals
Els indicadors d’activitat econòmica posen de manifest les diferents característiques de
les estructures econòmiques municipals, on les diferents estructures urbanes i la
varietat de factors puntuals amb incidència directe a les fonts d’ingressos requereixen
afrontar nous reptes per la sostenibilitat pressupostària i la capacitat d’inversió real
dels ajuntaments.
El promig del conjunt dels indicadors en el municipi de Copons entre els anys 2012 i
2016, mostra les següents dades.

En conjunt els indicadors indiquen la bona salut de les finances municipals, on cal
destacar una càrrega impositiva per habitant raonable i una alta inversió real per
habitant, recolzat per una dinàmica de contenció de les despeses i mesura en la
càrrega impositiva de la població, i reforçada per les transferències de capital rebudes
addicionalment a les transferències corrents.
És també rellevant posar de manifest com
indiquen la incidència fonamental que aquesta
on el balanç entre transferències rebudes i
balanç clarament positiu. En la mesura que
càrrega en transferències cedides incrementa
tresoreria,.
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I.3.3.3

Ponderació de les actuacions previstes a les finances públiques
Les actuacions urbanístiques que es preveu desenvolupar poden generar dos tipus
d’impactes en les finances de les administracions: un, relatiu als nous ingressos i
despeses de capital – inversions - de caràcter extraordinari, que es troben vinculades
a la seva implantació i desenvolupament i, dos, als ingressos i despeses corrents o de
caràcter ordinari que es derivarà de l’ús, manteniment i reposició de les mateixes i de l’
augment de la població resident.

Impacte sobre els ingressos i despeses de capital de l’Ajuntament de Copons
Per la banda de les despeses, les principals inversions municipals que es poden
derivar de l’actuació urbanística són:
1.

La construcció dels equipaments del sector.

2.

La construcció dels habitatges de protecció pública que l’hi
corresponguin per l’aprofitament urbanístic, en el cas que així ho
disposes l’Administració actuant de cada actuació.

Per la banda d’ingressos de capital, l’Ajuntament de Copons podria obtenir, cas
d’alienar el sòl urbanitzat, l’aprofitament urbanístic que els hi correspongui. Per tant,
l’Ajuntament potencialment podria destinar el producte de l’alienació d’aquest
aprofitament urbanístic per cobrir total o parcialment la inversió prevista en els
equipaments del sector, d’acord amb l’article 160.5 TRLU..
D’acord amb els supòsits i raonaments exposats i en base a les xifres i estimacions
realitzades sobre els ingressos i despeses de capital que es pot derivar per a
l’Ajuntament de Copons del desenvolupament urbanístic previst, es pot concloure que
el seu impacte sobre la hisenda municipal pot ser sostenible econòmicament si es té
en compte que aquesta té una capacitat no esgotada per obtenir finançament extern a
llarg termini.

Impacte sobre els ingressos i despeses corrents de l’Ajuntament de Copons
Els principals efectes sobre els ingressos i despeses corrents de la hisenda del
municipi pel desenvolupament urbanístic de les actuacions que es proposa
desenvolupar són els que es derivaran de la nova població resident i de l’ocupació dels
nous habitatges construïts.
Els augments en les despeses corrents derivats dels nous serveis a la propietat que
poden comportar les actuacions urbanístiques previstes en el pla han de ser cobertes
per l‘aplicació de les taxes corresponents, tal com estableix la llei reguladora de les
hisendes locals junt amb els majors ingressos a percebre per concepte d’IBI dels nous
habitatges, així com de l’impost sobre construccions.
AAUP arquitectes SLP
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L’augment de les despeses municipals que pugui comportar el manteniment de les
noves infraestructures i els serveis als nous residents i activitats, derivat del
desenvolupament i execució de les diferents actuacions urbanístiques, s’ha de
considerar que serà cobert amb el previsible augment dels nous ingressos corrents
municipals que també podrà generar, si es manté l’estructura que mostren la hisenda
municipal amb la liquidació dels pressupostos municipals en els darrers exercicis.

Considerant que actualment hi ha 228 habitatges al municipi de Copons, l’increment
proposat pel POUM d’un màxim de 55 nous habitatges suposarà al final de l’execució
d’aquest un increment d’un 24%.
Partint de les dades municipals dels imports destinats a les despeses que es veurien
afectades per l’execució del Pla (manteniment de la Via Pública, recollida de residus,
manteniment de zones verdes i consums d’enllumenat), hem establert uns ratis de
despesa per vivenda, a partir del promig dels últims 5 anys:
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Ajuntament de COPONS

Promig

Manteniment de la Via Publica
nro de vivendes actuals
rati manteniment via pública/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de manteniment via pública

6.013,59 €
228
26,38 €
58
1.529,77 €

Recollida de residus (recollida+gestió+tractament)
nro de vivendes actuals
rati irecollida de residus/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de recollida de residus

15.658,25 €
228
68,68 €
58
3.983,24 €

manteniment zones verdes
nro de vivendes actuals
rati manteniment zones verdes/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de manteniment zones verdes

2.394,76 €
228
10,50 €
58
609,19 €

consums enllumenat
nro de vivendes actuals
rati consum enllumenat/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de consum enllumenat

7.347,77 €
228
32,23 €
58
1.869,17 €

Sumatori de increment de despesa anual

7.991,38 €

A la vegada, hem fet el mateix anàlisi amb el promig dels impostos directes dels últims
5 anys (que en definitiva son els que es veurien afectats directament per l’increment
d’habitatges)

Ajuntament de COPONS
Impostos directes
nro de vivendes actuals
rati impostos directes/vivenda
increment potencial de vivendes
increment potencial anual de impostos directes
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I.

CONCLUSIÓ
D’acord amb les xifres i supòsits exposats i raonats, els efectes del desenvolupament
urbanístic previst en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de
Copons, amb les dotacions de sostre per a usos residencials en la proporció i
tipologies establertes per a cada una de les actuacions en sòl urbà no consolidat, amb
l’influencia que se’n deriva sobre els ingressos i despeses de capital i els ingressos i
despeses corrents de la hisenda municipal, avui per avui i en base a l’estructura
pressupostaria i financera que presenta, es consideren en termes econòmics i
financers com clarament sostenibles i no se’n deriven conseqüències que puguin
afectar-la negativament.
Les cessions de l’aprofitament urbanístic que generin el desenvolupament dels
instruments urbanístics que recull el POUM, en la mesura que es concretin, permetran
desenvolupar les polítiques d’accés a l’habitatge. Per tant, les inversions en polítiques
de sòl i habitatge de l’administració aniran a remolc de les actuacions que es duguin a
terme. En el mateix sentit, respecte a la iniciativa privada la hipòtesi d’ingressos i
despeses s’ha valorat tenint en compte els costos que la urbanització dels polígons i
sectors requereixen, i, valorades amb els criteris definits a l’avaluació econòmica i
financera, donen valors raonables que permeten indicar la viabilitat de les promocions
si la demanda en recomana la seva execució.
Respecte les cessions del 10% de l’aprofitament urbanístic dels polígons i sectors en
sòl urbà no consolidat, amb la disposició resultant del patrimoni públic del sòl i
d’habitatge per a l’administració de la Generalitat i l’Ajuntament, d’acord amb els
articles 160 i posteriors del Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà condicionar-les al
fet que siguin efectivament destinades a atendre necessitats d’habitatge de caràcter
social o finalitats d’equipament comunitari, a generar activitat econòmica en àrees
deprimides o a gestionar les reserves determinades per a protegir i tutelar el sòl no
urbanitzable. Tanmateix, les administracions poden cedir i alienar els terrenys referits
d’acord amb el que la mateixa llei determina, salvant el que disposa l’article 163.2, on
s’especifica que el producte obtingut de la seva alienació, si els terrenys són d’ús
residencial, passa a formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha
de destinar obligatòriament a la finalitat de fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir
a un habitatge digne i adequat. Aquest és el cas de la totalitat de sectors i polígons del
POUM de Copons.
Les actuacions en sòl urbà de gestió no urbanística, com ara la millora puntual de
l’espai públic, places, carrers, voreres, edificis... formarà part dels programes
d’actuació municipals, i no resten inclosos en el planejament urbanístic proposat. En
qualsevol cas, qualsevol proposta d’actuació d’abast general que contingui les
determinacions pròpies del planejament urbanístic general, tal i com es recull a l’article
67 del Text refós de la Llei d’urbanisme i a l’article 92 del Reglament de la Llei
d’urbanisme, podrà ser objecte d’un pla especial urbanístic que, a aquests efectes, es
consideren compatibles amb el planejament urbanístic general i no requereixen la seva
modificació prèvia. En cap cas no poden substituir el pla d’ordenació urbanística
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municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori, pel que no poden alterar la
classificació del sòl.
En tot cas, caldrà donar resposta als reptes que el desenvolupament urbanístic generi
respecte al sistema de serveis tècnics, relatius al proveïment d’aigües, al
subministrament d’energia elèctrica, a la xarxa de sanejament, així com a la política de
residus. En tots els casos caldrà preveure’n la seva adaptació i renovació global, així
com les infraestructures generals bàsiques per fer front als reptes del planejament i de
la sostenibilitat futura.
L’informe de sostenibilitat econòmica aporta una orientació de la capacitat municipal
generadora de recursos per fer front als deures i potencial de desenvolupament
d’equipaments comunitaris locals, de polítiques de sòl i habitatge adequades i als
objectius establerts a la memòria del POUM.
Respecte la inversió pública en el sistema d’espais lliures i equipaments, per els
mateixos motius descrits anteriorment, en dependrà de la capacitat d’inversió real dels
pressupostos municipals que els recursos generats per el desenvolupament del
planejament proposat i de la capacitat inversora de la resta d’institucions públiques. En
qualsevol cas, la capacitat recaptatòria i d’endeutament de l’Ajuntament de Copons
garanteix les despeses d’adquisició, per mutu acord o per expropiació, de l’únic sòl
destinat a equipaments públics en el present POUM que no està inclòs en cap sector o
polígon.
Tanmateix, respecte a les polítiques d’inversió pública en sòl no urbanitzable, en els
àmbits amb algun grau de protecció en el medi natural, en les actuacions previstes en
els plans especials urbanístics (PEU) i en el conjunt de béns immobles catalogats amb
algun grau de protecció, és necessari promoure’n el seu desenvolupament, i caldrà
destinar-hi els recursos necessaris provinents de les diferents administracions
competents.
Els escenaris de desenvolupament proposats permeten la seva adaptabilitat a les
finances municipals, que gaudeixen d’una positiva capacitat recaptatòria i no depenen
de les cessions resultants per equilibrar els seus balanços. Aquesta situació, recollida
implícitament en els objectius i propòsits de desenvolupament urbanístic sostenible del
pla, permetrà potenciar i integrar polítiques que permetin desenvolupar un model de
creixement sostenible capaç d’apostar per la proximitat i l’estalvi de recursos, per
l’estabilitat i l’augment de la complexitat en tot el territori, i per una qualitat de vida
òptima.

Barcelona ‐ Copons, setembre de 2018
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1 Introducció
En el marc dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme
municipal de Copons (Anoia) i per encàrrec de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme (DGOTU) s’ha realitzat el present estudi d’inundabilitat que delimita les zones
descrites en Reglament del Domini Públic Hidràulic.

1.1 Objectius i àmbit d’estudi
L’objectiu de l’estudi és determinar les zones inundables dels principals cursos fluvials
associats a zones urbanes consolidades o urbanitzables que discorren pel terme municipal de
Copons a partir de modelitzacions hidrològiques i hidràuliques. Els cursos inclosos en l’estudi
són la riera de Veciana (riu Anoia) i la riera de Sant Pere (Figura 1). Mentre que per la riera de
Veciana fins a la confluència s’ha calculat de nou els límits inundables per la riera de Sant
Pere i per la riera de Veciana a partir confluència amb la riera de Sant Pere els límit
d’inundació s’ha obtingut del Pla d’Espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT) del Baix Llobregat
(ACA 2004).
L’estudi delimita les zones inundables dels esmentats cursos per als períodes de retorn de
màxima crescuda ordinària (mco), 100 i 500 anys i determina la perillositat d’inundació
associada al període de retorn de 100 i 500 anys. Aquestes delimitacions permeten establir el
domini públic hidràulic, la zona de servitud, la zona de policia i la zona de flux preferent, tal i
com estableix el Reglament de Domini Públic Hidràulic (RDPH, aprovat pel Reial decret
638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el RDPH, aprovat pel Reial decret
849/1986, d’11 d’abril).
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Figura 1. Cursos fluvials inclosos en l’estudi d’inundabilitat. Representació sobre mapa topogràfic de Catalunya
(MTC) 1:50000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

1.2 Antecedents
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del projecte de planificació d’espais fluvials
de Catalunya del riu Llobregat, va incloure l’Anoia en el PEFCAT del Baix Llobregat (2004). La
informació disponible correspon a la riera de Sant Pere des d’aigües amunt del nucli urbà de
Copons i la riera de Veciana (o riu Anoia) des de la confluència de la riera de Veciana amb la
riera de Sant Pere.
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Aquesta informació correspon als límits inundables i calats d’inundació per als períodes de
retorn de mco, 100 i 500 anys, així com dades de precipitacions màximes. També es disposa
dels cabals de la riera de Veciana aigües avall de la confluència amb la riera de Sant Pere
(que s’han utilitzat per calibrar el model hidrològic) (Taula 1).
Així doncs, la informació inclosa en el present estudi respecte la riera de Sant Pere i la riera
de Veciana aigües avall del nucli urbà de Copons, és la corresponent al PEFCAT del Baix
Llobregat (ACA 2004).
En el moment de realitzar el present estudi d’inundabilitat, l’ACA està en procés d’obtenir les
cobertures de zones de flux preferent corresponents al riu Anoia.

Figura 2. Límits Inundables del PEFCAT del Baix Llobregat. Representació sobre mapa topogràfic de Catalunya
(MTC) 1:50000 (ICGC).

8

Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons

ICGC AP 0023/18

CABAL m³/s

ÀREA
(km²)

T MCO

T 100
ANYS

T 500
ANYS

Riera de Veciana aigües avall de la
riera de Sant Pere

97.14

30

250

415

Taula 1. Cabals de la riera de Veciana (riu Anoia) aigües avall de la riera de Sant Pere, PEFCAT Baix Llobregat
(ACA 2004)..
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2 Resum metodològic
Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i
hidràulics. A partir del càlcul hidrològic es determinen els cabals d’avinguda per a cada conca
o subconca, per als diferents períodes de retorn (màxima crescuda ordinària, 100 i 500 anys).
El model hidràulic permet simular el funcionament de cadascun dels cursos fluvials per a cada
cabal, obtenint d’aquesta manera els límits inundables associats a un determinat període de
retorn.
La metodologia que s’ha emprat per la delimitació de les zones inundables és la que es recull
a la Guia Tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de
l’ACA (2003), incloent algunes variacions validades per l’ACA en estudis previs.
La modelització hidràuliques s’han realitzat considerant en flux d’aigua clara, sense incloure
l’efecte de la mobilització i/o deposició de sediments.

2.1 Hidrologia
L’objectiu principal de la modelització hidrològica és obtenir les dades de cabal per poder dur
a terme la simulació hidràulica. En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de
cabals d’avinguda, validats per l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització
hidràulica i en alguns casos poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis.
La modelització hidrològica es realitza amb el programari Hec-HMS, desenvolupat pel US
Army Corps of Engineers (USACE), utilitzant el mètode de transformació pluja escorrentiu
desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS) dels EEUU (actualment Natural Resources
Conservation Services, NRCS).
A partir de la combinació d’una pluja de projecte, les característiques hidromorfomètriques de
les conques dels cursos fluvials en estudi, les característiques litològiques, tipus i usos del sòl
de l’àmbit d’estudi, s’obté la informació d’escorrentiu superficial, que permet determinar els
hidrogrames de cabal per als diferents períodes de retorn en estudi.
La pluja de projecte s’obté de dades disponibles del Ministerio de Fomento, del Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC) o de l’ACA.
La informació hidromorfomètrica de les conques d’estudi, s’obté d’un model d’elevacions del
terreny (MET) de pas de malla de 5 metres o de pas de malla de 2 metres, de l’ICGC.
Aquesta informació inclou l’àrea, la longitud del fons de vall, la cota màxima i mínima, el
pendent i el temps de concentració de les conques i subconques en estudi.
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La caracterització del terreny és fa en base a la cartografia Geològica disponible de l’ICGC
(Mapa Geològic de Catalunya 1:250000, Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 o Mapa
Geològic de Catalunya 1:25000), del Mapa de Sòls de Catalunya 1:250000 (ICGC, pendent
de publicació) i del Mapa d’usos del sòl de Catalunya (MCSC) del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya (CREAF) de la Universitat Autònoma de
Catalunya. Aquesta caracterització permet determinar el Nombre de Corba (NC), que defineix
el grau de permeabilitat i el llindar d’escorrentiu de les conques o subconques en estudi.
Segons el United States Department of Agriculture (USDA) dels EEUU aquests són els
diferents grups hidrològics de sòl:


Grup A: sòls amb potencial baix d’escorrentiu en condicions d’humitat alta. Presenten
percentatges d’argila inferiors al 10% i percentatges superiors al 90% de sorra o grava,
amb textures de grava o sorra. També s’hi poden incloure alguns sòls amb textures
arenofranques, francoarenoses, franques o francollimoses, si estan ben agregats, amb
densitat aparent baixa o presenten percentatges superiors al 35% de fragments de
roca.



Grup B: sòls amb potencial d’escorrentiu moderadament baix en condicions d’humitat
alta. Presenten percentatges d’argila d’entre el 10% i el 20% i d’entre el 50% i el 90%
de sora, amb textures francoarenoses o arenofranques. També s’hi poden incloure
sòls amb textures franques, francollimoses llimoses i francoargil·loarenoses si estan
ben agregades, amb baixa densitat aparent o un percentatge superior al 35% de
fragments de roques.



Grup C: sòls amb un potencial d’escorrentiu moderadament alt en condicions d’humitat
alta. La circulació de l’aigua a través del sòl es troba una mica restringida. Presenten
percentatges d’argila d’entre el 20% i el 40%, amb percentatges de sorra inferiors al
50% i textures franques, francollimoses, francoargil·loarenoses, francoargiloses i
francolargil·lollimoses. Sòls amb textures argiloses, argil·lollimoses o argil·loarenoses
poden ser-hi inclosos si presenten una densitat aparent baixa o un percentatge
superior al 35% de fragments de roques.



Grup D: sòls amb potencial d’escorrentiu alt en condicions d’humitat alta. La circulació
de l’aigua a través del sòl està restringida o molt restringida. Els percentatges d’argila
són superiors al 40%, els de sorra inferiors al 50% i presenten textures argiloses. En
algunes zones poden presentar potencials d’expansió-contracció alts. També queden
inclosos en aquest grup els sòls amb potències inferiors als 50 cm i un basament
impermeable.
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Figura 3. Textures bàsiques associades a la descricpió dels tipus de sòl (adaptat de la USDA).

Per a la propagació dels hidrogrames d’avinguda entre les diferents subconques del sistema,
obtinguts de la transformació pluja escorrentiu, s’utilitza el mètode de propagació agregada de
Muskingum-Cunge.
En els casos en que es disposi d’informació bibliogràfica de cabals d’avinguda, validats per
l’ACA, aquests seran els que s’utilitzaran en la modelització hidràulica i en alguns casos
poden ser utilitzats per a calibrar models hidrològics propis.

2.2 Hidràulica
Per a la modelització hidràulica, en primera instància i en funció de les característiques
geomorfològiques i la forma com es distribueixen els volums d’aigua en diferents escenaris
d’inundació, es determinarà el tipus de modelització: unidimensional o bidimensional.
En la simulació unidimensional, s’utilitza el programari Hec-Ras, desenvolupat per l’US Army
Corps of Engineers (USACE), que permet recollir i discretitzar la informació del terreny en un
seguit de seccions transversals a l’eix dels cursos fluvials en estudi. El càlcul hidràulic que
permet determinar les zones inundables es fa en règim permanent.
En la simulació bidimensional, s’utilitza el programari IBER, desenvolupat per l’Institut Flumen
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en col·laboració amb altres grups
d’investigació d’àmbit universitari, que permet discretitzar l’àmbit d’estudi amb una malla de
triangles i/o quadrilàters als que s’assignen diferents variables pel càlcul. El càlcul hidràulic es
realitza en règim gradualment variat sempre que és possible.
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En ambdós casos, un cop delimitats els límits del model, es necessita informació geomètrica i
característica del terreny (coeficients de rugositat del terreny) i els cabals d’avinguda per a
cada període de retorn en estudi.
La informació geomètrica del terreny s’obté, sempre que és possible, d’un model d’elevacions
del terreny (MET) LIDAR, de l’ICGC, de pas de malla de 2 metres i precisió en altimetria de
15-30 centímetres. Aquesta informació es pot completar amb cartografies topogràfiques
vectorials a escala 1:1000 existents (en àmbit urbà), cartografies de detall realitzades ex
profeso o dissenys d’elements projectats (tals com futures infraestructures, canalitzacions,
estructures hidràuliques...)
La informació dels coeficients de rugositat de Manning, s’obtenen, per a les zones de la plana
d’inundació, del MCSC del CREAF, mentre que les dades de rugositat de la llera s’obtenen
emprant la metodologia basada en l’estudi “Guide of selecting Manning’s roughness
coeficients for natural channel and floodplains” del United States Geological Survey (USGS).
Cal definir unes condicions de contorn, d’entrada i sortida, del model hidràulic. Les condicions
de contorn d’entrada venen condicionades pels cabals de càlcul, obtinguts del model
hidrològic. Per els càlculs unidimensionals es tracta de cabals màxims (al ser simulacions en
règim permanent) i per als càlculs bidimensionals s’utilitzen hidrogrames de cabal (al ser
simulacions en règim gradualment variat).
Respecte les condicions de contorn del model, aquestes venen determinades pel tipus de
règim (ràpid o lent), la informació a l’entorn del model (per exemple l’existència d’un
embassament) i la distància al límit del model de la zona d’interès.
En les simulacions hidràuliques també cal considerar l’efecte en la inundabilitat de les
estructures hidràuliques i dels edificis en zones urbanes.
La informació de les estructures hidràuliques, s’obté d’informació bibliogràfica o de dades de
camp. Tant en els models 1D com 2D, s’introdueix aquesta informació per tal que el càlcul
reflecteixi el seu efecte en l’evolució de la inundabilitat al seu entorn
Respecte les zones urbanes, el MET de l’ICGC, no incorpora els volums corresponents a les
edificacions. L’efecte d’obstrucció al pas del flux que produeixen els edificis, en zones
urbanes, es pot considerar de dues maneres: o representant el seu efecte a través dels
coeficients de rugositat de manning o extraient els volums corresponents als edificis del MET,
considerant aquests espais com a no inundables i impermeables. Tanmateix, dins la zona
urbana les edificacions es poden veure igualment afectades, en diferents graus, en funció de
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les variacions de la cota de la làmina d’aigua, al seu entorn. Aquest última alternativa s’utilitza
sobretot en els models bidimensionals.

2.3 Tractament de resultats
Per als cursos fluvials estudiats, del model hidràulic s’obtenen malles en format ràster amb els
valors de calats d’inundació per als períodes de retorn estudiats (màxima crescuda ordinària,
100 i 500 anys), a partir dels quals s’obtenen els límits de les zones inundables en format
vectorial.
Per al període de retorn de 100 i 500 anys, cal afegir la informació de velocitats del flux per tal
d’obtenir les perillositats associades.
Aquests resultats de calats (Y) i velocitats (V), es processen per tal d’obtenir els mapes de
perillositat per al període de retorn de 500 anys i els límits inundables corresponents pels
períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.
Per l’obtenció de les cobertures finals s’utilitza la metodologia definida per l’ACA, en la qual es
defineixen tres categories de perillositat: lleu, moderada i greu:


Perillositat lleu  Y < 0.4 m i V < 0.4 m/s ó Y x V < -8 m²/s



Perillositat moderada  Y ≥ 0.4 m i V ≥ 0.4 m/s ó Y x V ≥ -8 m²/s



Perillositat greu  Y ≥ 1 m i V ≥ 1 m/s ó Y x V ≥ 0.5 m²/s

Segons el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre de 2016, cal definir la zona de flux
preferent, la qual és el resultat de la combinació de la Via d’intens Desguàs (VID) i la zona de
perillositat greu per al període de retorn de 100 anys.
El format d’entrega de la informació dels límits inundables i la perillositat és el vectorial
(shapefile o cad). La informació de calats d’inundació, per als models unidimensionals, es pot
consultar amb els gràfics de les seccions transversals i les taules de dades associades,
mentre que per als models bidimensionals es poden consultar als plànols de calats
d’inundació per a cada període de retorn.
Cal tenir en compte que els resultats obtinguts s’extreuen en base a unes hipòtesis de càlcul
determinades, que en cas de veure’s modificades, podrien fer variar els resultats finals.
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Figura 4. Diagrama resum del flux de treball.
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3 Hidrologia
3.1 Introducció
S’ha construït un model hidrològic de la riera de Veciana i la riera de Sant Pere fins a seva
confluència aigües avall del nucli urbà de Copons. Tot i que només són necessaris els cabals
per a la riera de Veciana, el model inclou la riera de Sant Pere per poder contrastar i validar el
model amb els cabals disponibles del PEFCAT del Baix Llobregat (ACA 2004) (Figura 5).

Figura 5. Situació de les subconques en l’àmbit d’estudi per a l’estudi hidrològic. Representació sobre MTC
1:50000(ICGC).

3.2 Hidrologia segons la Guia Tècnica
3.2.1 Aspectes bàsics
Per a l’estudi hidrològic, s’ha utilitzat la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editada per l’ACA (2003).
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Per determinar els cabals de càlcul, per als períodes de retorn de MCO (màxima crescuda
ordinària), 100 i 500 anys, s’han utilitzat dades de precipitació obtingudes del PEFCAT del
Baix Llobregat (ACA).
Per a la informació del terreny s’ha treballat amb un model d’elevacions del terreny de l’ICGC,
informació en format malla regular amb cel·les de 2 metres, el Mapa Geològic de Catalunya
1:50000 (ICGC) i el mapa de cobertes del sòl de Catalunya (mcsc) del centre de recerca
ecològica i aplicacions forestals (CREAF).
El mètode emprat, per obtenir l’hidrograma de cabal d’escolament per a les conques d’estudi,
és el de l’hidrograma unitari del SCS dels EEUU (actualment NRCS), considerant una durada
efectiva de la pluja de 24 hores.
3.2.1.1

Pluja de projecte

Per a l’obtenció de les dades de precipitació de projecte, s’han utilitzat les dades obtingudes
del PEFCAT del Baix Llobregat (per al període de retorn de mco, 100 i 500 anys), considerant
un factor de correcció adimensional; K A , coeficient de simultaneïtat per a cada subconca
considerada:
si S ≤ 1 km² K A = 1
si S > 1 𝑘m2 K A = 1 −

log S
15

On S és la superfície de la subconca expressada en km².

L’aplicació del coeficient de simultaneïtat està motivada perquè, sobre una zona extensa, la
precipitació mitjana és menor quan més superfície té la conca. En aquest cas, per la definició
de pluja de projecte, la zona d’aportació dels cursos en estudi, s’ha dividit en 13 subconques
(Figura 5).
Els càlculs hidrològics es basen en el mètode de multiconca, del SCS dels EEUU.
La informació dels paràmetres hidromorfomètrics i el temps de concentració de les 13
subconques es pot consultar a l’annex I Hidrologia.
Un cop obtinguda la delimitació de les subconques aportants, s’assigna una precipitació per
cada subconca. A la l’annex I Hidrologia es poden consultar els valors de Pd considerats
obtinguts dels rasters de precipitació màxima del PEF del Baix Llobregat, expressada en mm,
els valors de P’d obtinguts d’aplicar el coeficient de simultaneïtat K A (P′d = Pd × K A ).
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Figura 6. Esquema del model hidrològic del programari Hec-Hms.

Coneguda la precipitació diària P′d es calcula la intensitat de pluja corresponent a una durada
de l’episodi de pluja igual a 24 hores. S’utilitzen les corbes intensitat – durada – freqüència,
també anomenades corbes IDF proposades per Témez:
I
I1
=( )
Id
Id

(280.1 −D0.1 )
(280.1 −1)

On:


I

Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de durada



I1 ⁄Id

Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar

un valor mitjà de 11, d’acord amb MOPU (1990).


Id

Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és el

volum de precipitació recollit en un dia natural, dividit per 24 (hores). S’expressa
en mm/h.


D

Durada efectiva de la pluja igual a 24 hores corresponent al període de

retorn considerat, expressada en mm/h.
Els cabals utilitzats per a la determinació de les zones inundables segons la terminologia de
l’ACA són el de T = mco, T = 100 anys i T = 500 anys. A l’annex I Hidrologia es poden
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consultar les dades d’intensitat de disseny i precipitacions màximes considerades per a cada
subconca i període de retorn.
El càlcul del hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es
realitza amb el mètode de blocs alternats.
3.2.1.2

Pèrdues de precipitació

Per a la determinació de les pèrdues de precipitació, la Guia Tècnica segueix el mètode
desenvolupat pel SCS, en el qual es relaciona, els grups hidrològics de sòl, l’ús del sòl i les
característiques hidrològiques amb el nombre de corba, NC (valor invers a l’escolament). Per
a cada subconca es calcula el nombre de corba (NC).

Figura 7. Geologia de les conques d’estudi. Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC).

Respecte als grups hidrològics del sòl (GHS), tot i que la Guia Tècnica de l’ACA inclou
aquesta classificació segons la cartografia del Mapa Geològic de Catalunya 1:250000 (ICGC),
establint una equivalència entre la descripció litològica i el tipus de sòl, en el present estudi
s’ha optat per utilitzar la informació del Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC) (Figura
7), doncs s’ha considerat que és informació de més detall.
Els materials que afloren a les conques d’estudi són Paleògens (eocens i oligocens) i
Quaternaris (holocens i plistocens) i queden resumits a la Taula 2.
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A la taula següent es mostra la informació dels materials que afloren a la conca d’estudi:
Epígraf
50 mil

Descripció litològica

Període

Grup de Sòl

PEOcm

Margues i calcàries.

Paleogen

C

PEOg

Alternances de gresos i lutites vermelles, amb
intercalacions de conglomerats.

Paleogen

B

PEOlgx

Margues grises, gresos i guixos.

Paleogen

C

Alternances de gresos i lutites vermelles, amb
nivells de conglomerats i guixos.
Margues grises, calcàries taulejades i laminades
i gresos calcaris.
Margues, calcàries grises i lutites. Inclou part de
les formacions Calcàries de Tàrrega,
Montmaneu,
la Panadella
i de
Santa Coloma.
Margues grises
i gresos amb
intercalacions
de

Paleogen

B

Paleogen

C

Paleogen

C

Paleogen

C

PEOlx
PEOm
PEOmc
PEOx

guixos.

POgm

Alternança de gresos i lutites.

Paleogen

C

POgm1

Nivells de conglomerats intercalats en la unitat
POgm. Formació Artés.

Paleogen

C

POl

Lignits.

Paleogen

C

POmc

Margues amb intercalacions de calcàries.

Paleogen

C

Margues, calcàries i gresos. Formació Molassa
de Solsona.
Margues i calcàries amb nivells de guixos i
lignits. Complex lacustre de Sanaüja.
Margues, limolites i gresos amb intercalacions de
conglomerats. Formació Molassa de Solsona.
Sediments recents de fons de valls, rieres i peu
de mont.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols
angulosos dispersos.
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies
proximals de ventalls al·luvials).
Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels
torrents.

Paleogen

C

Paleogen

C

Paleogen

C

Quaternari

A

Quaternari

C

Quaternari

B

Quaternari

A

POmg
POml
POmlg
Q
Qco
Qg
Qr

Taula 2. Litologies aflorants a la conca d’estudi segons Mapa Geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC).

A partir del Mapa Geològic de Catalunya 1:50.000 s’han obtingut els grups hidrològics del Sòl
(GHS Figura 8).
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Figura 8. Zonificació segons grup de sòl. Representació sobre MGC 1:25000 (GT-I, ICGC).

Figura 9. Zonificació segons els usos del sòl (font MCSC del CREAF). Representació sobre MTC Catalunya
1:50000 (ICGC).
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Els principals usos del sòl que trobem a la zona d’estudi, segons el mapa de cobertes del sòl
de Catalunya del CREAF (versió 4) són els conreus. La Figura 9 mostra la zonificació segons
els tipus d’usos del sòl.
La Figura 10 mostra la zonificació que resulta de recollir els criteris; ús de sòl (cobertura), grup
del sòl i subconca. El color és el del grup del sòl (blau, A; verd, B; vermell, C i marró; D), i la
tonalitat segons l’ús del sòl: més fosc és menys escolament (més retenció i/o infiltració) i més
clar és més escolament.

Figura 10. Zonificació que recull els tres criteris: ús de sòl, grup de sòl i subconca. Representació sobre MTC
1:50000 (ICGC).

Per a cada grup de sòl i cada ús de sòl, la Taula 3 recull els valors adoptats del nombre de
corba NC, en condicions d’humitat de tipus II (condicions normals).
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Ús sòl

Bosc dens

Bosc clar

Matollar

Praderia

Conreu

Poc vegetat

Poc permeable

Grup sòl
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

ICGC AP 0023/18

Nombre de Corba NC
Estimació moderada Estimació conservadora
29
36
43
52
54
62
60
68
36
40
52
60
62
69
68
76
40
45
60
68
69
78
76
83
42
49
60
68
74
85
79
85
54
66
68
77
78
85
82
89
71
77
78
86
82
89
86
93
91
96
91
96
91
96
91
96

Taula 3. Valors del nombre de corba NC adoptats

La delimitació de subconques feta per a la determinació de les pèrdues de precipitació, i més
endavant, per a la determinació de cabals, és la que es mostra en la Figura 5, dins l’àmbit
d’estudi.
La relació entre el P0 (llindar d’escorrentiu a partir del qual es produeix escorrentiu superficial) i
l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez:
P0 =

5000
− 50
NC

On P0 és el llindar d’escorrentiu que s’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és
adimensional.
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A l’Annex I Hidrologia es poden consultar les taules de distribució de la superfície de les
diferents subconques, atenent a l’ús del sòl i el grup de sòl, en termes de superfície total i com
a distribució percentual.
Els valors de NC i Po utilitzats en el càlcul hidrològic, són una estimació moderada, aquests
valors es poden consultar a l’annex I Hidrologia.
3.2.1.3

Transformació pluja escorrentiu i mètode de propagació d’avingudes

La hidrologia es modela amb el programa Hec-Hms, desenvolupat pels USACE. El mètode de
transformació pluja escorrentiu que s’ha seguit és el mètode desenvolupat pel SCS, mètode
que també recull la Guia Tècnica de l’ACA. S’obté un hidrograma adimensional, en el qual
s’expressa la relació del cabal respecte al cabal punta, versus la relació entre el temps i el
temps pic.
Quan es modelitza una conca dividint-la en subconques, és necessari propagar els
hidrogrames d’avinguda obtinguts de la transformació pluja-escorrentiu, en les subconques
que no tinguin el seu desguàs justament en el punt de sortida de la conca general. En aquest
cas la propagació d’avingudes s’ha modelat amb el mètode de propagació agregada de
Muskingum-Cunge. És una tècnica de propagació no lineal, que considera la difusió d’un
hidrograma basat en les propietats físiques de la llera i l’hidrograma d’aigües amunt.
3.2.1.4

Cabals d’avinguda

La Figura 11 mostra les subconques considerades aportants al punt de desguàs on es
considera el cabal de càlcul per a la riera de Veciana.
La Taula 4 recull els cabals màxims dels hidrogrames resultants de l’aplicació del mètode de
pèrdua de precipitació i mètode de transformació pluja escorrentiu, descrits en els apartats
3.2.1.2 i 3.2.1.3.

24

Estudi d’inundabilitat del municipi de Copons

ICGC AP 0023/18

Figura 11. Subconques considerades per l’obtenció del cabal de càlcul de la riera de Veciana. Representació sobre
MTC 1:50000 (ICGC).

3.3 Cabals de càlcul
Els cabals obtinguts del model hidrològic Hec-HMS es mostren a la taula següent,
corresponents als primers punts d’entrada als model hidràulics:

CABAL m³/s

ÀREA
(km²)

CODIS
HMS

T MCO

T 100
ANYS

T 500
ANYS

Riera de Veciana aigües amunt de la
riera de Sant Pere

38.32

R110

12

123.2

205.5

Taula 4. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic Hec-HMS.

Tal i com s’explica en els següent apartat 4 Hidràulica, s’han realitzat diferents models
hidràulics, els cabals utilitzats a cada model s’especifiquen a l’apartat 4.5 Hidrogrames de
cabal
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4 Hidràulica
4.1 Aspectes bàsics
Tenint en compte les característiques geomorfològiques de curs fluvial en estudi s’ha optat
per realitzar un model hidràulic unidimensional de la riera de Veciana (Figura 12).

Figura 12. Sitació de les seccions de càlcul del model hidràulic unidimensional, representació sobre ortofotografia
de 25 cm (ICGC).
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S’ha construït un model hidràulic unidimensional amb el programari Hec-Ras, per tal de
determinar les zones inundables dels cursos fluvials esmentats.

Model hidràulic

1

Cursos fluvials
inclosos
Riera de Veciana

Tipus de Model

Períodes de retorn

Longitud (m)

Unidimensional

Mco, 100, 500

823.5

Taula 5. Taula resum dels models hidràulics bidimensionals construits.

Els límits inundables, els calats d’inundació, la zonificació de la perillositat i la zona de flux
preferent de la riera de Sant Pere fins la confluència amb la riera de Veciana i la riera de
Veciana des de la confluència amb la riera de Sant Pere, s’han obtingut del PEFCAT del Baix
Llobegrat (ACA 2004).

4.2 Model d’elevacions del terreny – Geometria de càlcul
Per a la modelització hidràulica s’ha utilitzat un model digital del terreny obtingut a partir del
mapa urbà de Copons a escala 1:1000 de la Diputació de Barcelona.

Figura 13. Model d’ombres obtingut a partir del mapa urbà de Copons 1:1000 utilitzat per a la modelització
hidràulica unidimensional.
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Per al model unidimensional, la geometria del curs fluvial es caracteritza per un conjunt de
seccions transversals de la llera principal i la plana d’inundació aproximadament
perpendiculars a la direcció del flux. el nombre de seccions i la separació entre elles depèn de
consideracions físiques i matemàtiques.
Aquestes seccions han de ser prou properes com per reproduir qualsevol variació significativa
en la geometria de la llera, de manera que la hipòtesi de linealitat dels paràmetres entre
seccions que estableix l’algoritme de resolució sigui vàlida. D’altra banda, el fet de tractar-se
d’un model discret imposa limitacions de modelització (el nivell de l’aigua és horitzontal al llarg
de les seccions transversals) que fa redundants les seccions de càlcul en planta.
Tal i com s’ha comentat, les seccions de càlcul (Figura 12) engloben la riera de Veciana fins la
seva confluència amb la riera de Santa Pere en una longitud aproximada de 823.5 metres per
als períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys.
Els volums de les edificacions més significatives s’han inclòs com a obstruccions al flux
(blocked obstructions) per tal de reflectir la seva influència.

4.3 Coeficients de rugositat
L’assignació del coeficient de rugositat de Manning s’ha realitzat segons la metodologia
emprada en l’estudi del PEFCAT Besós (ACA 2011), per la plana d’inundació. Els coeficients
de rugositat s’han obtingut a partir del mapa de cobertes del sòl de Catalunya del CREAF,
versió 4 i emprant el nivell 3 de classificació de l’ús del sòl. Aquests valors es poden veure a
la Taula 6 i la representació del mapa de cobertes a la Figura 14.
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Figura 14. Detall de la distribució dels diferents usos del sòl a l’àmbit del model bidimensional de la riera de
Vallromanes. Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF), versió 4 nivell 3. Representació sobre MTC
1:25000 de l’ICGC.

Nom

Manning

Nom

Manning

Boscos clars no de ribera

0.101

Grans vials i zones d'aparcament

0.059
0.080

Boscos densos de ribera

0.104

Hivernacles

Boscos densos no de ribera

0.116

Matollars

0.071

Carreteres

0.051

Prats i herbassars

0.051

Conreus herbacis no arrossars

0.051

Sols nus forestals

0.051
0.065

Conreus llenyosos no vinyes

0.056

urbanització compacte

Granges

0.060

Urbanitzat lax

0.060

Vinyes

0.056

Zones industrials i comercials

0.065

Zones verdes artificials urbanes

0.065

Taula 6. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats en la modelització hidràulica.
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A la zona de la llera s’ha seguit el protocol de l’ACA per a estudis de detall mig, amb n
multiparamètrica, basats en l’estudi “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficients
for Natural Channels and Floodplains” del Servei Geològic dels Estats Units (USGS).
Es tenen en compte diferents paràmetres de la geometria de la llera i dels elements presents
que puguin influir durant les avingudes.
n = (nb + n1 + n2 + n3 + n4 ) · m
on:


nb : valor de n per una llera recte, de seccions uniformes i materials naturals.



n1 : factor de correcció per incorporar irregularitats de la superfície de la llera.



n2 : factor de correcció per incorporar irregularitats en la forma i mida de la secció
transversal.



n3 : factor de correcció per incorporar obstruccions al flux.



n4 : factor de correcció per incorporar l’efecte de vegetació.



m: factor de correcció per incorporar l’efecte de la sinuositat en planta (meandres) de
la llera.

Les taules per a l’obtenció dels valors es mostren a l’annex 2.
El valor calculat del coeficient de Manning de la llera de la riera de Veciana es mostra a
continuació (veure fotografies de la llera, Figura 15 i Figura 16).
Els valors dels paràmetres utilitzats i els seus resultats es mostren en la Taula 7.

Riera de Veciana
nb

0.025

n1

0.05

n2

--

n3

0.015

n4

0.015

m

1

Pendent Mig

0.016

n

0.06

Taula 7. Coeficients de rugositat de Manning utilitzats a la zona de la llera de la riera de Veciana. n2, ja que ja es té
en compte en el model hidràulic en els coeficients d’expansió i contracció.
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A continuació es mostren algunes imatges de la llera dels cursos fluvials estudiats.

Figura 15. Vista de la llera de la riera de Veciana.

Figura 16. Vista del toll de Nafra.

4.4 Estructures hidràuliques
S’han considerat un total de 3 estructures hidràuliques a la zona d’estudi (Taula 8), dels quals
1 és una passarel·la de vianants i 2 culverts.
Riu

Riera de
Veciana

Estructura

Infraestructura

Tipus Estructura

EH01

Passarel·la vianants

Pasarel·la

EH02

Camí dels vinyals

Culvert

EH03

Accés sud al nucli urbà

Culvert

Taula 8. Taula resum de les estructures hidràuliques considerades en el càlcul hidràulic. (PI-OD: pas inferior – obra
de drenatge). Les coordenades són en el sistema ETRS 89 Fus 31
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Les fitxes de les estructures hidràuliques es poden consultar a l’Annex III Estructures
Hidràuliques.

Figura 17. Localització de les estructures transversals valorades a l’estudi. Representació sobre mapa topogràfic
de Catalunya 1:25000 (ICGC).
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4.5 Hidrogrames de cabal
Els cabals màxims dels hidrogrames utilitzats en els diferents models hidràulics, per als
períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys es resumeixen a la següent taula.
Cabals màxims (m3/s) i períodes de retorn
Curs fluvial

Codi HMS

Àrea drenatge
(km²)

mco

T100

T500

Riera de
Veciana fins
confluència
amb riera de
Sant Pere

R110

38.32

12

123.2

205.5

Taula 9. Cabals màxims (m³/s) obtinguts del model hidrològic Hec-HMS.

Respecte els models hidràulics de la riera de Vallromanes, del model hidràulic M01a s’obté
l’hidrograma d’entrada per la riera de l’Ardenya al model hidràulic M01b
Els hidrogrames es poden consultar a l’Annex I. Hidrologia.

4.6 Condicions de contorn
Les condicions de contorn del model hidràulic es divideixen en les condicions de contorn
d’entrada i sortida del model.
Respecte les condicions de contorn d’entrada s’ha establert el cabal de càlcul de la riera de
Veciana.
Respecte les condicions de contorn de sortida, s’han considerat les cotes d’inundació
obtingudes de la informació disponible del PEFCAT del Baix Llobregat.
Riu

Riera de
Veciana

T Període de
retorn

Cota d’inundació
(msnm)

Calat màxim considerat (m)

MCO

411.48

0.82

100 anys

412.54

1.88

500 anys

412.82

2.16

Taula 10. Valors de condició de contorn de sortida considerats en el model hidràulic.
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5 Representació dels resultats
5.1 Aspectes generals
Els resultats obtinguts s’han graficat en entorn SIG obtenint d’aquesta manera els plànols,
amb la delimitació dels límits inundables per als períodes de retorn de mco, 100 i 500 anys
(plànol 1), les zones de classificació de la perillositat d’inundació per al període de retorn de
100 anys (plànol 2) i 500 anys (plànol 3), la zona de flux preferent (plànol 4) i els calats
d’inundació per als 3 períodes de retorn estudiats (plànols 5, 6 i 7).
S’ha sol·licitat la informació de perillositat d’inundació per als períodes de 100 i 500 anys de la
riera de Sant Pere i la riera de Veciana (aigües avall de la confluència amb la riera de Sant
Pere) a l’ACA, així com la zona de flux preferent, però aquesta informació actualment no està
disponible.

5.2 Delimitació de límits inundables i zonificació de la perillositat
A continuació es mostren les figures dels límits inundables per als períodes de retorn de mco,
100 i 500 anys, la zonificació de la perillositat per als períodes de retorn de 100 i 500 anys i la
zona de flux preferent. A l’annex I plànols es pot consultar la mateixa informació a escala
1:5000.
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Figura 18. Esquema del mapa de zones inundables. Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 19. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 100 anys. Representació
sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 20. Esquema del mapa de la perillositat d’inundació per el període de retorn de 500 anys. Representació
sobre mapa topogràfic 1:25000 de l’ICGC.
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Figura 21. Esquema del mapa de la zona de flux preferent. Representació sobre mapa topogràfic 1:25000 de
l’ICGC.
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5.3 Punts singulars
A partir de la modelització hidràulica realitzada i la consulta de la informació disponible del
PEFCAT del Baix Llobregat, s’han detectat dues zones amb afectacions a edificis existents.
La primera zona es localitza aigües amunt de la confluència de la riera de Veciana amb la
riera de Sant Pere. Aquesta zona forma part de la plana d’inundació situada entre aquestes
dues rieres, on es localitzen horts i algunes edificacions. Les afectacions són parcials per als
períodes de retorn de 100 i 500 anys, amb calats d’ordre decimètric, amb màxims d’1 metre.

Figura 22. Límits inundables a l’entorn de la confluència de la riera de Veciana amb la riera de Sant Pere.
Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 (ICGC).

Aigües avall de la confluència de les dues rieres, al marge dret de la riera de Veciana es
localitzen els tallers Lliró. Aquest edifici es veu afectat per al període de retorn de 500 anys,
amb calats decimètrics que afecten la façana nord de l’edifici. El desbordament que provoca
aquesta afectació pot, en part estar influenciada per la presència de l’estructura hidràulica
EH03, que no té capacitat suficient per al període de retorn de 500 anys, fet que afavoreix el
desbordament en aquest punt.
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Figura 23. Calats d’inundació a l’entorn de la confluència de la riera de Veciana i riera de Sant Pere, per als retorns
de 100 i 500 anys. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000 (ICGC).

També cal destacar que el camp de futbol municipal presenta afectacions per als període s de
retorn de 100 i 500 anys, per desbordaments de la riera de Veciana al seu marge esquerra.

Figura 24. Límits inundables a l’entorn del camp de futbol municipal. Representació sobre mapa topogràfic 1:5000
(ICGC).
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6 Consideracions finals
La regulació dels usos admissibles, limitats i prohibits en les diferents zones en que es
divideix l’espai fluvial o la zona inundable queden establerts en el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, amb última modificació pel
Reial decret 638/2016, de 9 de desembre.
Les modelitzacions hidràuliques no inclouen l’efecte de transport sòlid, és a dir processos i/o
efectes d’erosió i deposició de sediments.
Els resultats obtinguts en aquest estudi responen a unes hipòtesis de càlcul determinades,
que en cas de veure’s modificades, podrien fer variar els resultats finals.
La documentació completa referent a aquest estudi s’annexa en format digital.

Barcelona, abril de 2018

Joan Sunyer Closas
Geòleg

Vist i plau:

Vist i plau:

Jordi Marturià i Alavedra

Pere Buxó i Pagespetit

Cap de la Unitat de Prevenció

Cap de l’Àrea de Geotècnia i

de Riscos Geològics

Prevenció de Riscos Geològics
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Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Copons

1

ICGC AP-010/16

Introducció

A instàncies de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha
procedit a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a Copons
(Anoia). L’àmbit del treball se centra en la població de Copons, el barri de la Roquera i
Sant Pere de Copons (figura 1 i plànol 0).

1.1 Objectius i abast
L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de
processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius,
erosions i torrentades. Segons la legislació vigent el risc geològic és un dels factors que
cal tenir en compte per a la planificació i la regulació urbanística. El planejament
urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront dels riscos
naturals preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones que presentin riscos
naturals, llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o
protecció. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del
terme municipal s’ha realitzat el present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics
(EIRG).

El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada
amb els següents riscos:
-

Moviments de vessant.

-

Esfondraments (subsidències, col·lapses)

-

Fluxos torrencials associats a cons de dejecció.

-

Sismicitat

-

Inundabilitat

L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin
susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar.
L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les
tracta totes igual, ja sigui sòl urbà, d’ocupació continuada de persones o sense qualificar.
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Un estudi més detallat podria valorar la relació entre perillositat geològica i vulnerabilitat
en relació als usos. Aquesta tasca no és objecte del present treball.

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural,
definida com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment
destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, definit com el
producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures
existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur. No es considera la
perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació
d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic).

L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau
d’activitat que podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir
d’aquests paràmetres, es poden determinar els següents graus de perillositat natural:
– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones en les quals no s’ha detectat una
exposició a fenòmens actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de
baixa intensitat i baixa activitat.
– Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat
mitjana / alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i
d’activitat mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa.
– Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat
mitjana / alta.

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions
tipus:
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de molt baixa a baixa.
– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat
geològica però que cal seguir alguna recomanació, per protegir bens i
immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades.
Corresponen a àrees qualificades amb perillositat de baixa i en ocasions mitjana.
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– Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat
addicionals. Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb
perillositat de mitjana a alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans
d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis
detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles,
que avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els
seus possibles efectes sobre l’actuació projectada.

1.2 Marc Territorial
El terme de Copons es localitza a la comarca de l’Anoia, té una superfície de 18,7 Km2
amb una població de 307 persones l’any 2015, segons dades de l’IDESCAT. Limita amb
els termes de Veciana, Jorba i Rubió, també de la comarca de l’Anoia, i amb Sant Guim
de Freixenet de la comarca de la Segarra. L’accés principal és la carretera C-1412a des
de Jorba (A-2) o des de Calaf. L’altra carretera que discorre pel terme és la BV-1005 que
porta a Veciana.

El terme es troba en una zona de relleus moderats amb una morfologia condicionada per
les rieres Gran i de Sant Pere (figura 2) entre la plana de la Joncosa i Comalats. Mentre
que l’extrem oest del terme té una morfologia allargada amb límits poc condicionats per la
topografia, excepte el del barranc de la Torre que divideix el terme de Veciana fins a Sant
Guim de Freixenet. El punt més elevat del terme, amb una cota de 762 m, correspon als
plans de la Torre, a tocar de la població de Sant Guim. Per contra, el punt més baix
correspon a la sortida del terme de la riera Gran, en la confluència amb la rasa Fonda,
amb una cota de 384 m. Altres relleus destacats són el turó de Ca l’Arnau i pla de Sant
Gabriel (660 m) i cal Teixidor dels Tres Pins (676 m).

Hidrològicament, pertany a la conca hidrogràfica de l’Anoia. Tant la riera Gran, que drena
la part est del terme, com la rasa de la Coma i el torrent de Cal Bacinetes, que recullen
les aigües de la part oest, desaigüen directament a l’Anoia (figura 2).
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Figura 1: Localització de l’àrea d’estudi (en vermell).
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Figura 2: Model MDT del relleu del terme, juntament amb la xarxa de drenatge.
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Figura 3: Mapa de pendents del terme i rodalies.
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1.3 Clima i pluviometria
El terme té un clima mediterrani continental que amb l’índex d’humitat de Thornthwait es
classifica com a sec subhumit (C1). La precipitació mitjana anual és de 500 a
650 mm/any, amb màxims a la tardor i a la primavera. La temperatura mitjana anual és de
12º a 14º, amb una amplitud tèrmica mitjana de 16º a 18º.

A la següent taula s’indiquen les precipitacions màximes esperades en 24 h per diferents
períodes.

Taula 1: Precipitacions màximes esperades en 24 h pel municipi de Copons, segons dades del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Període de retorn
(anys)

Precipitació màxima
esperada en 24h (mm)

5

58 – 77

10

66 – 89

25

77 – 105

50

85 – 117

100

93 – 129

500

111 – 155

1000

119 - 167
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1.4 Marc geològic
Geològicament, el terme es troba a la Conca d’Avantpaís de l’Ebre, que correspon a una
depressió formada durant la compressió alpina i que es va anar omplint durant el Terciari
amb sediments procedents dels relleus que l’envoltaven. Hi destaquen tres episodis
d’ompliment un d’inicial continental durant el Paleocè, un de marí durant l’Eocè i un de
continental també durant l’Eocè. Les unitats geològiques que afloren al terme municipal
corresponen al darrer episodi continental i a les formacions quaternàries que es disposen
a sobre. Segons el Mapa Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:50.000 (figura 4) són
les següents:

Q

Agrupa els sediments quaternaris recents dipositats al fons de valls, rieres i
dipòsits de peu de mont, tots ells de poca potència o entitat cartogràfica. La
composició litològica depèn de l'àrea font i en general consisteix en còdols més
o menys rodats o angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites.
S'atribueixen a l'Holocè.

Qg

Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles Aquesta
unitat agrupa els materials de peu de mont (esbaldregalls de pendent i fàcies
proximals de ventalls al·luvials) recolzats als relleus principals i que formen
acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu
associat. Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les
rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits. S'atribueixen
majoritàriament al Plistocè.

POgm

Alternança de gresos limolítics i margues de color vermell. Les capes gresoses
tenen el ciment calcari i nombrosos fragments de roca. Les margues contenen
gasteròpodes lacustres. Constitueix part de la "formació Artés". Ambient
sedimentari fluvio- al·luvial. Edat: Oligocè.

POmg

Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i
localment microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt
percentatge de feldspats potàssics i plagiòclasis i a sostre sovint es
desenvolupen paleosòls. Les calcàries són microcristal·lines (biomicrites i
dismicrites) i presenten intercalacions de margues i argiles limolítiques, amb
presència d’ostràcodes i characeas. Inclou materials de la formació "molassa
de Solsona". Ambient sedimentari fluvial distal. Edat: Oligocè.

POmc

Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou
les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu", "calcàries de
la Panadella". Ambient sedimentari lacustre. Edat: Oligocè.

PEOlx

Alternances lutites de color vermell i ocre, gresos i guixos. Localment inclou
algun nivell poc important de conglomerats. El seu contingut fossilífer està
representat per: gasteròpodes, caròfits i restes de micromamífers. Aquesta
unitat constitueix les fàcies més distals de la unitat PEOg. Els nivells de guixos
de dimensions cartografiables s'han diferenciat com a unitat cartogràfica PEOx.
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial i de plana al·luvial. Edat:
Oligocè inferior.
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PEOmc

Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou
part de les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu",
"calcàries de la Panadella" i "formació calcàries de Santa Coloma". Ambient
sedimentari lacustre. Edat: Priabonià- Oligocè inferior.

PEOg

Gresos i lutites de colors vermell i ocre, amb esporàdiques intercalacions de
nivells de conglomerats. Conté restes fòssils de gasteròpodes, de caròfits i de
micromamífers. Aquesta unitat cartogràfica passa lateralment a les unitats
PEOcg (fàcies proximals de ventall al·luvial) i PEOlx (fàcies de plana al·luvial).
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial. Edat: Priabonià- Oligocè
inferior.

PEOm

Margues grises amb calcàries taulejades i laminades i gresos calcaris. Les
calcàries són pelmicrites i biomicrites, localment recristal·litzades, i ciment
dolomític en mosaic. Els gresos són litarenites de composicions calcàries de
mida de gra mig-fi i amb ciment calcític. Presenta laminació paral·lela i,
localment, laminació encreuada i ripples d'oscil·lació. Conté gasteròpodes,
bivalves, ostràcodes i caràcies. A la zona de Sant Gallart, la unitat arriba als 70
metres de potència. Ambient deposicional lacustre. "Formació calcàries de Sant
Gallart". Edat: Eocè-Oligocè.

PEOx

Margues grises i vermelles, gresos i nivells de guixos. Representen part de les
formacions "guixos de Copons" i "guixos de Sarral". Ambient sedimentari
lacustre. Edat: Priabonià superior- Oligocè inferior.

PEOlgx

Margues grises, gresos i guixos. Constitueixen part de la "formació guixos de
Copons". Edat: Eocè- Oligocè.
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POgm

PEOm

PEOg

PEOlgx

Figura 4. Mapa geològic del terme. Mapa Geològic de Catalunya. 1:25.000. ICGC
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1.5 Aqüífers, aigües subterrànies
El terme es troba sobre dos grans aqüífers, que estan definits a la cartografia d’aqüífers
de Catalunya com (ACA, 2013) (figura 5):


Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de les calcàries, calcarenites i
lutites de la depressió Central (209D11). Són aqüífers locals predominantment
lliures de morfologia tabular, amb porositat intergranular en medis de baixa
permeabilitat detrítics i margocalcaris, a les calcàries i dipòsits detrítics lacustres
de l'Oligocè.



Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió Central
(207E11). Són aqüífers locals semiconfinats de morfologia tabular, amb porositat
intergranular i per fissuració en medis de baixa permeabilitat detrítics i
margocalcaris, a les formacions de conglomerats, gresos i margues.

Figura 5: Aqüífers al terme municipal, definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya (ACA, 2013).

L’aigua d’abastament de la població de Copons prové principalment de la font de la
Bonamossa, i en períodes com l’estiuenc amb més necessitat d’aigua també s’agafa
l’aigua d’una conducció provinent de Prats de Rei.

La font de la Bonamossa i el sondeig de la Piscina estan classificats per l’ACA com a
zones de salvaguarda de captacions d’aigua subterrània per a consum humà. D’altra
banda, les rieres Gran i de Sant Pere consten a l’ACA com a zones sensibles de rius.
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1.6 Sismicitat
L’avaluació de la perillositat sísmica es basa en una estimació de la intensitat del
moviment sísmic que s’espera que pot afectar una determinada zona. L’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha elaborat un mapa de zones sísmiques en
el qual es valora la perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir
una intensitat determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs
sismotectònics. En aquest mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el
nucli urbà de cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’ICGC.
Segons el mapa, la zona està exposada a un risc sísmic d’intensitat VI segons l’escala de
MSK (figura 6). Amb aquest grau d’intensitat, el sisme el perceben la majoria de les
persones, tant dintre com fora dels edificis, i moltes surten al carrer esporuguides.
Algunes arriben a perdre l'equilibri i els animals domèstics fugen dels estables. Objectes i
mobles de les cases es mouen i alguns objectes poden caure. Sonen les campanes
petites. Poden produir-se esllavissaments a les muntanyes i canvis de cabal de les deus i
del nivell d'aigua de pous.

El grau d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus de construcció (taula
2).
Taula 2: Descripció dels danys en edificacions segons un grau d’intensitat VI (MSK)
Danys amb grau
d’intensitat VI (MSK)

Tipus de construcció
Tipus A: Murs de maçoneria en
sec o amb fang

Moltes sofreixen danys lleus i
moderats, en alguns casos greus

Tipus B: Murs de fàbrica de maó

Moltes sofreixen danys lleugers i
algunes moderats

Tipus C: Estructura metàl·lica o
formigó armat

Algunes sofreixen danys lleugers

Segons la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11
d’octubre de 2002, pel municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de
contribució K es presenten a la taula 3.

Taula 3: Valors d’acceleració sísmica bàsica i coeficient de contribució (Norma Sismoresistent
NCSE-02)
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Acceleració sísmica bàsica ab/g

Coeficient de contribució K

0,04

1,0

Figura 6: Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on
s’assenyala amb gris el municipi.
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Anàlisi de perillositat

L’anàlisi s’ha centrat en tres àrees delimitades al voltant de les zones urbanes i
urbanitzables del terme, que corresponen a l’àrea del nucli de Copons, el barri de la
Roquera i Sant Pere de Copons (plànol 0).
L’àrea del nucli de Copons (plànol 1) se situa en la confluència de les rieres Gran i de
Sant Pere, tret de la part sud, corresponent a sectors industrials, que es troben al marge
dret de la riera Gran i puntualment a la riera. En general, el pendent és baix, i molt baix
als sectors industrials del sud que es troben sobre l’al·luvial de les rieres, a excepció del
sector del nucli antic que es troba sobre un petit turó (fotografia 1). Ara bé, cal destacar
que el marge oest de l’àrea es troba al peu d’un conjunt de vessants amb escarpaments
(fotografia 2). Gran part de l’àrea es troba sobre una formació quaternària formada pels
al·luvials recents i antics de les rieres, tret del turó del poble antic que es troba sobre els
gresos i lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè. Al nord i a l’oest
de l’àrea, els vessants estan formats per materials del substrat eocè (PEOg i PEOx), a
sobre els quals es disposa una formació quaternària, a cops bastant potent, que
correspon a dipòsits col·luvials amb lutites i clasts procedents dels relleus terciaris
adjacents.
L’àrea del barri de la Roquera (plànol 1) es localitza al nord de Copons, al costat de
l’antiga fàbrica Manau, que explotaven la roca de la pedrera i en feien ciment (fotografia
3). L’àrea es troba en un vessant encarat al sud amb un pendent suau, d’uns 10º de
mitjana, sobre els gresos i lutites de colors vermell i ocre de la unitat PEOg.
L’àrea de Sant Pere de Copons (plànol 2) es troba en una zona plana elevada respecte
la riera de Sant Pere envoltada de camps de conreu, que es troba sobre els gresos i
lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè (fotografia 4).
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Fotografia 1. La població de Copons sobre un petit turó que destaca sobre la plana al·luvial
de la riera Gran.

Fotografia 2. Vessants del marge oest de l’àrea de Copons.
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Fotografia 3. El barri de la Roquera (sota a l’esquerra) al costat de la fàbrica Manau.
Fotografia de Servicios Aéreos Comerciales Españoles (SACE) del març de 1961, extreta
de http://cartotecadigital.icc.cat/.

Fotografia 4. Vista des de l’est de l’àrea de Sant Pere de Copons.
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2.1 Moviments de vessant
Al terme municipal s’identifiquen vessants amb escarpaments i pendents suficientment
elevats per que s’hi puguin generar esllavissades (despreniments i lliscaments).


Vessants amb escarpaments. Són els que tenen una major capacitat de generar
despreniments. Se’n localitzen a les rieres Gran (balços Fitó i de les Forques), de
Sant Pere (balços de la font de la Bonamossa i de la font del Messeguer - la
Floranca) i de la Roda (mas Lloretó i el Fiterol).



Vessants associats als trams més lutítics de les alternances eocenes. Són
susceptibles de generar lliscaments amb pendents mitjans superiors a 25º. No es
pot fer una localització prèvia per que els trams lutítics no estan diferenciats a la
cartografia geològica.

Als arxius de l’ICGC no hi havia constància d’antecedents de despreniments, lliscaments,
fluxos o d’altres relacionats amb moviments de vessant al terme, però a l’Ajuntament de
Copons s’ha informat de l’ocurrència de 2 esdeveniments importants, un a l’obaga del Gil,
que va tallar la riera Gran, i l’altre al barranc de la Boixeda, que va tallar l’antic camí a
Viladases. Els tècnics de l’ajuntament també han indicat que les petites inestabilitats són
habituals al balç de les Forques, l’obaga d’en Gil i al balç de la font de la Bonamossa. En
aquest darrer cas, la carretera de l’accés nord a la població (C-1412az) ha estat afectada
per despreniments del marge inferior, a més al vessant i al talús de la carretera fins a cal
Tresó hi ha xarxes i barreres per pal·liar els efectes de petits despreniments a la
carretera. També han informat d’una esllavissada de fang i pedres entre cal Vilella i mas
Lloretó, que la Diputació va reparar amb un mur.

En el reconeixement efectuat a les 3 àrees d’estudi només s’ha reconegut indicis
d’esllavissades propers a l’àrea del nucli de Copons, als vessants situats al costat oest:
gorg d’en Nafre, obaga del Gil, balç de les Forques i sectors industrials. A les àrees del
barri de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha reconegut indicis. Fet que és força
coherent amb el baixos pendent del terreny de la Roquera i gairebé pla de Sant Pere de
Copons. Tan sols cal destacar que al nord de la Roquera s’ha identificat uns
escarpaments que corresponen als desmunts d’una antiga activitat extractiva de la fabrica
Manau, però queden lluny del barri.

A continuació es descriuen els vessants amb indicis.
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2.1.1 Obaga del Gil – Gorg d’en Nafre
Aquests escarpaments se situen a l’oest dels molins del nord-oest de la població de
Copons, a ambdós costats de la riera Gran.

L’escarpament del Gorg (Fotografia 5) es localitza al marge dret de la riera Gran sota la
carretera i els horts. És un escarpament d’uns 10 m format a la part inferior pels gresos i
lutites terciàries i a la part superior per una formació quaternària col·luvial. S’hi ha
observat petits despreniments de blocs decimètrics i cicatrius de caigudes de masses de
terra d’ordre mètric, que indicarien una perillositat baixa enfront despreniments al peu i a
sobre l’escarpament.

A l’obaga del Gil, que es troba al marge esquerre, hi ha un escarpament que pot assolir
alçades de 30 metres. S’hi observen nombroses cicatrius de despreniments recents i
blocs individualitzats, i a l’alçada del gorg d’en Nafre es reconeix una esllavissada
d’almenys una desena de metres cúbics que ha deixat un dipòsit de blocs al peu
(Fotografia 6). Tanmateix, l’esdeveniment més destacat és un despreniment a l’extrem
més proper al nucli urbà. Es tracta d’un despreniment d’alguns centenars de metres
cúbics, que segons es desprèn de l’observació d’una fotografia aèria (fotografia 7) va tenir
lloc l’any 1973 o 1974. Segons s’ha informat des de l’ajuntament (Marcel Asensi)
l’esllavissada va tallar la riera i es va formar un embassament. Posteriorment, la mateixa
aigua va trobar el camí erosionant en part el vessant oposat, on va provocar una petita
esllavissada, però sense provocar danys a la zona urbana. En l’actualitat encara
s’observa la cicatriu del despreniment, un bloc caigut d’una d’algunes desenes de metres
cúbics (fotografia 8) i un conjunt de blocs a la llera de la riera, molts dels quals formen
part de l’escullera de l’altre marge.

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i l’existència de esdeveniments recents
de magnitud mitjana, es considera una perillositat mitjana enfront despreniments per
a l’escarpament de l’obaga del Gil (subàrea A, plànol 1).

És poc probable que un nou despreniment assoleixi l’àrea d’estudi, però no es poden
descartar soscavaments de la riera a l’extrem de ca l’Estany, pel que es recomana evitar
edificacions i estructures en aquests extrem, i a la subàrea en general, tret que es
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prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte
que les avali.

Fotografia 5. Escarpament del gorg d’en Nafre a la riera Gran.

Fotografia 6. Dipòsit de blocs d’un despreniment al peu de l’escarpament del gorg d’en
Nafre a la riera Gran.
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Fotografia 7. Fragment d’una fotografia aèria vertical del 14 de maig de 1974, on s’observa
el despreniment recent de l’obaga del Gil (la fletxa indica el lloc). Fotografia de Servicios
Aéreos Comerciales Españoles (SACE), extreta de http://cartotecadigital.icc.cat/.

Fotografia 8. Sector de l’escarpament de l’obaga del Gil on va tenir lloc el despreniment,
s’observa un gran bloc que és un fragment de la massa caiguda que va barrar la riera.
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2.1.2 Balç de les Forques
La part més alta del balç de les Forques presenta un conjunt de petits escarpament en la
roca dura de l’alternança paleocena-eocena, en un tram d’uns 40 m (fotografia 9). El peu
de l’escarpament, de la resta del balç i dels vessants de la rasa de la Boixeda està cobert
per una potent una formació quaternària antiga de caràcter col·luvial, que està formada
per blocs amb una matriu lutítica.

En el reconeixement efectuat s’ha identificat nombrosos indicis de despreniments als
nivells durs de l’escarpament (cicatrius i blocs individualitzats) i nombrosos blocs caiguts
al vessant. Bàsicament corresponen a despreniments de blocs de magnitud baixa, de
l’odre del metre cúbic o inferiors, però no es pot descartar el despreniment de blocs
d’alguns metres cúbics (fotografia 10) o de masses de roca dura i tova de desenes o
algun centenar de metres cúbics. Els tècnics de l’ajuntament diuen que els petits
despreniments són habituals en aquest balç.

Per altra banda, l’aspecte que cal tenir més en compte en aquest vessant està relacionat
amb un moviment ocorregut al vessant de la rasa de la Boixeda, que segons informen els
tècnics de l’ajuntament va tallar l’antic camí a Viladases. Es desconeix la data del succés,
però a les imatges aèries del 2001 sembla bastant recent (fotografia 11), pel que podria
estar relacionat amb els aiguats del juny del 2.000. Es tracta d’un lliscament,
probablement translacional, d’un volum de 5.000 a 10.000 m3, que afecta les calcàries de
la unitat PEOm i un dipòsit col·luvial de blocs quaternari (fotografia 12). Aquest moviment
sembla relacionat amb un nivell argilós del substrat terciari que n’hauria facilitat el
trencament i el desplaçament, les restes del qual s’observen al peu del moviment
(fotografia 13). Es desconeix la posició exacta i l’extensió d’aquest nivell argilós, però es
possible que es trobi sota els dipòsits col·luvials del peu del balç de les Forques.

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i la possibilitat de despreniments de
magnitud mitjana, i d’altra banda l’existència d’antecedents de lliscaments recents de
magnitud mitjana es considera una perillositat mitjana enfront despreniments i
lliscaments per al vessant del balç de les Forques. (subàrea B, plànol 1)

A la subàrea B es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les
mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les
avali.
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Fotografia 9. Vista del balç de les Forques. A dalt i a la dreta s’observen les cicatrius
generades pel lliscament de la rasa de la Boixeda. A sota i a la dreta es veu també el
despreniment de l’obaga del Gil.

Fotografia 10. Escarpament del capdamunt del balç de les Forques.
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Fotografia 11. A la imatge aèria del 1995 (esquerra) es veu l’antic camí a Viadases, mentre
que a la del 2001 (dreta) el camí està tallat i s’observa clarament les cicatrius i el dipòsit del
lliscament (imatges extretes de http://www.icc.cat/vissir3/).

Fotografia 12. Un dels escarpaments generats pel lliscament, amb el dipòsit de blocs antic
mobilitzat per sota.
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Fotografia 13. Restes del nivell argilós que pot haver facilitat el lliscament de la rasa de la
Boixeda.

2.1.3 Escarpament de la zona industrial
A l’extrem sud-occidental de l’àrea de Copons s’ha identificat un escarpament just al límit
del costat oest. És un escarpament d’uns 20-25 m que està format per dues unitats
geològiques, al tram inferior hi ha les margues grises amb presència de guixos de la
unitat PEOlgx i al tram superior una formació quaternària col·luvial (fotografia 14). Al tram
quaternari superior es reconeixen nombrosos indicis de despreniments de masses de
pocs metres cúbics i de blocs decimètrics, que indiquen una magnitud baixa pels
possibles esdeveniments amb una freqüència mitjana a alta. Al tram inferior també hi ha
alguns indicis, però són menys abundants i significatius.
Atesa la baixa magnitud s’ha considerat una perillositat baixa enfront despreniments a
la subàrea C (plànol 1), que afecta una franja del marge oest de la zona industrial i de
desenvolupament industrial.

Atès que els possibles despreniments serien de baixa magnitud i d’un abast limitat per la
morfologia plana de l’àrea es recomana que els estudis geotècnics previs a les futures
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edificacions o estructures considerin la necessitat de prendre mesures preventives
d’acord amb les característiques de la construcció. Aquestes mesures podrien anar des
de deixar una franja de seguretat, posar-hi malles de conducció o pantalles a realitzar un
mur o una berma, segons la proximitat de l’edificació i les característiques del vessant.

Fotografia 14. Escarpament al marge oest dels sectors industrials. A la part baixa afloren les
margues grises de la unitat PEOlgx i a sobre una formació quaternària col·luvial.

2.2 Esfondraments
Ni els arxius de l’ICGC ni els tècnics de l’Ajuntament tenen constància que a cap de les
tres àrees estudiades o proximitats hagi hagut esdeveniments relacionats amb
esfondraments. Tampoc, en el reconeixement de la fotografia aèria i del camp s’hi ha
reconegut indicis.

Ara bé, cal esmenta que la unitat PEOlgx que es troba sota els dipòsits quaternaris d’una
part dels sectors industrials del sud de l’àrea de la població de Copons conté guixos.
Tanmateix, en aquesta zona, els guixos d’aquesta unitat corresponen a petits nivells
intercalats en les margues grises i no arriben a formar nivells potents i massius, de
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manera que és molt poc probable que s’hi puguin generar processos significatius de
carstificació que siguin capaços de generar esfondraments. És per tant que s’ha
considerat una perillositat molt baixa als sectors industrials de l’extrem sud de l’àrea de la
població de Copons, i molt baixa o negligible per a la resta.

D’altra banda, s’ha d’esmentar l’existència de rebliments antròpics en dos punts propers a
l’àrea de la població de Copons, que són el pla del Camp de Futbol i el clot del Marinyol,
amb material procedent de moviments de terres del camp, en el primer cas, i dels runams
de la pedrera Manau, en el segon cas. Cal recordar que els rebliments no solen ser aptes
per a fonamentar estructures, ja que s’hi poden generar assentaments diferencials
importants en ser sotmesos a càrregues.

2.3 Fluxos torrencials associats a cons de dejecció
Al fons documental de l’ICGC no consten antecedents recents o antics relacionats amb
processos torrencials en l’àmbit del terme municipal de Copons.

En qualsevol cas, els torrents i rieres de l’entorn de les àrees estudiades no presenten les
característiques morfològiques adequades pel desenvolupament de fluxos torrencials,
especialment pel que fa als pendents, per la qual cosa no cal esperar perillositat
relacionada.

2.4 Inundabilitat
Les dues principals rieres del terme, la Gran i la de Sant Pere, que discorren a tocar de
l’àrea de la població de Copons tenen conques d’algunes desenes de quilòmetres
quadrats amb capacitat d’acumular cabals d’aigua importants.

Segons han informat els tècnics de l’ajuntament, en la historia recent ha hagut diversos
episodis d’inundació que han arribat a afectar els horts propers de la riera Gran, però que
no han afectat el casc urbà. En el reconeixement de camp s’ha observat indicis d’una
crescuda molt recent en la vegetació de la riera Gran, que havia assolit el 1 m d’alçada. A
més, l’ACA delimita zones inundables a la riera de Sant Pere i parcialment de la riera
Gran, en els seus estudis de planificació de l’espai fluvial, i zones inundables
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geomorfològicament, més extenses que les anteriors, en ambdues rieres (ACA, 20002016) (figura 7).

Així, atès que el nucli de Copons està molt proper a les rieres i que una part important
dels sectors industrials del sud de Copons es troben en zones inundables, es recomana
disposar per al planejament urbanístic d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant
Pere que delimitin el risc d’inundació segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de
juliol que defineix els usos admissibles de les zones inundables i espais fluvials.

Figura 7: Zones inundables de la rieres Gran i de Sant Pere: per un període de 500 anys basat
en un model hidràulic (puntejat blau gruixut) i zones inundables geomorfològicament (puntejat
lila fi), segons l’ACA (2000-2016).
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Conclusions i recomanacions

Les zones urbanes i urbanitzables de copons se situen en terrenys plans, poc o gens
propensos a generar inestabilitats. Tanmateix, als vessants de la riera Gran i de Sant
Pere, situats a l’oest de la població, s’ha reconegut escarpaments amb nombrosos indicis
de moviments de vessant, alguns dels quals importants, que han permès delimitar tres
subàrees.
La subàrea A (plànol 1) inclou els escarpaments del gorg d’en Nafre i de l’obaga del Gil.
S’ha observat indicis recents de despreniments de magnitud baixa al gorg d’en Nafre i de
magnitud mitjana a l’obaga del Gil, on destaca un despreniment d’alguns centenars de
metres cúbics que succeir l’any 1973 o 1974. S’ha considerat un perillositat mitjana
enfront despreniments i es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es
prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte
que les avali.
La subàrea B (plànol 1) inclou els vessants del balç de les Forques i de l’inici de la rasa
de la Boixeda. S’ha reconegut indicis de despreniments de magnitud baixa a mitjana al
balç de les Forques. Però també s’ha identificat un lliscament d’un volum de 5.000 a
10.000 m3, que va tenir lloc l’any 2000 o 2001 a la rasa de la Boixeda. S’ha considerat un
perillositat mitjana enfront despreniments i lliscaments i es recomana evitar
edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures preventives o correctives
adequades prèvia realització d’un projecte que les avali.
La subàrea C (plànol 1) inclou l’escarpament de l’oest dels sectors industrials S’ha
observat indicis de despreniments de magnitud baixa de freqüència mitjana a alta, de
manera que s’hi ha considerat un perillositat baixa enfront despreniments. Es
recomana que els estudis geotècnics previs a les futures edificacions o estructures
considerin la necessitat de prendre mesures preventives d’acord ambles característiques
de la construcció (franja de seguretat, malles de conducció, pantalles, mur o berma).

A la resta de l’àrea de Copons i a les de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha
reconegut altres indicis relacionats amb moviments de vessant. Així mateix, en cap de les
3 àrees s’ha reconegut perillositat associada a esfondraments ni fluxos torrencials.
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Pel que fa a la inundabilitat s’ha identificat zones inundables properes a l’àrea de la
població de Copons, per tant es recomana disposar per al planejament urbanístic
d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant Pere que delimitin el risc d’inundació
segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de juliol que defineix els usos admissibles
de les zones inundables i espais fluvials.

Finalment, amb caràcter general i independentment de la perillositat natural, cal tenir en
compte les següents recomanacions:



La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).



Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.



Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es
poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant.



Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i s’hi poden generar
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.

***

Barcelona, 3 de febrer de 2016

Vist i plau:

Marcel Barberà Garcia

Jordi Marturià Alavedra

Geòleg

Cap de la Unitat de Prevenció de
Riscos Geològics

Unitat d’enginyeria geològica i risc
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RESUM
Estudi d’Identificació de Riscos Geològics a Copons
Àrea

Moviments de vessant

Esfondraments

Fluxos torrencials

Inundabilitat

Subàrea A i B

Copons

Indicis de magnitud mitjana
Perillositat mitjana.
es recomana evitar edificacions i estructures, tret
que es prenguin les mesures preventives o
correctives adequades prèvia realització d’un
projecte que les avali
Subàrea C

Presència local de guixos poc
significativa, a la resta sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Zones potencialment inundables.
Estudi d’inundabilitat de les rieres
Gran i de Sant Pere

Indicis de magnitud baixa
Perillositat baixa.
es recomana que els estudis geotècnics previs
considerin la necessitat de prendre mesures
preventives

Barri de la
Roquera

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

No hi ha cursos fluvials

Sant Pere de
Copons

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

Sense indicis.
Perillositat molt baixa o negligible.
Sense recomanacions específiques

No hi ha cursos fluvials
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FITXES

Àrea de Copons

Perillositat

Subàrea A (plànol 1) Gorg d’en Nafre - Obaga del Gil
Tipus

Despreniments

Grau

Mitjana

Propostes

Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali

Perillositat

Subàrea B (plànol 1) Balç de les Forques - Rasa de la Boixeda
Tipus

Despreniments i lliscaments

Grau

Mitjana

Propostes

Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali

Perillositat

Subàrea C (plànol 1) Sectors industrials
Tipus

Despreniments

Grau

Baixa

Propostes

Els estudis geotècnics previs considerin la necessitat de prendre mesures preventives

Riera Gran i riera de Sant Pere
Perillositat

Inundabilitat

Propostes

Es recomana disposar d’estudi d’inundabilitat
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