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1. Objecte
Aquest estudi d'inundabilitat es realitza a l'encreuament de la Riera de Riudecanyes amb la
Carretera T-310, a la finca Mas de l’Hereu situada a l’est de la riera i al nord de la carretera.
Segons el POUM de Montbrió del Camp es tracta de sòl no urbanitzable i es qualifica amb la clau
SPE Sòl de Protecció Especial.
A l’actualitat el Mas de l’Hereu té l’activitat de casa rural i es pretén instal·lar una sèrie d’activitats
esportives per a grups en els terrenys que envolten el mas. Aquest estudi d’inundabilitat es realitza
per determinar el grau d’afectació de la zona que confronta amb la Riera i l’eventual necessitat de
prendre mesures correctores.
Indicar que la Riera de Riudecanyes s’inicia aigües avall del pantà de Riudecanyes, on es recullen
les aigües del Barranc de l’Argentera, les del Barranc del Masos, que s’uneix al Barranc de
l’Argentera al sud-est del poble de Duesaigües, i de diversos Barrancs que aboquen directament
al Pantà. Al nord-est del pantà: barrancs del Coix, de la Vellesa, de la Foïna i de la Fonteta. Al
sud-oest del pantà: barrancs de les Rutxeles, dels Travadells i de la Boixa. En el recorregut de la
Riera de Riudecanyes cap al Mas de l’Hereu, també rep les aigües dels barrancs de la Font i del
Gendre. La branca més allunyada, que correspon al naixement del Barranc dels Masos, s'inicia
12.021 m aigües amunt. La superfície de la vall que envia les aigües al barranc és de 3.446,9
hectàrees.

2. Metodologia i càlculs
S’aplica el mètode racional per la determinació del cabal punta, Qp (m3/s), per uns període de
retorn de 10, 100 i 500 anys, i després la fórmula de Manning per determinar el calat en el barranc
per aquests cabals punta.
S’utilitzen els Mapes Topogràfics de Catalunya, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a E=1/5000
en format digital.
2.1 Mètode Racional
La fórmula per calcular el cabal punta és:

Qp  K 

CI S
3,6

(1)
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on
Qp

cabal punta, m3/s

C

coeficient d’escorrentiu, adimensional

I

intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al
temps de concentració Tc de la conca, mm/h

S

superfície de la conca, km2

K

coeficient d’uniformitat, adimensional

A continuació cal establir el valors de cada una de les variables de la fórmula (1).
Valor de K

K 1

Tc1, 25
Tc1, 25  14

(2)

on
K

coeficient d’uniformitat, adimensional

Tc

temps de concentració, h

Per tractar-se d’una conca rural, amb un grau d’urbanització del 3,5 % de l’àrea de la conca

 L 
Tc  0,3   0, 25 
j 

0 , 76

(3)

on
Tc

temps de concentració, h

L

longitud del curs principal, km

j

pendent mitjà del curs principal expressat en tant per u, m/m

La cota de naixement és de 530 m i la cota quan passa pel Mas de l’Hereu és de 110 m. La
lontitud del barrranc en aquest tram és de 12021 m. Per tant,

j

530  110
 0,03494
12021

L=12,021

amb aquest valors s’obté Tc=3,755 h amb l’equació (3). A continuació es calcula K amb (2) i s’obté
K= 1,272.
Valor de C

C

P  P  P  23  P 
P  11 P 
'
d

'
o

'
d

'
d

'
o

' 2
o

(4)
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on
C

coeficient d’escorrentiu, adimensional

P’d

volum de precipitació diària corregit, mm

P’o

llindar d’escorrentiu, mm

El volum de precipitació diària es calcula mitjançant l’expressió:

Pd'  K A  Pd

(5)

on
KA

coeficient de simultaneïtat, adimensional

Pd

volum de precipitació diària per al periode de retorn considerat, mm

P’d

volum de precipitació diària corregit, mm

El coeficient de simultaneïtat KA es calcula mitjançant l’expressió:

KA  1

log S
15

si S  1 km 2 , 1 en cas contrari

(6)

on
KA

coeficient de simultaneïtat, adimensional

S

superfície de la conca, expressada en km2

La superfície de la conca és de 34,47 km2. Per tant, KA=0,8975. Pd té els següents valors, pels
períodes de retorn considerats, segons indicació dels tècnics de l’ACA.
Període de retorn
(anys)
10
100
500

Pd
(mm)
120
202
271

P’d té els valors que es mostren, calculats segons l’expressió (5).
Període de retorn
(anys)
10
100
500

P’d
(mm)
108
182
244

El llindar d’escorrentiu P’0 es calcula com:

P0'  1,3  P0

(7)

on
P’0

llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional 1,3, mm

P0

llindar d’escorrentiu, mm
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L'ús del sòl, estimat a partir de l’ortofoto del l’ICC, és 3% urbanitzacions i nuclis urbans, 78% bosc
i 19% fruiters de secà. En el mapa geològic de Catalunya s’observa que els terrenys que hi ha
aigües amunt de la presa de Riudecanyes són lidites amb nòduls de fosfats i calcàries, turbidites,
gresos, pelites i conglomerats poligènics (CaA). Aigües avall de la presa, en els primers 1500 m,
els terrenys propers a la riera són graves (Q2D), i més enllà són granodiorites biotíticohornblèndiques (GRDB). Els 2400 m de riera que hi ha a continuació, fins arribar al Mas de
l’Hereu, està envoltada de terrenys tipus graves.
Segons la classficació del SCS, el codi CaA correspon al grup de sòl tipus C, el codi Q2D a sòl
tipus A i el codi GRDB a sòl tipus D.
En el càlcul del llindar d’escorrentiu P0 amb el model SCS, s’obté:
-

Ús del sòl:
Superfície:
Tipus de sòl:
P0:

massa forestal espessa
78%
C en un 100%
31 × 0,78 = 24,2 mm

-

Ús del sòl:
Superfície:
Tipus de sòl:
P0:

plantacions forestals d’aprofitament forestal pobre, pendent < 3%
19%
A en un 75%; D en un 25%
75×0,19×0,75 + 14×0,19×0,25 = 11,4 mm

-

Ús del sòl:
Superfície:
Tipus de sòl:
P0:

paviments
3%
C en un 100%
1 × 0,03= 0,1 mm

Resulta un P0 de 35,4 mm.

P’0 s’obté de l’expressió (7) i té un valor de 46,02 mm. Finalment, es calcula C amb la fórmula (4),
I amb la (8) i Qp amb la (1).
P’d
(mm)
108
182
244

C
0,20
0,36
0,46

I
(mm/h)
21,0
35,4
47,5

Qp
(m3/s)
51,2
155,3
266,2

Valor de I
28 Tc
Pd'
 11 280 ,1 1
24
0 ,1

I

0 ,1

(8)

on
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intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al

I

temps de concentració Tc de la conca, mm/h
P’d

volum de precipitació diària corregit, mm

Tc

temps de concentració, h

2.2 Fórmula de Manning aplicada a canals oberts

V 

1 2 / 3 1/ 2
R S
n

(9)

on
V

velocitat, m/s

n

coeficient de rugositat, adimensional

R

radi hidràulic, m

S

pendent, m/m

El radi hidràulic es defineix com,

R

Am
Pm

(10)

on
Am

àrea de la secció mullada, m2

Pm

perímetre de la secció mullada, m

Per un valor de n=0,035 i sabent que el cabal és igual a la velocitat per l’àrea, la fórmula de
Manning es pot expressar com,

Q

1
Am R 2 / 3 S 1 / 2
0,035

(11)

on

Q

cabal, m3/s

Am

àrea de la secció mullada, m2

R

radi hidràulic, m

S

pendent, m/m

La resolució de l’equació (11) en un perfil transversal a la llera de la riera es realitza de la següent
manera:
1. Es determina el pendent de la llera del barranc a la seva intersecció amb l’eix, això és el
valor de S, amb l’ajuda del plànol topogràfic
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2. S’obté el perfil del terreny i es suposa un calat de l’aigua en el barranc.
3. Gràficament es mesura Am i Pm i es calcula el terme dret de l’equació (11). Si aquest valor
és igual a Q, el calat suposat és correcte i finalitza el procés. Si és més petit a Q cal
suposar un calat més gran. Si és més gran a Q cal suposar un calat més petit.
Es defineixen 3 eixos transversals a la riera. S’adjunta un plànol de planta amb la seva situació,
també el plànol amb el perfil del terreny.
Per l’eix A, el pendent local la riera és de 1,77%. En el cas del període de retorn de 500 anys, la
cota de la làmina d’aigua és de 113,67 m, la superfície mullada és de 54,15 m2 i el perímetre
mullat 36,54 m. El terme dret de l’equació (11) val 267,5 m3/s. Velocitat = 4,9 m/s. L’aigua
desborda lleugerament al marge oest de la riera (8 cm) i es queda fora del límit de la parcel·la.
Per l’eix B, el pendent local la riera és de 1,77%. En el cas del període de retorn de 500 anys, la
cota de la làmina d’aigua és de 113,07 m, la superfície mullada és de 51,85 m2 i el perímetre
mullat 32,83 m. El terme dret de l’equació (11) val 267,2 m3/s. Velocitat = 5,1 m/s. L’aigua arriba
fins el límit de la parcel·la, però no l’inunda.
Per l’eix C, el pendent local la riera és de 1,77%. En el cas del període de retorn de 500 anys, la
cota de la làmina d’aigua és de 112,64 m, la superfície mullada és de 62,45 m2 i el perímetre
mullat 52,21 m. El terme dret de l’equació (11) val 267,4 m3/s. Velocitat = 4,3 m/s. L’aigua entra
uns 20 m cap a l’interior de la parcel·la, i el calat màxim és de 60 cm.

3. Anàlisi de resultats
Les edificacions existents al Mas de l’Hereu es troben a uns 180 m de la Riera de
Riudecanyes. El terreny que els separa forma dos plans. El més proper a les
construccions, i fins a 70 m més enllà, té una cota mitjana de 117 m. El que hi ha a
continuació, 110 m fins a la Riera, té una cota mitjana de 113 m. Per tant, entre els dos
plans hi ha un esglaó de 4 m d’alçada.
En aquest estudi d’inundabilitat s’ha comprovat que la parcel·la no s’inunda amb les
avingudes pels períodes de retorn de 10 i 100 anys. En canvi si que s’inunden els terrenys
més al sud de la parcel·la, fins una distància de 20 m, per al període de retorn de 500
anys.
En una franja de 20 m, paral·lela a la Riera, es compleix la condició d’inundació moderada
(calat inferior a 1 m). El Reglament de la Llei d’Urbanisme no permet realitzar cap

6

Estudi d'inundabilitat de la Riera de Riudecanyes al seu pas pel Mas de l’Hereu, polígon 10 parcel·la 26, de Montbrió del Camp

construcció, a excepció de les d’emmpagatzamatge per a ús industrial. Es permet l’ús
d’activitat esportiva a l’aire lliure.
La franja de 5 m més propera a la Riera és una zona de servitud utilitzada, segons l’article
7 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, per la protecció del DPH, de pas públic
peatonal i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament.
Només es pot plantar lliurement espècies no arbòries autòctones.

Reus, 20 de desembre de 2016
Raimon Grau Valldosera
Col·legiat núm. 8395
Dr. Enginyer Industrial
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2. MAS DE L’HEREU

Nom de la Masia: MAS DE L’HEREU

Identificació al plànol d’ordenació: 2

Nucli o indret: Mas de Llamberg
Ús del sòl: agrari
a preservar

Coordenades UTM: x- 330615; y- 4552887

DADES CADASTRALS
Pol.10
Parc.26
Superfície (m2):20.179

9 .6

pb+1

pb+1

pati
13 .0

Superfície útil, m2
PB: 305,10
PP1: 305,10
PP2: 157,8
PP3: 20,4
TOTAL: 788,40

5 .4

9 .6

1 2 .0

Superfície construïda, m2
PB: 361,95
PP1: 361,95
PP2: 187,1
PP3: 28,3
TOTAL: 939,30

3.8

pb+2

pb+4

11 .0

1.0

Pati (constr. , m2): 124,00
113,00
Pati (útil, m2):

7. 0

10.9

pb+2

9.6

6.0
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1.

DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1.

Època de construcció, tipologia i entorn
El mas es localitza a la zona sud oest del terme de Montbrió del Camp, sobre la
carretera T-310 de Mont-roig del Camp a Montbrió del Camp, des de la qual s’accedeix
per un camí de terra de 150 m de longitud. El mas es troba a dos kilòmetres
aproximadament del nucli urbà.
La construcció principal –originària de finals del segle XII a la primera fase, llevat de la
torre de defensa, que es va construir l’any 1591- consta d’una primera planta noble
amb dues sales com tenien totes les cases pairals catalanes i d’un pati interior amb
porxos i claustre. També disposa de forn de pa propi i d’una cisterna sota la sala central
davant de l’escala que dona accés a les dues plantes superiors. Existeix un espai afegit
que serveix de petit magatzem i una bassa de considerables dimensions. Destaca
també la ja anomenada torre de defensa que consta de planta baixa, tres plantes pis i
un mirador envoltat de merlets i xafanassos. La torre fou construïda per motius de
defensa en l'època dels creixents atacs pirates a la costa catalana. Una sala de l'interior
es coneix com l'habitació dels frares, ja que els frares d'Escornalbou descansaven en
aquesta estança en diverses ocasions.
L’edifici principal és de pedra, i es troba rodejat d’oliveres i un pinar de la mateixa
propietat.
El mas forma part del mateix conjunt que el mas de Llamberg amb el qual es troba unit
físicament. Sembla que originàriament formaven una propietat única. No se sap quan
es va produir la separació: amb certesa documental la separació ja era efectiva l’any
1700. Segons declara l’actual propietari, la llegenda conta que els propietaris van tenir
bessons i van repartir-los la propietat. Cal destacar que els dos masos disposen de
cisterna i forn de pa propis.
A la fitxa Cadastral del 1954 hi consta una edificació de 454 m2.

1.2.

Estat de conservació de l’immoble o conjunt
L’estat de conservació es molt bo.

1.3.

Ús actual
El mas s’utilitza actualment com a residència permanent combinada amb el turisme
rural.

1.4.

Accessibilitat des dels camins públics, serveis i situació de risc
S’hi arriba des de la carretera T-310 de Mont-roig del Camp a Montbrió del Camp, a
uns 2 km del poble de Montbrió del Camp en sentit Mont-roig del Camp, on parteix un
camí d’uns 200 m de longitud, de terra en bon estat.
El mas compta amb connexió a la xarxa de llum i disposa d’aigua de la mina de Sant
Miquel.
No es troba localitzat en una àrea d’especial risc des del punt de vista forestal.
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2. JUSTIFICACIÓ DE LES
RAONS
ARQUITECTÒNIQUES,
HISTÒRIQUES
I
PAISATGÍSTIQUES QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA
MASIA
Es tracta d’una construcció interessant per la seva estructura i antiguitat, a més de
demostrativa de les construccions tradicionals catalanes.
L’edificació, juntament amb el mas de Llamberg, així com el rellotge de sol de la
façana, són elements inclosos a l’Inventari de Recursos Turístics de Montbrió del Camp
(Unitat de geografia de la URV, 2005) i a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya.
La seva preservació és fonamental per a la continuïtat de l’activitat i l’equilibri del
territori en una zona molt propera a nuclis urbans.
Cal destacar de manera singular, l’estètica que confereixen a l’edifici tant la torre com el
claustre que es troba al seu interior.

3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
3.1.

Usos admesos
Caldrà considerar com a ús habitual el mateix que desenvolupa actualment –residencia
permanent combinada amb turisme rural-. També s’accepta l’ús de restauració i d’oci
en la pròpia edificació de la masia i en el seu entorn immediat sempre relacionats amb
l’activitat de turisme rural, per tal de complementar les activitats descrites. Aquests usos
haurien d’estar condicionats al manteniment de les finques agrícoles que formen part
de la propietat. També seria interessant el seu possible ús com a recurs pedagògic, per
l’estat de conservació de l’estructura interior de les antigues cases rurals catalanes.
Altres usos que no siguin estrictament de turisme rural o de restauració i oci dins
l’entorn estricte del mas, i que es proposin a la resta de la finca, com poden ser entre
d’altres el de espectacles o restauració amb folklore a l’aire lliure, hauràn de ser objecte
d’avaluació i aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme mitjançant la
presentació del corresponent Pla Especial.

3.2.

Condicions d’edificació i ordenació
Bàsicament es proposa el manteniment de les característiques i la funcionalitat actual,
en la mesura que es pugui mantenir l’activitat.

3.3.

Accés i serveis
Dins les bones condicions generals de funcionalitat, només caldria vetllar pel
manteniment de les mateixes.
Pel que fa a la via d’accés des de la T-310, necessita una millora global de les seves
condicions, valorant la necessitat de millorar la seguretat de la cruïlla amb la carretera.
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FITXA CADASTRAL DE 1954:
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FITXA CADASTRAL VIRTUAL:
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ALTRES FOTOGRAFIES

Vista del claustre al pati interior.

Vista de la sala central amb la boca de l’aljub.
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Forn de pa.

Una de les dues sales principals.
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Dues fotografies antigues del mas
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