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1. Introducció i objecte
Antecedents i àmbit del pla
El present document s’emmarca dins els treballs de l’Agenda 21 dels municipis de Santa
Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro i se centra en l'àmbit del terme municipal de Castell-Platja
d’Aro.
Val a dir, però, que davant de la problemàtica de l’abastament dels darrers estius, la
publicació de nova legislació i la previsió de creixement del consum en els propers anys,
l’empresa concessionària del Servei Municipal d’Aigua (AQUALIA) va encarregar la confecció
d’un Pla Director de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable del municipi
(gener 2004). Altrament, i atenent als problemes actuals que presenta el clavegueram, es va
redactar el Pla Director del Sanejament del municipi de Castell-Platja d’Aro (desembre 2009).
Aquests projectes han estat el punt de partida d’aquest treball i s’ha pogut actualitzar en
base a les dades aportades per l’empresa concessionària.

Objectius
El Pla integral del cicle de l’aigua pretén definir i valorar globalment les infraestructures de
què disposa Castell-Platja d’Aro i les que haurà de disposar per tal de garantir l’abastament i
el sanejament als diferents nuclis urbans a què abasteix.
Aquest document ha de servir, doncs, com a eina de planificació global per tal de millorar la
gestió integral del cicle de l’aigua en el municipi.
Els objectius a què respon, per tant, són:


Garantir l’abastament municipal i satisfer la demanda.



Millorar de la qualitat de l’aigua de proveïment públic.



Aconseguir la màxima eficiència en l’explotació del sistema.



Millorar els sistemes de sanejament d’aigües residuals i la qualitat dels abocaments.



Fomentar l’ús dels recursos considerats fins ara com alternatius, com ara la reutilització
de les aigües residuals i la utilització d’aigües pluvials.

Estructura del document
Els capítols 2 i 3 són un diagnòstic dels sistemes d’abastament i de sanejament municipals.
També es recullen un seguit de propostes de millora de cadascun dels sistemes, en base a
l’anàlisi de la situació actual i a partir d’estudis previs, que han servit de base per la
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confecció de la diagnosi d’aquest document i s’han complementat amb observacions
directes i converses mantingudes amb tècnics.
Cal notar que tots aquells aspectes que aquí s’apuntaran -tant pel que fa a l’anàlisi de la
situació actual com la proposta- es tracten de manera sintètica i supramunicipal (CastellPlatja d’Aro i Santa Cristina d’Aro) al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de
l’Agenda 21.
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2. Sistema d’abastament municipal
El següent capítol descriu breument –entenent que el municipi disposa d’un Pla Directorl’actual sistema d’abastament a Castell-Platja d’Aro.

Caracterització dels aprofitaments i infraestructures existents
2.1.1. Captació
La gestió del subministrament a Castell-Platja d’Aro és municipal i recau en l’empresa
proveïdora i distribuïdora d’aigua potable AQUALIA.
La captació d’aigua es fa a través de diversos aprofitaments d’aigües subterrànies que
exploten l’aqüífer del Ridaura, i d’aigües superficials provinents del Ter. La relació de pous i
les seves característiques es poden observar a la taula 1.

Taula 1. Relació dels aprofitaments d’aigua potable que abasteixen els municipis.
Topònim

Profunditat (m)

Cabal (l/s)

Pou nº 1

21,00

3,61

Pou nº 2

21,00

1,94

Pou nº 3

22,00

7,50

Pou nº 7

25,00

14,72

Pou nº 9 bis

22,00

3,61

Pou nº 10

33,00

10,27

Font: AQUALIA, 2010.

Ara bé, cal destacar que la urbanització Mas Ros s’abasta mitjançant pous del municipi veí
de Calonge, gestionats per l’empresa SOREA des de finals del 2008.
Tal i com s’ha mencionat, una part de l’aigua d’abastament municipal prové de la captació
d’aigües superficials del Ter, des d’on es deriva a la potabilitzadora de Montfullà posada en
funcionament a l’any 1976. Tanmateix, la portada d’aigües a la Costa Brava Centre no va
començar fins l’any 1993 en no poder garantir el subministrament als municipis costaners,
especialment a l’estiu. No es tractava només d’un problema de quantitat del recurs -que
l’any 1991 va originar restriccions d’aigua en alguns municipis- sinó també de qualitat, a
causa de la salinització dels aqüifers costaners.
El volum d’aigua concedit des del Pasteral s’ha mantingut més o menys constant durant el
període 2007-2009, encara que amb alguns alts i baixos (vegeu figura 1).
En aquest sentit cal assenyalar que el municipi té conveniada una dotació de 1.700.000 m3,
que, segons Aqualia, a curt termini es sol·licitarà la seva ampliació.
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Figura 1. Volums subministrats des del Sistema Sau-Susqueda-Pasteral (en milers de m3).
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Font: Web Consorci Costa Brava, 2010.

L’altra part de l’aigua subministrada al municipi procedeix dels diferents aprofitaments
d’aigües subterrànies descrits anteriorment, a banda de la compra en alta d’aigua procedent
dels pous de Sant Feliu de Guíxols i de Calonge. L’evolució dels volums d’aigua
subministrada a cada municipi es mostra a la taula i figures següents:

Taula 2. Detall (m3/any) d’aigua potable subministrada. Període 2004-2009.

Captacions

Volum subministrat (m3/any)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pou núm. 1

9.664

23

13.015

24.182

8.474

s.d.

Pou núm. 2

2

585

5.295

618

275

s.d.

Pou núm. 3

1

7.493

32.899

58.860

26.730

s.d.

Pou núm. 7

79.902

46.403

47.129

13.938

992

s.d.

Pou núm. 9 bis

28.541

0

0

0

0

s.d.

Pou núm. 10

22.609

23.582

28.697

66.337

50.920

s.d.

Total font pròpies

140.719

78.806

127.032

163.935

87.391

766

Xarxa Sant Feliu G.

721.235

730.285

727.064

568.893

457.636

766.019

Pous Sant Feliu G.

239.096

237.879

369.470

416.019

367.660

303.319

Pou Calonge

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

sd.

912.687

1.069.338

Total aigües subterrànies

1.101.050 1.046.970 1.223.566 1.148.847

Total aigües superficials
(Pasteral)

1.743.200 1.643.800 1.662.200 1.739.400 1.708.700 1.772.000
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Volum subministrat (m3/any)

Captacions
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.844.250 2.690.770 2.885.766 2.888.247 2.621.387 2.841.338

s.d. sense dades
Font: AQUALIA i web Consorci Costa Brava, 2010.

Figura 2. Evolució del volum subministrat segons fonts d’origen.
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Font: Aqualia i web Consorci Costa Brava, 2010.

Un fet especialment rellevant va ser que amb el boom urbanístic dels anys 80 l’aqüífer del
Ridaura es va veure afectat per la seva sobreexplotació, fet que va motivar un canvi en la
gestió dels recursos hídrics a finals dels 90. Va ser aleshores quan es va construir una
conducció des del sistema Sau-Susqueda-Pasteral per abastir a tota la Costa Brava, de
manera que en els darrers temps s’ha produït una substitució gradual de les fonts de
captació, passant d’un consum general d’aigua de l’aqüífer a un consum majoritari
procedent del Ter que manté les fonts pròpies com a recolzament. En aquest sentit cal
destacar que a Castell-Platja d’Aro més d’un 60% de l’aigua consumida és procedent del Ter.
L’abastament municipal té una clara dependència exterior ja que d’una banda, més de la
meitat de l’aigua subministrada prové del Ter; i d’altra banda, que dels recursos subterrànis
un 32% prové de la compra d’aigua en alta (vegeu figura 3).
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Figura 3. Procedència (en %) de l’aigua subterrània.
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Font: AQUALIA i SOREA, 2010.

2.1.2. Potabilització i distribució
Aigua superficial

La potabilitzadora de Montfullà tracta l’aigua procedent del Pasteral II des d’on se
subministra aigua potable en baixa als municipis de Girona Salt i Sarrià de Ter i, en alta, a
Bescanó, Vilablareix, Sant Julià de Ramis, Quart i als municipis de la Costa Brava Centre.
El sistema de potabilització actual de l’aigua de Montfullà consisteix en una doble oxidació
amb diòxid de clor a l’entrada a planta amb el posterior pas per uns decantadors lamelars i
filtres de sorra, i una postcloració final amb ajustament del clor lliure.
Un cop l’aigua ha estat clorada passa a la xarxa de distribució de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
No obstant, cal esmentar que des de novembre de 2006 hi ha instaurat un tractament amb
carbó actiu que permet que l’aigua d’abastament sigui encara de major qualitat.
L’aigua procedent de la planta potabilitzadora, un cop tractada, es distribueix cap a 2
dipòsits d’emmagatzemament. Des la planta de Montfullà surten dos ramals; un cap a SaltSarrià de Ter i l’altra cap a la Costa Brava Centre (Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera,
Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell – Platja d’Aro, Calonge i Palamós). Al llarg
del seu traçat, hi ha tres dipòsits reguladors (Montfullà, Llagostera i Platja d’Aro).
L’aigua s’envia a la xarxa de transport de la Costa Brava i, per tant, fins a les respectives
xarxes de distribució de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, gestionades per AQUALIA.
Aigua subterrània

A continuació, i breument, es descriuen els processos de potabilització de l’aigua procedent
de les fonts pròpies, així com els sistemes de distribució de l’aigua potable a les respectives
xarxes de proveïment públic.
Hi ha 2 zones de subministrament (ZS): la de Castell-Platja d’Aro i la de la urbanització Mas
Ros.
La ZS Castell-Platja d’Aro subministra als nuclis de Castell d’Aro, Platja d’Aro, s’Agaró i a les
urbanitzacions Mas Nou, Cim d’Aro, les Suredes, Puig Romaní, els Pins, la Gramoia, Can
Manel i Mas Semi. Es proveeix a un total de 13.045 abonats (any 2009).

-6GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell, 40, 1r 3a, 17003 GIRONA – T 972210365 F 972410639 – c/e: geoservei@geoservei.com

DOCUMENT X
PLA INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

S’abasta a partir dels pous de Sant Feliu de Guíxols i de l’abastament en alta del Consorci
Costa Brava.
L’aigua que proveeix el Consorci Costa Brava, i que ja està tractada, es condueix fins al
dipòsit Ter, a partir del qual es distribueix d’una banda, a Calonge i a Palamós; i de l’altra, a
la zona baixa de Platja d’Aro (s’Agaró, Politur, los Pinos i Treumal de Dalt).
L’aigua explotada pels pous es condueix fins a l’estació de tractament d’aigües potables
(ETAP) situada en el marge esquerra del Ridaura, a la zona del parc dels estanys. Un cop a
l’ETAP l’aigua primerament es desinfecta (cloració) i, posteriorment, es tracta per eliminar
l’excés de ferro i manganès.
Per últim, l’aigua ja tractada es condueix per impulsió fins al dipòsit de capçalera Rocatell,
de 440 m3 de capacitat i des d’on se subministra, per gravetat, a la part alta de Platja d’Aro
(Vista Alegre, Can Manel, Can Semi, Puig Romaní, Cim d’Aro i Mas Nou) i a Castell d’Aro.
La xarxa de distribució és de tipus mallada i les canonades són dominantment de
fibrociment (80%), polietilè (15%) i fossa dúctil (5%).

La ZS Urbanització Mas Ros s’abasta a partir d’un pou de titularitat municipal de Calonge
(pou riera), la gestió del qual recau en l’empresa SOREA. L’aigua explotada pel pou es
condueix per impulsió fins al dipòsit de capçalera de Mas Ros de 261 m3 de capacitat. En el
dipòsit té lloc la cloració i, posteriorment, l’aigua es condueix a la xarxa per gravetat des
d’on es subministra a la urbanització.
Els materials de les conduccions de la xarxa són 50% de fibrociment i 50% de PVC.

Anàlisi de la demanda d’aigua
2.2.1. Consum d’aigua potable
L’evolució del consum d’aigua de la xarxa pública presenta alts i baixos (observables a la
figura 4.) segons les variacions pluviomètriques anuals, l’elevada estacionalitat de la
població i la presència de segones residències. Vegeu com al 2008, any de la sequera, el
consum d’aigua es va reduir de manera dràstica assolint el seu mínim durant el període
analitzat.
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Figura 4. Evolució dels consums d’aigua potable (en m3). Període 2004-2009.
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Font: AQUALIA, 2010.

En general el consum d’aigua durant els dies laborals es manté constant, mentre que els
caps de setmana aquest augmenta, sobretot per l’augment de població de segones
residències (vegeu figura 5). Les variacions a l’estiu i a l’hivern són les que es donen
habitualment, és a dir, un major consum als mesos d’estiu coincidint amb el període estival
més freqüent. En aquest sentit l’augment de la demanda a Castell-Platja d’Aro s’estima
entorn al 400%.

Figura 5. Estacionalitat de la població al llarg de l’any 2003.

Font: Pla Director de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable del municipi, 2004.
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Taula 3. Volums registrats als diferents nuclis de població.
s’Agaró
(Zona sud)

Platja d’Aro
(centre)

Politur

Mas Nou

Castell
d’Aro

Mas Ros

2005

568.113

1.162.676

137.031

115.620

174.973

s.d.

2006

638.777

1.099.296

199.517

174.772

219.376

s.d.

2007

602.661

1.095.570

204.495

177.994

209.981

s.d.

2008

544.010

1.011.727

169.145

155.012

168.369

s.d.

2009

764.021

947.928

213.799

195.643

200.686

56.748

Any

Font: AQUALIA i SOREA, 2010.

Els consums unitaris d’aigua per a l’any 2009 s’han estimat per a tot el terme en 628
l/hab.dia. Si es considera que la dotació que es té en compte a Catalunya a l’hora de fer
qualsevol treball relacionat amb abastament d’aigua és de l’ordre dels 200 l/persona.dia, es
pot observar com es dista molt d’aquesta dotació.
Un factor que sens dubte condiciona aquest elevat consum unitari és l’existència de segones
residències i l’elevada estacionalitat de la població.
Si en aquest càlcul introduïm de manera més o menys aproximada la població flotant de
21.052 habitants (dades ETCA, Idescat), els consums es redueixen a 310 l/persona.dia per a
Castell-Platja d’Aro. Es tracta encara de valors elevats però que associats a un model
d’habitatge residencial unifamiliar amb jardí i piscina molt estès a les urbanitzacions.
Si es calcula el consum unitari (any 2009) per a les tres xarxes generals -s’Agaró, Castell
d’Aro i Platja d’Aro-urbanitzacions- s’observa una gran diferència entre elles:

Taula 4. Consums unitaris (en l/hab.dia).
Nucli

Consum

S’Agaró

1.559

Castell d’Aro

312

Platja d’Aro -urbanitzacions

518

Font: Elaboració pròpia, 2010.

2.2.2. Rendiments de les xarxes
En el cas de Castell-Platja d’Aro no es poden calcular rendiments de xarxa per a cadascun
dels nuclis de població ja que la xarxa és unitària i no es poden discernir els volums que se
subministren als nuclis per separat.
A l’hora d’avaluar el rendiment de la xarxa de proveïment pública s’ha de tenir present el
volum d’aigua que entra al sistema i el que es registra per comptador i que, per tant, es
consumeix. La diferència que en resulta correspon al que es denomina volum
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d’incontrolats (aigua no registrada que pot englobar errors de comptador, buidat de trams
de canonades per reparacions, ompliment de dipòsits i/o d’hidrants, connexions al carrer en
què no s’hagi posat el comptador portàtil,... i fuites en la xarxa).
A la taula 5 es mostren les dades disponibles en relació als volums subministrats, registrats,
incontrolats i rendiments de la xarxa municipal. Cal advertir, però, que aquests valors no
inclouen els consums de les urbanitzacions no gestionades per Aqualia com és el cas de Mas
Ros que s’abasta des de Calonge.

Taula 5. Volums d’aigua posats en xarxa, registrats i rendiment de la xarxa de Castell-Platja
d’Aro.
Any

Posats en xarxa
(m3)

Registrats
(m3)

No registrats
(m3)

Incontrolats
(%)

Rendiment

2004

2.844.250

2.251.020

593.230

20,86

79,14

2005

2.690.770

2.158.413

532.357

19,78

80,22

2006

2.885.766

2.331.738

554.028

19,20

80,80

2007

2.888.247

2.290.701

597.546

20,69

79,31

2008

2.621.387

2.048.263

573.124

21,86

78,14

2009

2.841.338

2.322.077

519.261

18,28

81,72

(%)

Font: AQUALIA, 2010.

Si es té en compte que habitualment en les xarxes d’abastament d’aigua els valors dels
incontrolats acostumen a ser de l’ordre del 20%, es pot afirmar que el valor dels incontrolats
és en general òptim. No obstant, si s’analitza xarxa per xarxa, aquests incontrolats superen
aquest llindar d’acceptació, degut sobretot a que en el càlcul global de tot el municipi, les
deficiències en l’estat de les xarxes d’algunes de les urbanitzacions, com el Mas Nou.
Els rendiments del sistema i els incontrolats mostren una evolució global positiva per als
anys estudiats.

2.2.3. Demanda futura
Les dades que a continuació es presenten s’han extret del Pla Director de les millores a
realitzar a l’abastament d’aigua potable a Castell-Platja d’Aro (any 2004). Aquest Pla
Director ha estudiat la demanda futura en base als horitzons 2015 i 2030.
Per al 2015 es preveu un increment total del 26,8%, equivalent a un increment mig del 2%;
mentre que per al 2030 el creixement global passa al 68,9%, equivalent a un increment mig
del 1,9%.
Cal destacar que, en el context de crisi econòmica actual, les previsions de creixement –a
partir del qual s’ha estimat la demanda futura– difícilment s’acompliran.
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Taula 6. Estimació de la demanda futura al municipi de Castell-Platja d’Aro.

Font: Pla Director de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable .AQUALIA, 2004.

El Pla Director contraposa les dades de l’estudi de l’interconnexió de xarxes de l’Agència
Catalana de l’Aigua (novembre 2002) que empra dotacions més baixes i preveu consums
més elevats atenent a un creixement de
població més accelerat (vegeu taula 7).
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Taula 7. Consums futurs previstos.
Any

Pla Director

ACA

2015

3.514.523

3.783.770

2030

4.680.841

5.932.674

Font: Pla Director de les millores a realitzar a
l’abastament d’aigua potable del municipi, 2004.

Qualitat de l’aigua subministrada
L’estudi i anàlisi de la qualitat de l’aigua d’abastament s’ha dut a terme en base a les
darreres proves analítiques facilitades per l’empresa gestora del servei d’aigües. Els
principals paràmetres analitzats corresponen a caràcters microbiològics, organolèptics,
físicoquímics i relatius a substàncies no desitjables entre els que cal destacar l’amoni, el
ferro i el manganès. L’aigua distribuïda per la xarxa de proveïment pública és de bona
qualitat, en tant que els paràmetres habituals es troben dins la normalitat, complint amb les
especificacions de Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer.
Les principals incidències detectades en relació a la qualitat de l’aigua d’abastament se
centren especialment en concentracions anòmales d’amoni en alguns dels pous situats en
els marges del Ridaura i elevades concentracions de ferro i manganès que han motivat la
instauració de sistemes de tractament per procedir a la seva eliminació.
D’altra banda, les captacions municipals es troben en l’àrea d’afectació dels abocaments de
l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, fet que ha condicionat la seva utilització.
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3. Sistema de sanejament municipal
Tot seguit es descriu el sistema de sanejament del municipi segons la informació disponible.

Caracterització de les infraestructures existents
3.1.1. Sistema en baixa
La xarxa de sanejament en baixa és de gestió municipal, i recull les aigües domèstiques,
comercials-industrials i pluvials de Castell-Platja d’Aro.
El sistema de sanejament està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen les aigües
residuals, les quals posteriorment s’aboquen, en la seva majoria, a l’estació depuradora de
Castell-Platja d’Aro.
La major part de particulars i establiments del municipi estan connectats al sistema públic
de sanejament, tot exceptuant els habitatges aïllats existents que, davant la dificultat tècnica
i econòmica de fer arribar la xarxa de col·lectors, acostumen a tenir fosses sèptiques. A
Castell-Platja d’Aro s’hi localitzen alguns nuclis de població –a banda dels masos i cases
aïllades– on no hi arriba la xarxa i on la única forma de sanejament possible és a través de
fosses sèptiques. Es tracta en concret, de les urbanitzacions Mas Ros (parcialment) i la zona
de Xicu Moner.
La xarxa de sanejament de Castell-Platja d’Aro té una antiguitat de 30 anys. Pel que fa a la
seva tipologia és un 90% separativa i un 10% unitària. Pel que fa als materials de construcció
un 88% és de formigó, un 10% és PVC i el 2% restant és de polietilè.
Les aigües pluvials s’aboquen a llera pública o a la línia de costa per gravetat, amb excepció
dels col·lectors que desguassen a la plaça Abat Escarré, on comença la canalització del Rec
de les Sorres. La xarxa pluvial del NE del terme municipal desemboca a la riera de Can
Carboner, a la de Fenals o a la platja. Les pluvials del Mas Ros i part del Mas Nou van a la
conca de la riera de Calonge, mentre que una altra part va a la zona urbana de Platja d’Aro i
aboca a la riera de Fenals. La part S del terme municipal desguassa a la platja o a la riera de
Sant Pol. I la resta del terme municipal aboca les aigües pluvials al Ridaura.
La xarxa d’aigua residual a Platja d’Aro funciona dominantment per gravetat i discorre
paral·lelament a la línia de costa.
La xarxa de Castell d’Aro va a parar directament a la l’estació Depuradora d’Aigües Residuals
(EDAR) de Castell-Platja d’Aro. La part baixa es condueix fins a un col·lector que uneix els
nuclis de Castell i Platja d’Aro i d’aquí a una estació de bombament principal, al marge
esquerra del Ridaura.
La aigües residuals de s’Agaró es condueixen fins a una estació de bombament, situada en
el sector de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols).
També hi ha una estació de bombament que recull part de les aigües residuals de la Gramoia
del Puig; i una altra a Cala Rovira que recull les aigües residuals del sector comprés entre el
carrer Empúries i Cala Rovira.
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Finalment, la urbanització antiga de s’Agaró i la zona del Port d’Aro disposen de sistemes de
bombament privat.
3.1.2. Sistema en alta
Un sistema en alta està constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, els col·lectors
en alta i els col·lectors de restitució de l’aigua tractada al medi.
L’EDAR de Castell-Platja d’Aro va entrar en funcionament l’any 1983 i està gestionada pel
Consorci Costa Brava a l’igual que les estacions de bombament anteriorment esmentades. Se
situa al S del nucli urbà de Castell d’Aro, en el marge esquerra del Ridaura.
La seva capacitat de tractament és de 35.000 m3/dia i està dissenyada per uns 221.083
habitants equivalents. El tipus de tractament és biològic amb tractament terciari i dóna
servei als municipis de Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro. En
total abraça una població sanejada de 35.468 habitants. Cal assenyalar que el tractament
terciari és parcial i només funciona durant l’estiu.
El Programa de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005 –i actualitzat a
2007–, de l’Agència Catalana de l’Aigua, contempla la instauració d’un sistema de digestió
anaeròbia amb autogeneració d’energia elèctrica a Castell-Platja d’Aro per a l’horitzó
temporal 2009-2014.
El destí final de les aigües residuals és divers: d’una banda, per a recàrrega de l’aquïfer del
Ridaura -per part de l’efluent secundari i l’excés d’efluent terciari-; d’altra banda, el
mediterrani a través d’un emissari submarí, o bé es reutilitza per a usos de reg després del
tractament terciari. En general es distribueix en base a dos escenaris diferents:
 Hivern: Tenint en compte que l’emissari submarí té una capacitat màxima de 6.000
m3/dia i que l’EDAR tracta 8.000 m3/dia, els 2.000 m3/dia restants s’aboquen a llera
sense tractament terciari.
 Estiu: Es tracten de l’ordre dels 25.000 m3/dia, dels quals 6.000 m3/dia van a emisari,
6.000 m3/dia van a tractament terciari i els 18.000 m3/dia restants al Ridaura. El factor
de dilució en aquest escenari és mínim.
L’EDAR de Castell-Platja d’Aro tracta totes les aigües procedents dels municipis de CastellPlatja d d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Tanmateix es tracten les aigües
residuals procedents de fosses sèptiques dels municipis consorciats que són recollides en
cubes i posteriorment transportades a la planta. L’any 2009 varen entrar un total de 4.322
m3.
Cal assenyalar però que en les dades disponibles no es té en compte la distinció entre aigües
domèstiques i industrials atès que en els col·lectors les aigües d’ambdós orígens
s’homogenitzen, fins i tot, amb les aigües pluvials.
La variabilitat en els cabals tractats a l’estació depuradora entre 2004 i 2008 (vegeu figura
4.5.5) s’interpreta en bona part deguda a les variacions pluviomètriques en aquest període,
la qual repercuteix en l’EDAR donada l’absència de xarxa separativa d’aigües. En general,
s’observa un progressiu descens dels cabals tractats durant el període estudiat.
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No es disposa de dades del volum d’aigua que procedent de cadascun dels municipis arriba
a l’EDAR. Malgrat tot, atenent a l’aigua que se subministra als municipis més de la meitat de
l’aigua tractada és procedent de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

Figura 6. Evolució dels cabals tractats. Període 2004-2009.
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Segons les dades de què s’ha disposat, les variacions estacionals en el tractament de les
aigües residuals són clarament observables, detectant un significatiu increment de l’aigua
tractada durant els mesos d’estiu quan s’incrementa la demanda d’aigua (vegeu taula 8 i
figura 7). Cal destacar que els cabals reflectits corresponen a la suma del cabal d’entrada a
l’EDAR més el cabal aportat per les cubes.

Taula 8. Cabals mensuals i diaris tractats a l’EDAR de Castell-Platja d’Aro. Any 2008.
Cabal mensual
(m3/dia)

Cabal diari
(m3/dia)

Gener

309.900

9.997

Febrer

237.070

8.467

Març

318.298

10.268

Abril

339.142

11.305

Maig

430.571

13.889

Juny

422.449

14.082

Juliol

472.470

15.241

Agost

556.620

17.956

Setembre

358.780

11.959

Octubre

271.000

8.742

Novembre

256.276

8.543

Mes
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Mes
Desembre

Cabal mensual
(m3/dia)

Cabal diari
(m3/dia)

291.314

9.397

TOTAL

4.263.890

-

MITJÀ

355.324

11.654

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Figura 7. Evolució dels cabals mensuals en m3/dia
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Tal i com es pot observar a la figura 8 l’EDAR de Castell-Platja d’Aro treballa habitualment
molt per sota de la seva capacitat de tractament, ja que té un cabal de disseny de 35.000
m3/dia.

Figura 8. Evolució dels cabals diaris en m3/dia.
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

-16GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell, 40, 1r 3a, 17003 GIRONA – T 972210365 F 972410639 – c/e: geoservei@geoservei.com

D

DOCUMENT X
PLA INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

Qualitat dels abocaments a medi hídric
Les dades de qualitat de les aigües d’entrada i de sortida de l’EDAR fan referència als
paràmetres que es controlen habitualment i són els que es mostren a continuació:

Taula 9. Mitjana anual dels principals paràmetres fisicoquímics analitzats en l’afluent (aigua
d’entrada, E) i en l’efluent (aigua de sortida, S). Període 2004-2008.
EDAR

MES

DQO

DBO5

NTK

P total

NNO3

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

E

S

2004

289,75

7,4

500

40,1

219

5,7

46,3

21,0

12,49

5,3

-

2,0

2005

292,48

8,0

530

52,6

222

6,4

53,7

27,0

10,32

5,3

-

2,3

2006

311.21

7,3

517

49

202

5,6

47,4

22,1

8,95

3,2

-

6,0

2007

304,4

6,4

593

45,4

272

5,0

60,4

28,0

10,26

4,2

-

4,4

2008

291,56

7,8

581

49,6

259

5,6

55,4

27,0

9,01

4,1

6,7

Les unitats dels paràmetres analitzats corresponen a mg/L o ppm.
Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

L’estudi més detallat de les dades de sortida indiquen com les concentracions de matèries
en suspensió (MES), demanda biològica en oxigen (DBO5), demanda química en oxigen
(DQO), nitrogen (NTK) i fòsfor (P total) es redueixen substancialment, de manera que les
rendibilitats mitjanes per al període 2004-2008 són del 97,52% per a les MES, del 91,28% per
a la DQO, del 97,55% per a la DBO, del 52,53% per al nitrogen i del 56,80% per al fòsfor.

Reutilització d’aigües residuals
L’increment de la demada d’aigua a la nosta societat i el fet que l’aigua sigui un recurs escàs
ha impulsat la reutilització de les aigües residuals, la qual permet posar a l’abast un nou
recurs per satisfer la demanda i contribuir a la recuperació dels aqüífers.
Quan a l’aigua residual depurada fins a nivell secundari se li aplica un tractament addicional
o tractament terciari passa a ser aigua regenerada. Aquest tractament terciari varia en funció
de l’ús i la qualitat que es pretèn aconseguir. En el cas de l’EDAR de Castell d’Aro el
tractament terciari consisteix en una desinfecció atenent a un criteri de protecció de salut
pública.
En l’actualitat les aigües residuals regenerades a l’EDAR Castell-Platja d’Aro són reutilitzades
per a diferents usos. Més concretament es tracta de reg agrícola (hortes de Castell d'Aro i
conreu de blat de moro a Solius), reg de camps de golf (Golf d'Aro i Golf Costa Brava), de
jardineria (Hapimag) i per a recàrrega de l’aqüífer del Ridaura. Cal assenyalar que durant la
sequera de l’any 2008 s'ha donat aigua mitjançat cubes per al reg del Pitch & Putt d'Aro, de
jardins i usos diversos en l'obra pública
(compactació, control de pols, etc.).
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La capacitat de tractament actual de la planta és de 600 m3/h (un 23% del volum tractat per
la depuradora). A la taula següent es mostren els volums que s’han reutilitzat en els darrers
anys:

Taula 10. Volums tractats destinats a reutilització (en m3).
2004

2005

2006

2007

2008

2009

899.500

944.100

981.800

868.000

779.900

993.400

Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Figura 9. Volums tractats d’aigües depurades i regenerades.
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Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.

Pel que fa a les dades de qualitat de l’efluent terciari (aigua regenerada) per a l’any 2008
obtenim:

Taula 10. Dades de qualitat de l’aigua regenerada.
Paràmetre

Unitats

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

MES

mg/l

5,3

2,6

3,5

5,2

6,7

6,0

3,9

7,3

7,1

7,2

5,1

5,3

Terbolesa

UNT

1,6

1,7

2,1

2,1

2,5

2,5

2,4

4,1

4,0

3,6

4,5

2,6

3

7

<1

1

<1

<1

2

2

4

5

1

7

Escherichia coli ufc/100 ml
Clor residual
total

mg Cl2/l

2,3

0,8

2,3

2,0

0,8

1,4

1,5

1,3

3,4

0,8

2,5

0,3

CE

dS/m

1,1

1,2

1,3

1,3

1,5

1,6

1,5

1,6

1,7

1,3

1,1

1,7

pH

-

7,4

7,6

7,5

7,7

7,4

7,4

7,7

7,7

8,0

7,8

7,3

7,5

Mitjanes aritmètiques mensuals (excepte per a Escherichia coli , que és mitjana geomètrica)
Font: Consorci Costa Brava S.A, 2010.
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L’ús de les aigües residuals regenerades contribueix a minimitzar la sobreexplotació de
l’aqüífer del Ridaura, a reduir el nombre d’abocaments a medi hídric i a millorar la qualitat
ecològica del riu.
Finalment, cal destacar que l’any 2008 el Consorci Costa Brava va redactar, per encàrrec de
l’Agència Catalana de l’Aigua, els projectes constructius de canonada d’impulsió de l’aigua
regenerada a (1) Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro i (2) a Solius i Llagostera, amb
l’objectiu d’ampliar i satisfer nous usos no potables en entorns urbans, com el reg de zones
verdes, la neteja viària, etc. Altrament, es fa necessària l’ampliació del tractament terciari de
la depuradora, el qual no s’ha iniciat encara per manca de finançament.
Aquest projecte contempla la construcció de diversos ramals:


un ramal E en direcció a Castell-Platja d’Aro i un ramal centre cap a Santa Cristina
d’Aro, amb la construcció de dos dipòsits (dipòsit E de 1.100 m3 i dipòsit centre de
3.500 m3).



Un ramal d’impulsió W, un ramal per gravetat W-Solius i un ramal d’impulsió WLlagostera, i la construcció d’un dipòsit W de 5.200 m3 i de 3 basses per a regants
amb una capacitat total de 50.000 m3 de capacitat.

No obstant això, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro disposa d’un projecte per la
construcció d’una conducció per fer arribar aigua regenerada fins a la circumval·lació entre
Castell d’Aro i Platja d’Aro (rotonda dels xais). La primera fase del projecte s’ha aprovat en el
pressupost 2010.

Aprofitament d’aigües pluvials
Davant la vulnerabilitat dels aqüífers i l’escasetat de l’aigua, les aigües pluvials o aigües
blanques, esdevenen en un nou recurs hídric que cada cop més pren més importància en les
polítiques d’estalvi d’aigua.
Les seves característiques la fan apta per al seu ús domèstic i, fins i tot industrial. Tot i que
no s’aconsella el seu ús directe, tanmateix, amb un simple tractament es pot adaptar
fàcilment a les necessitats d’ús.
Cal tenir en compte, que la major part de l’aigua que entra en un habitatge –i que és apta
per al consum humà– acaba convertint-se en aigües negres sense reutilització. S’estima que
un 60% aproximadament s’empra per a usos diversos com la neteja domèstica, la higiene
personal, el reg, etc.
Per aquest motiu és especialment interessant l’aprofitament de les aigües plujanes ja que
són molts els avantatges que suposa: es tracta d’una aigua “neta”, abundant i accessible i
que no requereix d’una infraestructura complexa.
A Castell-Platja d’Aro no es té constància de sistemes de recollida d’aigües pluvials en
l’àmbit supramunicipal, sí però que a nivell particular és habitual la presència de basses o
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dipòsits de recollida d’aigües pluvials associades sobretot a explotacions agràries. No
obstant, en el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua no consta cap concessió
relativa a l’aprofitament d’aigües pluvials.
Cas apart són els camps de golf de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro, que disposen
de llacs o basses de recollida d’aigües pluvials que es poden reaprofitar per al reg del camp
de golf.
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4. Disponibilitat de recursos i model desitjable d’ús
La definició del model desitjable per a l´ús de l’aigua es concreta en base a la procedència
del recurs, als criteris de sostenibilitat i als requeriments de qualitat per als diferents usos
de l’aigua.
Tot i no disposar d’un balanç acurat, el model d’explotació a definir resulta de la concreció i
priorització dels usos de l’aigua, així com de l’exigència de qualitat que es requereix per a
cadascun dels usos, tal i com segueix:

Priorització de l’ús de l’aigua
AIGUA
SUPERFICIAL
(Ter)

1.Abastament
(recolzament)
2.Reg

Qualitat de l’aigua

Bona

Requeriment qualitat aigua segons ús final

Apta consum boca
Decret 140/2003
1.Abastament

AIGUA
SUBTERRÀNIA
(Aqüífer
Ridaura)

Priorització de l’ús de l’aigua

2.Reg
3.Neteja

Qualitat de l’aigua

Bona

Requeriment qualitat aigua segons ús final

Apta consum boca
Decret 140/2003
1.Reg

Priorització de l’ús de l’aigua
AIGUA
RESIDUAL
(EDAR
Castell-Platja
d’Aro)

2.Cabal ecològic riu
3.Recàrrega aqüífer
Elevat contingut en
nutrient

Qualitat de l’aigua

Amb nutrients per al reg
Requeriment qualitat aigua segons ús final

Sense nutrients per a
recàrrega
Real Decreto 1620/2007

Priorització de l’ús de l’aigua
AIGUA
PLUVIAL

1.Reg
2.Neteja

Qualitat de l’aigua

Bona

Requeriment qualitat aigua segons ús final

No es precisa

-21GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. – Oriol Martorell, 40, 1r 3a, 17003 GIRONA – T 972210365 F 972410639 – c/e: geoservei@geoservei.com

AGENDA 21
SANTA CRISTINA D’ARO I CASTELL-PLATJA D’ARO

Amb les dades de què s’ha disposat, s’estima que a la vall d’Aro hi ha un volum d’aigua
disponible de 7,8 hm3 –sense considerar el volum d’aigua depurada–, dels quals 4,8 hm3
provenen del Ter (segons les dotacions pactades pels municipis de la vall d’Aro amb el
Consorci Costa Brava) i 3 hm3 serien els recursos màxims explotables de l’aqüífer del
Ridaura. Si tenim en compte que les necessitats en el territori són de l’ordre dels 6,7 hm3
(any 2009), encara resten 1,1 hm3 que es podrien extreure de l’aqüífer.

Taula 11 Balanç hídric global a la vall d’Aro.
DISPONIBILITAT RECURS
MUNICIPI

Convencional
superficials

Castell-Platja
d’Aro

0,6

Sta Cristina
d’Aro

1,7

St. Feliu de
Guíxols

Nou recurs

subterrànies

NECESSITATS

pluvials

0,9

4,2
(3,5
depurades)

3,0

(0,7
regenerades)

2,5

Sense
determinar

2,8
3,0

DISPONIBILITAT
PLUVIALS

NECESSITATS

Superficials

Ter

4,8 hm3

Depurades

3,5 hm3
Aqüífer

Subterrànies

Ridaura

3 hm3

EDAR CastellPlatja d’Aro

6,7 hm3

Regenerades

0,7 hm3

L’objectiu principal és cercar l’equilibri entre el cabal explotat pels pous i l’extret del Ter per
tal de desenvolupar un major aprofitament dels recursos hidràulics existents, alhora que
garantint la qualitat del riu i de l’aqüífer. D’aquesta manera la tendència desitjada per a
Castell-Platja d’Aro seria assolir per als propers anys el següent escenari:
50% aigües subterrànies
50% aigües superficials
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5. Diagnosi de l’estat actual
ABASTAMENT
 El boom urbanístic dels anys 80 va afectar greument a l’aqüífer del Ridaura, motivant un
canvi en la gestió dels recursos hídrics a finals dels 90. Va ser aleshores quan es va
construir la conducció des del sistema Sau-Susqueda-Pasteral per abastir a tota la Costa
Brava. D’aquesta manera s’ha produït una substitució gradual de les fonts de captació,
passant d’un consum general d’aigua de l’aqüífer a un consum majoritari procedent del
Ter, que manté les fonts pròpies com a recolzament, sobretot en les puntes de demanda
de l’estiu.
Els aprofitaments municipals que exploten l’aqüífer del Ridaura funcionen com a
recolzament i, per tant, el municipi depèn de la compra d’aigua en alta, especialment al
Consorci Costa Brava, i a les poblacions de Sant Feliu de Guíxols i Calonge per a garantir
el subministrament i evitar d’aquesta manera la sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura
que, anys enrere, va originar problemes d’intrusió salina.
Tot i que segons el Pla Director l’alternativa més adequada per a l’abastament futur passa
per reduir l’explotació de l’aqüÍfer del Ridaura, i per tant, per augmentar les aportacions
des del Pasteral, la tendència desitjada hauria de tendir a equilibrar les captacions d’aigua
superficial i subterrània.
D’altra banda, val a dir que la concentració d’aprofitaments en una mateixa àrea pot
suposar un greuge important en cas que qualsevol problemàtica que es doni en una de
les captacions pugui acabar afectant-ne al conjunt.
 El municipi destaca per un elevat consum unitari d’aigua a Castell-Platja d’Aro s’ha
estimat en 628 l/persona.dia, valor que triplica els 200 l/persona.dia que es prenen de
referència a l’hora de fer estudis d’abastament. Si es té en compte la població flotant els
consums es redueixen a 310 l/persona.dia, però són encara superiors a la dotació de
referència. Aquest elevat consum es justifica per diversos factors (1) per l’elevada
estacionalitat de la població, (2) l’auge de les segones residències i la proliferació de
piscines privades; i (3) pel fet que tot el consum es comptabilitza com a ús domèstic, ja
que una part d’aquest consum es destina a reg de jardins públics i privats.
 Pel que fa a infraestructures, segons el Pla de millores s’han de millorar aspectes com el
telecontrol, el control de cabals subministrats i actuacions de manteniment preventiu,
destinades a la recerca i reparació de fuites. Una part considerable de la xarxa presenta
un elevat grau d’envelliment i, per tant, cal considerar a mig termini un programa de
renovació (1) de 6-8 km anuals de canonades a la xarxa i (2) de les escomeses més
antigues i especialment les de plom i de ferro (≈ 2.000 escomeses); i un programa de
prevenció, continuant amb les campanyes preventives de recerca de fuites.
Aquestes actuacions s’han valorat en 920.104 € en 5 anys i permetrien un rendiment
hidràulic d’entre el 84% i 86%, que equival a un estalvi d’aigua de 140.864 m3/any.
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SANEJAMENT


Castell-Platja d’Aro té implantada parciament la xarxa separativa. Actualment està
instaurada en un 90%. Cal doncs, estendre la xarxa separativa de manera progressiva a
tot el municipi, i especialment a les urbanitzacions, contribuint d’aquesta manera a una
menor entrada d’aigua a la xarxa de sanejament i a la depuradora.



Un dels principals problemes a la xarxa de sanejament municipal és la insuficiència de la
seva capacitat hidràulica en cas de pluges fortes.
El sistema separatiu no evita que les aigües pluvials entrin a la xarxa de residuals, degut
a (1) l’aigua de pluja que es recull de teulades i patis de cases no tenen sortida
independent, i (2) a l’aigua que circula pels carrers i que entra a través dels pous de
registre.



D’altra banda, el fet que alguns sectors del municipi siguin inundables condiciona la
capacitat de desguàs de la xarxa de pluvials, i en concret del caixó de l’antic rec de les
Sorres i del bombament de la plaça Escarré –obres realitzades per millorar el desguàs de
la llera del Ridaura–.
Les dues instal·lacions romanen amb la solera per sota del nivell del llit del riu. En el
cas del bombament de la plaça Escarré, les conducccions estan disposades en pendent
cap al bombament, per poder assolir un nivell més alt del punt d’abocament, fet que
origina l’entrada d’aigua del riu cap el bombament.
L’ascens del nivell del llit del Ridaura, després de l’endegament ha deixat el bombament
en males condicions i no és possible la seva utilització.



Pel que fa a la previsió del creixement urbanístic –segons el POUM– tot i no augmentar
sensiblement les àrees urbanes actuals, es farà variar molt sensiblement l’escorrentiu
d’alguna de les conques urbanes actuals. De manera que per a una pluja de període de
retorn de 2 anys, no hi hauria massa problemes, malgrat que a la zona de Platja d’Aro
no es garanteix el correcte desguàs tenint en compte el soterrament dels col·lectors
després de l’endegament del Ridaura.
Per a un període de retorn de 10 anys no hi ha prou capacitat de transport per a les
aigües que es concentren a l’avinguda de Castell d’Aro, procedents de les conques altes
i que col·lapsen els col·lectors de l’avinguda S’Agaró, avinguda Garreta, Fleming, etc.
També hi ha problemes de desguàs a la zona Escoles dels Estanys en la seva connexió
cap el tram canalitzat de l’antic torrent de les Sorres, a la zona plaça Escarré, i que
podrien donar problemes pel desguàs de l’Avinguda Fleming.
Localment a Platja d’Aro i a Castell d’Aro es detecten problemes d’insuficiència de reixes
de calçada per absorbir cabals per a un període de retorn 10 anys i en alguns casos per
a 2 anys.
Les propostes que es recomanen des del Pla Director del Sanejament són relatives a la
millora de l’accés a la xarxa i de la capacitat hidràulica.
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Pel que fa a l’accés a la xarxa es recomana (1) la col·locació d’embornals a les zones de
creació de nous pluvials o bé allà on són escassos per poder aconseguir que entri aigua
de pluja a les canonades; i (2) l’execució de pous de registre en aquelles zones on se
suposa que hi ha connexions però no existeix pou per comprovar-ho o a on hi ha una
distància entre pous superior a 50 m.
En previsió d‘un futur desenvolupament urbanístic caldrà la construcció d’una estació de
bombament a la zona esportiva de Castell d’Aro que intercepti el col·lector de baixada
que connecta el sector amb la xarxa de Platja d’Aro; i la substitució de trams amb
diàmetre insuficient tant a la zona de Castell d’Aro com a les urbanitzacions de la zona
de Treumal (s’ha de connectar a la xarxa existent i ha de passar per una zona amb
diàmetre limitat a l’entorn de la riera de Fenals).
Pel que fa a les pluvials, en general, es proposa augmentar la secció de les canonades i a
les zones properes a les rieres amb sortida i sobreeixidors.


L’estació depuradora Castell-Platja té una capacitat de tractament de 35.000 m3/dia.
Tenint en compte que els cabals punta que es tracten a l’estiu es troben per sota dels
20.000 m3/dia, es pot afirmar que la depuradora treballa per sota del seu cabal de
disseny.

NOUS RECURSOS


Arran dels problemes de sequera i de sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura es va
iniciar la recàrrega del mateix amb els excedents de la depuradora de Castell-Platja
d’Aro. L’ús de les aigües residuals regenerades contribueix a minimitzar la
sobreexplotació de l’aqüífer del Ridaura, a reduir el nombre d’abocaments a medi hídric
i a millorar la qualitat ecològica del riu.
La millora del tractament secundari i l’ampliació del terciari afavorirà a la recuperació
qualitativa i quantitativa de l’aqüífer del Ridaura, i permetrà ampliar els usos urbans no
potables.
Actualment a Castell-Platja d’Aro no hi ha sistemes de captació d’aigües pluvials que
permetin el seu aprofitament per a usos no potables.
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6. Proposta d’actuacions
A continuació es relacionen totes les accions que conformen la proposta d’actuacions del Pla
integral del cicle de l’aigua a Castell-Platja d’Aro.
Les actuacions contemplades es presenten de manera sintètica en format fitxa i en la caldrà
considerar els següents aspectes:
 Àmbit: classifica les accions segons si fan referència a l’abastament o al sanejament
municipal.
 Període d’execució: estima el temps necessari per a portar a terme l’acció. S’indica com
a continu quan es tracti d’una acció repetitiva en el temps.
 Termini d’implantació: valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, segons si el
termini és curt (1 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (més de 5 anys).
 Prioritat: indica la rellevància de l’acció dins d’un mateix termini de temps. La prioritat
es valora en alta, mitjana i baixa.
 Sectors implicats: valora el grau de competència municipal per a dur a terme l’acció i la
implicació d’altres entitats o organismes. En determinades actuacions l’Ajuntament és
l’executor directe i en d’altres pot actuar com a mediador o impulsor de l’acció.
 Cost econòmic: quantifica el cost de l’execució de l’actuació. En aquells casos en que
l’acció no comporti una despesa econòmica s’assenyala com a cost organitzatiu i/o
tècnic.
 Fonts de finançament: suggereix les possibles institucions i organismes que poden
atorgar subvencions per a materialitzar l’acció.
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Acció

1. CREAR UNA COMUNITAT D’USUARIS DEL RIDAURA PER LA GESTIÓ
COORDINADA DE L’AIGUA

Àmbit: Abastament

Objectiu: Gestionar els recursos hídrics a la conca del Ridaura per preservar la quantitat i la qualitat del
recurs

Descripció:
Una comunitat d'usuaris és un òrgan de participació en què tots els usuaris (ajuntaments, regants,
indústries,...) acorden aquelles decisions que afecten a l'aprofitament dels recursos hídrics de la
conca a fi de gestionar i controlar la seva explotació de manera eficient.
Per aquest motiu, la participació de l’Ajuntament es considera molt important ja que des d'aquest
òrgan es podrà potenciar la legalització de les captacions particulars del municipi, fet que permetrà
ajudar a mantenir el control de la qualitat de l'aigua i regular la seva explotació i l'ús de l'aigua.
Es proposa que l’ajuntament exerceixi d’impulsor en la creació de la comunitat d’usuaris.

Prioritat: Mitjana

Termini implantació: 3 a 5 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: ACA, Ajuntaments, regants,
propietaris

Cost econòmic (en €): Organitzatiu/tècnic

Fonts de finançament: ACA
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Acció

2. REDACTAR I INSTAURAR UN PLA D’ORDENACIÓ D’EXTRACCIONS
D’AIGUA DELS AQÜÍFERS DEL RIDAURA

Àmbit: Abastament

Objectiu:

Disposar de més aigua superficial durant més temps
Optimitzar la recàrrega dels aqüífers
Disposar d’aigua per la creació de zones humides i espais naturals d’ús públic al Molí
d’en Reixach
Optimitzar l’explotació i gestió conjunta del sistema aigua superficial-subterrània a
escala de conca

Descripció:
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro hauria d’instar a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal que
redactés un Pla d’ordenació d’extraccions d’aigua dels aqüífers del Ridaura (POE), mitjançant una
caracterització addicional dels aqüífers del Ridaura, una modelització matemàtica i la redacció i
implementació d’un programa d’actuacions.
Un Pla d’ordenació de les extraccions és la norma que estableix el règim d’explotació d’una massa
d’aigua subterrània declarada sobreexplotada o en risc de sobreexplotació i els seus objectius són:


Proposar mesures tècniques i administratives per a la millor utilització del domini públic
hidràulic.



Gestionar tots els aprofitaments existents.



Pot proposar la celebració de convenis amb la comunitat d’usuaris.



Establir un termini d’execució i de vigència de les seves determinacions.



Controlar l’execució del pla. Competència que correspon a una junta d’explotació constituïda
amb l’aprovació del POE.

L’ACA en els treballs de redacció del POE, organització l’àmbit declarat sobreexplotat en polígons de
gestió, determina el balanç hídric en cada polígon, assigna un volum admissible de gestió (volum
màxim que es pot extreure de cada polígon sense comprometre l’equilibri), dóna les pautes per a
continuar la tramitació de les concessions en tràmit i de les noves sol·licituds, estableix
prescripcions sobre les mesures a adoptar per a restablir l’equilibri, i estableix un sistema d’alerta i
els seus efectes.

Prioritat: Mitjana

Termini implantació: 2 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: ACA i CCB

Cost econòmic (en €): Competència ACA

Fonts de finançament: ACA
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3. ESTABLIR
MUNICIPALS

Acció

PERÍMETRES

DE

PROTECCIÓ

A

LES

CAPTACIONS

Àmbit: Abastament

Objectiu:

Protegir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània
Protegir la qualitat de l’aigua dels pous d’abastament municipal
Optimitzar l’explotació i gestió conjunta del sistema aigua superficial-subterrània a escala
de conca

Descripció:
Partint dels fets que, (1) el conjunt d’aqüífers del Ridaura tenen una alta vulnerabilitat intrínseca, (2)
són declarats vulnerables a la contaminació per nitrats, (3) contenen elevades concentracions
d’amoni –associades especialment al punt d’abocament de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, (4)
elevades concentracions de ferro i manganès en funció de les condicions oxidants o reductores del
medi, i (5) a la dependència parcial de l’abastament municipal d’aquestes aigües subterrànies, es
proposa l’establiment d’àrees i perímetres de protecció de les captacions d’abastament municipal.
Els treballs a dur a terme per part de l’Agència Catalana de l’Aigua –a requeriment municipalhaurien de contenir, com a mínim els següents apartats:
1.

Caracterització de les captacions.

2.

Estudi del marc geològic/hidrogeològic.

3.

Estudi de la vulnerabilitat de l’aqüífer en front a la contaminació i risc potencial d’afecció.

4.

Aplicació i desenvolupament del mètode d’establiment de la protecció.

5.

Implementació en el territori de la figura de protecció.

Es dóna el cas de l’existència de diversos pous d’abastament municipal de Sant Feliu de Guíxols en
terme de Santa Cristina d’Aro i de pous d’abastament de Castell-Platja d’Aro aigües avall del terme
de Santa Cristina. Aquest fet porta a proposar uns treballs de protecció que afectin el terme
municipal de Santa Cristina (protegint pous de Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols) i uns altres –
encara que paral·lels– en terme de Castell-Platja d’Aro.

Prioritat: Alta-mitjana

Termini implantació: 2 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: ACA, Ajuntaments

Cost econòmic (en €): 45.000

Fonts de finançament: ACA
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Acció

4.ESTABLIR UN PROGRAMA D’EXTRACCIONS PER ACONSEGUIR UN
MODEL D’EXPLOTACIÓ EQUILIBRAT

Àmbit: Abastament
Objectiu: Optimitzar l’explotació i gestió conjunta del sistema aigua superficial-subterrània a
escala de conca

Descripció:
Els darrers anys la distribució de pesos pel que fa a captació d’aigües ha estat del 60% d’aigües
superficials del Ter i un 40% d’aigües subterrànies..
La següent actuació contempla l’elaboració, per part de l’empresa subministradora Aqualia, d’un
programa d’explotació per als propers anys, que permeti assolir de manera progressiva l’escenari
fixat en un 50% d’aigües suberrànies i un 50% d’aigua procedent del Ter.
Es proposa que cada any es determini un increment de les captacions d’aigües subterrànies que en
pocs anys i, de manera gradual, assoleixi els objectius marcats d’acord amb el Pla d’Ordenacions
d’Extraccions o d’un informe geològic-hidrogeològic.

Prioritat: Alta

Termini implantació: 1 any

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: Ajuntament, Aqualia,
Consorci Costa Brava, ACA

Cost econòmic (en €): organitzariu i/o tècnic

Fonts de finançament: Ajuntament, ACA
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Acció

5. RENOVAR LA XARXA DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE

Àmbit: Abastament

Objectiu: Optimitzar el rendiment de la xarxa

Descripció:
El Pla Director de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable (2004) posa de manifest la
necesitat d’anar renovant les xarxes de distribució de l’aigua potable al municipi, atenent al seu
estat deficient. En la majoria dels casos es tracta de xarxes molt antigües amb conduccions de
materials poc adequats com el fibrociment, el PVC, el ferro o la fosa dúctil.
L’Ajuntament haurà de dur a terme les millores pertinents en la xarxa municipal de distribució
d’aigua potable per tal de solventar les deficiències existents i facilitar-ne una millor gestió de
l’aigua.
Per aquest motiu es proposa que l’Ajuntament, en coordinació amb l’empresa concessionària del
servei d’aigües, faci una planificació per als propers 10 anys de totes les actuacions proposades en
el Pla Director, establint un ordre de prioritat en funció de l’estat de les xarxes.

Prioritat: Alta

Termini implantació: 10 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: Ajuntament, Aqualia,
comunitat propietaris

Cost econòmic (en €): Variable en funció de

Fonts de finançament: ACA, PUOSC,

les actuacions a executar
El pressupost total que contempla el Pla Director
per a tot el municipi ascendeix als 7.275.483€
(any 2004)
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6. INTEGRAR L’ABASTAMENT DE MAS ROS
PROVEÏMENT DE L’AIGUA POTABLE MUNICIPAL

Acció

A

LA

XARXA

DE

Àmbit: Abastament

Objectiu: Possibilitar en un futur la gestió conjunta de tot l’abastament municipal.

Descripció:
Actualment la gestió de l’aigua en el municipi recau en 2 empreses diferents: AQUALIA que abasteix
al nucli urbà i a la majoria d’urbanitzacions i SOREA que subministra a l’urbanització Mas Ros.
Aquest fet dificulta el correcte control de qualitat i gestió de l’aigua en el municipi per part de
l’Ajuntament. Per aquest motiu es planteja unificar la gestió de la xarxa d’abastament municipal. En
aquest sentit es proposa:
1.

Decidir la forma d’unificar la xarxa d’abastament municipal.

2.

Elaborar els projectes constructius necessaris.

3. Dur a terme les possibles obres d’adequació de la xarxa d’abastament municipal.

Prioritat: Mitjana

Termini implantació: 5 anys

Període d’execució: 1 any

Sectors implicats: Ajuntament, Aqualia,
SOREA, comunitat veïns

Cost econòmic (en €): variable

Fonts de finançament: Ajuntament,
comunitats de veïns
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Acció

7. OPTIMITZAR EL CONSUM D’AIGUA EN EL MUNICIPI

Àmbit: Abastament/ Sanejament

Objectiu: Minimitzar el consum d’aigua potable

Descripció:
En el context d’una preocupació creixent i generalitzada entorn la disponibilitat dels recursos
hídrics, es proposa que l’Ajuntament planifiqui una campanya de foment de l'estalvi d'aigua a partir
de diferents actuacions:
1. Una regulació, d’obligat compliment, en matèria d’aigua per a noves edificacions, en forma
d'ordenança municipal (d'acord amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció
de criteris ambientals i d'ecoeficiència dels edificis) que fomenti l’estalvi real d'aigua, en la que es
determini la manera com s’han de projectar les noves actuacions urbanístiques en matèria de
sanitaris i xarxa separativa, piscines particulars, reg de jardins privats, tipologia d’espècies vegetals
més adequades en nous espais enjardinats de caire privat, etc.
2. L'ús dels mitjans de comunicació locals en la divulgació i sensibilització en matèria d’aigua.
La població en general acostuma a desconèixer l’aigua que es consumeix i per aquest motiu és
fonamental incidir en l’efectivitat de les campanyes de sensibilització. Per aquest motiu es recomana
adequar espais d’informació i de participació, a través dels mitjans escrits i audiovisuals de què
disposa el propi municipi, per tal de fomentar l'estalvi d'aigua entre la població.
Aquesta acció es contempla paral·lelament a l’adhesió a campanyes supramunicipals de
conscienciació ciutadana, i a la coordinació d’esforços entre les diferents administracions per
rendibilitzar recursos i millorar l’eficàcia de les actuacions de sensibilització que s’endeguin.
3. L’Inspecció i renovació períodica de la xarxa de proveïment públic, per tal de millorar el
rendiment de les xarxes i reduir pèrdues.
4. Fomentar la implantació de sistemes de recollida d’aigües pluvials i de reutilització d’aigües
grises.
5. Donar un ús alternatiu a l’aigua dels pous que actualment estan fora de servei per problemes de
qualitat com ara la neteja d’espais públics o el reg de zones verdes.

Prioritat: Baixa

Termini implantació: 2 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: Ajuntament
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Cost econòmic (en €): Organitzatiu/tècnic (1

Fonts de finançament:

i 2) i variable (3, 4 i 5)

Acció

8. MILLORAR LA CAPACITAT
SANEJAMENT MUNICIPAL

HIDRÀULICA

DE

LA

XARXA

DE

Àmbit: Sanejament

Objectiu: Solventar les deficiències estructurals existents a la xarxa de sanejament

Descripció:
Un dels principals problemes a la xarxa de sanejament municipal és la insuficiència de desguàs en
cas de pluges fortes.
El fet que la xarxa sigui en la seva pràctica totalitat separativa no evita l’entrada d’aigües pluvials a
la xarxa de residuals. Aquesta aigua prové sobretot de l’aigua de pluja que es recull de teulades i
patis de cases que no tenen sortida independent i de l’aigua que circula pels carrers i que entra a
través dels pous de registre.
El municipi disposa, recentment, d’un Pla Director del Sanejament que concreta una proposta
d’actuacions relatives a la millora de la xarxa segons les deficiències detectades. Per aquest motiu
l’Ajuntament hauria de planificar un calendari d’actuacions durant els propers anys per tal d’anar
aplicant les mesures correctores o preventives recomanades pel Pla Director.

Prioritat: Alta

Termini implantació: 5 anys

Període d’execució: Continu

Sectors

Cost econòmic (en €): Variable en funció de

Fonts de finançament: ACA, PUOSC

implicats: Ajuntament, Aqualia,
comunitat propietaris urbanitzacions, ACA, CCB

les actuacions a executar
El pressupost total que contempla el Pla Director
per a tot el municipi ascendeix als 7.177.000 €
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9. MILLORAR I AMPLIAR EL TRACTAMENT DE L’EDAR DE CASTELLPLATJA D’ARO PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIGUA DE L’EFLUENT

Acció

Àmbit: Sanejament

Objectiu:

Protegir la qualitat de l’aigua dels pous d’abastament municipal
Optimitzar l’explotació i gestió conjunta del sistema aigua superficial-subterrània a escala
de conca

Descripció:
Atenent a les analítiques actuals de l’aigua superficial de la conca del Ridaura, que posen de
manifest que tant la qualitat físicoquímica com la biològica empitjoren progressivament a partir de
l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, cal assegurar-ne la seva qualitat per tal de no afectar el sistema
aqüífer i protegir els pous d’abastament municipal; sobretot si s’executa l’actuació anterior de
desplaçar l’efluent fins a la zona del Molí d’en Reixach, on la qualitat de l’aigua és molt bona.
En aquest sentit, l’aigua regenerada de l’EDAR, per tal de poder ser utilitzada com a recàrrega de
l’aqüífer, ha de complir, com a mínim, els requeriments del Real Decreto 1620/2007, de 7 de
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas
(BOE nº294, de 08/12/07). En l’Annex I.A: Criterios de calidad para la reutlitización de las aguas
según sus usos, s’estableixen, en la categoria d’usos ambientals: Calidad 5.1-Recarga de acuíferos
por percolación localizada a travé del terreno, els següents paràmetres:

Tanmateix, és del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya qui estableix, en últim terme,
els paràmetres que ha de complir l’aigua regenerada per a la recàrrega de l’aqüífer. Generalment,
aquests són els més estrictes que els paràmetres que s’estableixen en el Real Decreto.
En aquest sentit, és l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro qui ha d’instar per a la millora de la
qualitat de l’aigua regenerada de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, si aquesta finalment s’aboca al
terme, ja que podria afectar la qualitat de l’aigua dels pous d’abastament municipal, tot i que la
competència de l’actuació sigui de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Prioritat:Alta

Termini implantació: 2 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: ACA i CCB
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Cost econòmic (en €): Competència ACA

Acció

Fonts de finançament: ACA

10. AFAVORIR LA RECÀRREGA DEL SISTEMA AQÜÍFER DEL RIDAURA I EL
CABAL CIRCULANT DEL RIU DESPLAÇANT EL PUNT D’ABOCAMENT DE
L’EDAR

Àmbit: Sanejament

Objectiu:

Disposar de més aigua superficial durant més temps
Optimitzar la recàrrega dels aqüífers
Disposar d’aigua per la creació de zones humides i espais naturals d’ús públic al Molí
d’en Reixach
Protegir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània
Optimitzar l’explotació i gestió conjunta del sistema aigua superficial-subterrània a
escala de conca

Descripció:
Atenent als fets que 1) el sistema aqüífer del Ridaura depèn de la pluviometria i les avingudes del riu
per a la seva recàrrega, 2) l’aqüífer pateix una elevada explotació en època estival i 3) es disposa
d’aigua regenerada de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro com a element de gestió per a la recàrrega del
sistema aqüífer, es proposa:
1. Millorar el tractament secundari de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, per tal de millorar la qualitat de
l’aigua que actualment s’aboca a llera (atès que les analítiques posen en evidència elevades
concentracions d’amoni i nitrats procedents de l’emissari de l’EDAR). Actualment està en fase de
projecte l’ampliació del tractament terciari de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, amb un cabal de
disseny previst total del 900 m3/h. Amb aquesta ampliació es preveu dotar d’un tractament terciari
el 100% de les aigües tractades i satisfer les futures demandes d’aigua regenerada. Segons les dades
de l’explotador actual de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, a l’any 2006 es van tractar un total de
4.521.727 m3, dels quals uns 981.811 m3 van adquirir qualitat de terciari (aproximadament un 22%
del total d’aigua regenerada).
2. Desplaçar el punt d’abocament de l’EDAR actual a la zona de màxima aptitud de recàrrega de
l’aqüífer (indicada en el gràfic amb un cercle vermell) mitjançant canonada.
3. El punt de desplaçament de l’emissari de l’EDAR ha de ser decisió de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro, ja que el consistori té interès en crear una zona humida seminatural a l’àmbit del
Molí d’en Reixach, mitjançant basses artificials de laminació. Aquest fet podria justificar i
condicionar el punt de trasllat de l’emissari d’aigua regenerada.
En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha redactat el “Projecte constructiu de
canonada d’impulsió d’aigua regenerada a Castell-Platja d’Aro-Santa Cristina d’Aro” (setembre
2008), amb un cost d’execució aproximat de 4.293.645 €. Actuen com a antecedents d’aquest “Pla
director per a la reutilització de l’aigua regenerada de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro”, redactat el
2007 per Dopec.
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Prioritat: Alta

Termini implantació: 2 anys

Període d’execució: Indiferent

Sectors implicats:ACA

Cost econòmic (en €): Competència ACA

Fonts de finançament: ACA
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11. FOMENTAR L’APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS

Acció

Àmbit: Abastament/ Sanejament

Objectiu: Contribuir a reduir el consum d’aigua potable en el municipi

Descripció:
Els sistemes d’aprofitament de les aigües pluvials permeten recollir i utilitzar aquestes aigües per a
usos diversos: per al reg de jardins i d'hortes, per neteja i, fins i tot, a nivell domèstic es podria
utilitzar per a rentadores i inodors. Aquests sistemes poden arribar a suposar un estalvi d’entre el
30% i el 45 % d’aigua potable.
Les instal·lacions de recollida de les aigües de pluja no són massa complexos ja que bàsicament
consisteixen en un sistema de captació, canalització i emmagatzematge de les aigües de pluja.
A nivell domèstic, per a la captació d’aigua de pluja s’utilitzen els anomenats SCAPT (Sistemas de
Captación de Agua Pluvial en Techos), on les teulades i terrats esdevenen en la superfície de
captació o recollida de pluvials.
Per tal de fomentar l’aprofitament de les aigües pluvials, l'ajuntament podria:
1. Estudiar la possibilitat d'instal·lar aquests tipus de sistemes en equipaments municipals, que
podrien permetre l’aprofitament de les aigües pluvials per a neteja i per a les cisternes
d’inodors en els edificis o dependències municipals.
2. Elaborar una campanya informativa, adreçada a la població, sobre l'aprofitament a nivell
domèstic de les aigües pluvials.
3. Estudiar la possibilitat d'incentivar als veïns que disposin d'aquests sistemes d'aprofitament
mitjançant una bonificació en el rebut de l'aigua.
De manera general, per a la redacció del projecte d’aprofitament de pluvials caldrà:
1.

Un estudi de precipitació del municipi per al dimensionament dels dipòsits

2.

La col·locació de filtres (de llum i de carbó) a l’entrada del dipòsit per evitar l’entrada de
substàncies no desitjades

3.

La instal·lació de bombes i canonades

Elaborar un pla de manteniment i neteja del sistema.

Prioritat: Baixa

Termini implantació: 3-5 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: ACA

Cost econòmic (en €): organitzatiu i/o tècnic

Fonts de finançament: ACA

per elaborar campanya i variable en funció de
les obres a executar
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Acció

12. INCORPORAR EN EL PLANEJAMENT SISTEMES DE DRENATGE
SOSTENIBLE PER TAL D’EVITAR PROBLEMES DE CAPACITAT
HIDRÀULICA A LA XARXA DE SANEJAMENT I DE FUNCIONAMENT DE LA
DEPURADORA

Àmbit: Abastament/ Sanejament

Objectiu:

Millora de la gestió del cicle de l’aigua
Protegir la qualitat de l’aigua superficial i subterrània

Descripció:
Els anomenats Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) estan concebuts per a minimitzar els
impactes que suposa el creixement urbanístic com són la progressiva impermeabilització del sòl i
l’alteració del cicle hidrològic.
D’altra banda, cal tenir en compte que les aigües pluvials, que circulen per escorrentia a les àrees
urbanes, arrosseguen una càrrega important de substàncies químiques, residus metàl·lics i brutícia
cap a la xarxa separativa, i per extensió, al medi hídric.
La instal·lació de SUDS contribueix d’aquesta manera (1) a la millora del drenatge de la xarxa de
col·lectors i al funcionament de la depuradora ja que en moments de pluja no hi arriba un volum
massiu d’aigua que pugui col·lapsar el sistema i (2) a la millora de la qualitat dels abocaments a
llera.
Hi ha diferents tipologies de SUDS que gestionen l’escorrentia mitjançant elements constructius com
cobertes vegetades, superfícies permeables, franges filtrants, pous d’infiltració, rases filtrants,
dipòsits d’infiltració, dipòsits de detenció (superficials o soterrats), estancs de retenció o aguamolls.
Per aquest motiu es proposa que en les zones de nou desenvolupament urbanístic es puguin
incorporar aquests sistemes de drenatge amb l’objectiu de millorar l’escorrentia superficial, la
infiltració i el drenatge de la xarxa de sanejament. Una manera factible d’implantar aquests sistemes
de manera normativa podria ser redactant una ordenança municipal.
Un altre aspecte a considerar és la possibilitat de reutilitzar les aigües grises dels habitatges a través
d’un tractament per mitjà de tècniques SUDS o amb equips de depuració.
En definitiva, l’utilització d’aquests sistemes permet millorar la gestió integral de l’aigua, des de
l’abastament, al drenatge i al tractament final.

Prioritat: Baixa

Termini implantació: 3-5 anys

Període d’execució: Continu

Sectors implicats: Ajuntament, Aqualia
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Cost econòmic (en €): Variable en funció de

Fonts de finançament: ACA

les mesures estructurals aplicades
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7. Cartografia
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