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1 ANTECEDENTS 
 
1.1 Breu descripció dels participants en el projecte  
 

1.1.1 Fructícola Empordà SL 
 
En els seus inicis son als anys setanta sota la forma de cooperativa i actualment sota la 
forma de societat limitada, agrupa a 23 productor de poma que produeixen en més 400 
hectàrees de les varietats Golden, Red delicious, Fuji, Gala i Granny a la zona del Baix 
Fluvià. Tota la producció de poma es fa seguint les pautes del Consell regulador de la  
Producció Integrada de Catalunya, i el protocol Global Gap de bones pràctiques 
agrícoles. La comercialització de la fruita es fa sota la Indicació Geogràfica Protegida   
Poma de Girona.   
 
Disposen de diverses instal·lacions per a la confecció i frigoconservació de la fruita. 
Concretament d’una precalibradora de gestió per color i qualitat amb una capacitat de 
manipulació mitjana de 10 t/hora, diverses màquines d’envasat de 8 t/hora de capacitat 
i 51 cambres frigorífiques amb una capacitat total de 21.000 tones.   
 

1.1.2 Ajuntament de Sant Pere Pescador 
 
Municipi de 2.040 habitants situat a la façana litoral del Baix Fluvià. Té una extensió 
territorial de 18.3 km2, dels quals 1.718 Ha son SAU i 1.402 Ha de terres llaurades. Els 
sectors econòmics més rellevants són el turístic, amb 11.397 places de camping i 
l’agricultura. Hi ha 57 explotacions agràries. Els conreus herbacis ocupen 763 Ha i els 

de fruiters 627 Ha. 605 Ha del municipi estan incloses en el parc natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. 
 

1.1.3 Ajuntament de l’Armentera 
 
Municipi de 949 habitants i 5.8 km2 de superfície, de les quals 327 Ha és la superfície 
agrària útil (SAU), i totes, a la vegada, son terres cultivades. Estan comptabilitzades 28 
explotacions agràries. Els conreus herbacis ocupen 177 Ha i els de fruiters 16 Ha. En el 
cens de bestiar 4.672 cap de porcí. 
 

1.1.4 Ajuntament de Torroella de Fluvià 
 
Municipi de 688 habitants i 16.9 km2 que agrupa els pobles de Sant Tomàs de Fluvià, i 
Vilacolum. Té 1.565 Ha de SAU i d’aquestes 1.461 Ha són terres cultivades, dominades 

pràcticament pels conreus herbacis 1.129 Ha, fruiters 212 Ha i olivets 118 Ha. Hi ha 
comptabilitzades 43 explotacions agràries. A la vegada, el sector ramader destaca 
l’aviram amb 80.289 caps i el porcí amb 10.109 caps. 
 

1.1.5 Ajuntament de Vilamacolum 
 
Municipi de 5.6 km2 i 325 habitants. L’activitat agrària és la més destacada, amb 1.326 
Ha de SAU i 1.124 Ha de terres cultivades. D’aquestes els conreus herbacis són 



 

 

Coneixement i governança de la gestió de l’aigua freàtica al Baix Fluvià  -  8 - 

àmpliament hegemònics amb 1.041 Ha. En quant a la ramaderia, hi consten 2.194 cap 
de bestiar boví i 5.245 caps de porcí. Hi ha comptabilitzades 26 explotacions agràries. 
 

1.1.6 Ajuntament de Ventalló 
 
Municipi de 793 habitants, format, a més de Ventalló, per diversos pobles: Montiró, 
Pelacalç, Saldet, Vila-robau, Valveralla, l’Arbre sec i els Masos. Té una extensió 

municipal de 25.6 km2. D’aquesta superfície, 1.660 Ha és SAU, pràcticament totes 
conreades. Hi ha 93 explotacions agràries. Els conreus herbacis ocupen 1.230 Ha, els 
conreus de fruiters 357 ha i els olivets 56 Ha. La ramaderia té una consideració important 
amb 286.317 places d’aviram i 26.691 caps de porcí. 
 

1.1.7 Estació Experimental Agrícola Mas Badia. 
 
Centre de recerca ubicat al municipi de La Tallada d’Empordà a la comarca del Baix 

Empordà, consorciat amb l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que es 

l’organisme públic que impulsa i coordina la recerca i la innovació en el camp 
agroalimentari a Catalunya. 
 
La Estació experimental agrícola desenvolupa les seves activitats en tres àmbits de 
cultius: fructicultura (fruita dolça, principalment poma), conreus herbacis extensius 
(cereals d’estiu, cereals d’hivern, farratges i cultius proteaginosos, principalment) i 

espècies forestals de creixement ràpid (pollancres), i per tant té experiència en els 
principals conreus de la zona.  
 
1.2 Justificació de la proposta 
 
El Baix Fluvià és l'àrea fluvio-deltaica del riu després de superar l’estret entre Sant Morí 

i Sant Miquel de Fluvià. Aquesta àrea és ocupada quasi únicament per sòls al·luvials: 
presenta diversos aqüífers lliures i algun de confinat molt superficials que ha originat 
una agricultura de regadiu molt intensiva i important, a partir de pous que exploten 
principalment l'aqüífer superficial. El Baix Fluvià coincideix bàsicament amb els actuals 
termes municipals de Sant Pere Pescador, Armentera, Ventalló, Torroella de Fluvià i 
Vilamacolum. (FIGURES 1 i 2). 
 

 
FIGURES 1 i 2.- Àrea hidrogràfica que forma la conca del riu Fluvià i detall del Baix Fluvià, format 
pels municipis de Sant Pere Pescador, l’Armentera, Ventalló, Torroella de Fluvià i Vilamacolum. 
 
La zona del Baix Fluvià presenta un aqüífer superficial situat a una fondària entre els 0 
i els 5 metres, i un aqüífer més profund situat entre els 15 i 20 metres de fondària que, 
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en les proximitats de la línia de costa, pot arribar a estar confinat. El riu a l’entrada de la 

plana (un cop superat l’estret entre Sant Morí i Sant Miquel de Fluvià) és 

predominantment influent sobre l’aqüífer, mentre que en el tram final es comporta de 

manera efluent. 
 
Aquesta facilitat de captació d’aigua de l’aqüífer superficial ha permès el 

desenvolupament al llarg del segle XX d’una agricultura intensiva, basada en els 

conreus de regadiu: fruiters (26,7%), blat de moro (19.3%), farratges (7.1%), 
principalment; i a les parts de cotes més elevades de conreus de sequer: cereals 
d’hivern (37.5%), oliveres (1.8%), conreus proteaginosos (2,4%), entre altres FIGURES 
3 i 4). 
 
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya vigent (PGDCFC 2016-2021) 
posa de manifest el mal estat des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu de la massa 
d’aigua subterrània núm. 32 en la que està inclosa l’aqüífer del Baix Fluvià. En els 

aspectes qualitatius, s’incompleixen els paràmetres de: CE, Cl, NO3 i SO4. Respecte 

als paràmetres quantitatius, el PGCFC 2016-2021 manifesta que l’extracció d’aigua de 

la zona és alta, i es detecten valors negatius de fins a -4 m snm en zones properes a la 
costa, amb oscil·lacions interanuals de més de 5 m. Localment s’observa un lleuger 

descens piezomètric. Degut al seu deteriorament, el PGCFC 2016-2021 posposa fora 
de vigència del PGDCFC l’assoliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua 

(DMA).  
 
A nivell del sector agrícola del Baix Fluvià, s’han produït en els darrers anys una 

salinització (augment de la conductivitat elèctrica) progressiva de pous agrícoles en les 
zones del cortal de la vila, prop del rec Sirvent (al nord) i en les proximitats de la 
desembocadura del riu Fluvià dins el terme municipal de Sant Pere Pescador. A la 
vegada hi ha nivells elevats de nitrats en pous de Vilamacolum, Ventalló i Torroella de 
Fluvià. En els aspectes quantitatius s’ha apreciat una disminució dels nivells freàtics en 
les zones més allunyades de la costa del Baix Fluvià (termes de Vilamacolum, Torroella 
de Fluvià i Ventalló).   
 
 

     

Cultiu Ha %

CEREALS 1635,01 37,5

FRUITA DOLÇA 1165,74 26,7

CEREALS D'ESTIU 843,25 19,3

FARRATGERES 309,14 7,1

PROTEAGINOSES 105,71 2,4

GUARET 105,23 2,4

OLIVERES 78,39 1,8

OLEAGINOSES 53,42 1,2

HORTÍCOLES 29,02 0,7

ALTRES PRODUCTES 27,95 0,6

FRUITS DE CLOSCA 5,41 0,1

LLEGUMINOSES 3,98 0,1

VINYA 1,78 0,0

Total general 4364,02 100,0

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085
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FIGURES 3 I 4.- Distribució, per grups de cultius, la seva superfície en hectàrees i el percentatge 
d’ocupació respecte a la superfície agrària útil, al Baix Fluvià. 
 
Quatre d’aquests termes municipals (l’Armentera, Ventalló, Torroella de Fluvià i 

Vilamacolum), estan considerats actualment (2017) com a zona vulnerable a la 
contaminació per nitrats. 
 
El desenvolupament d’una agricultura de regadiu a la zona del Baix Fluvià juntament 
amb l’increment d’altres usos (abastament públic, indústria, turisme...) durant la segona 

meitat del segle XX ha suposat un augment sensible de la pressió sobre l’aqüífer el qual, 

en els darrers anys, dóna símptomes d’esgotament, fet que preocupa el sector agrari 

del territori i a les autoritats locals d’aquest. 
 
És en aquest sentit,  que Fructícola Empordà SL, recollint les inquietuds de tot el sector 
agrari del Baix Fluvià, i amb el suport dels cinc Ajuntaments de la zona, presenta aquest 
projecte de creació d’aquest grup operatiu amb la finalitat d’analitzar la davallada 

qualitativa i quantitativa de l’aigua, l’impacte que pot tenir en el sector agrari i concretar 

les respostes que des del propi Baix Fluvià es poden implementar a nivell de governança 
per redreçar la situació.  
 
1.3 Objectius del projecte 
 
L’objectiu general és augmentar el coneixement i explorar noves formes de gestió 

coordinada sobre el recurs aigua de l’aqüífer de l’àrea del Baix Fluvià (termes municipals 
de Sant Pere Pescador, Armentera, Ventalló, Torroella de Fluvià i Vilamacolum).L’aigua 

de l’aqüífer és la principal font de proveïment del regadiu del Baix Fluvià. 
 
El recurs aigua d’aquest aqüífer presenta actualment problemàtiques diverses com 
salinització, elevada concentració de nitrats, baixada de nivells, reducció de la seva 
disponibilitat que amenacen el seu ús sostenible a mitjà termini i constitueix un repte 
evident de gestió conjunta d’aquest recurs entre tots els usuaris d’aquest aqüífer 
(regants, càmpings, activitats de lleure, ajuntaments...) en el que el sector agrari hi té un 
pes rellevant.  
 
En concret el projecte s’estructura en els següents objectius específics: 
 
Quantificar la davallada en quantitat i en qualitat del recurs aigua de l’aqüífer de l’àrea 

del Baix Fluvià. 
 
Determinar l'impacte que aquesta pèrdua de qualitat (especialment de salinització) i 
quantitat (disminució dels nivells freàtics) ocasiona a l'agricultura del Baix Fluvià. 
 
Definir una estratègia per abordar i redreçar aquesta davallada de qualitat i quantitat a 
través de mecanismes de gestió de l’aigua amb tots els agents usuaris d’aquest recurs 

en el propi territori. 
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2 HIDROGEOLOGIA DELS AQÜÍFERS DEL BAIX FLUVIÀ 
 
2.1  Delimitació i característiques regionals de la massa 32  
 
L’àmbit dels aqüífers en què el Grup Operatiu desenvoluparà les seves activitats s’ha 

delimitat i catalogat a partir de la nomenclatura emprada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua, qui l’any 2005 va definir les masses d’aigua de Catalunya a fi de donar 
compliment a les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües). En el cas de la zona del Baix 
Fluvià, les aigües subterrànies estan catalogades amb la denominació de Massa 32 o 
Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, que integra els aqüífers de les planes al·luvials del 
Fluvià i de la Muga (FIGURA 5). 
 
Aquests aqüífers tenen una funció reguladora bàsica per al desenvolupament 
socioeconòmic de la comarca: les dades indiquen que a l’Alt Empordà les aigües 

subterrànies contribueixen al proveïment municipal de més del 80% del territori i això, a 
nivell poblacional, representa aproximadament el 50% dels habitants de la comarca. 
 
FIGURA 5. Delimitació de la Massa 32 o Aqüífers Fluviodeltaics del Fluvià i la Muga. El requadre 
vermell indica l’àmbit del Baix Fluvià. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part del proveïment dels municipis de la comarca el gestiona el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, on hi ha 3 xarxes principals d’abastament d’aigua en alta que són 
dependents de les aigües subterrànies: Perelada; la Xarxa de l’Albera, que inclou els 
municipis de la Jonquera, Sant Climent Sescebes, Masarac, Espolla, Capmany, 
Agullana, Mollet de Peralada, Mancomunitat de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-
Saverdera, Pedret i Marzà; i la Xarxa del Fluvià, amb els municipis de Ventalló, 
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Viladamat i l’Armentera, tot i que aquest darrer no ha fet encara la connexió. D’altres 

municipis com, Castelló d’Empúries, Vilabertran, Vila-sacra, Fortià i Riumors tenen o han 
tingut pous propis que complementen les aportacions de les xarxes supramunicipals a 
què hem fet referència. 
 
La massa 32 o aqüífers fluviodeltaics de la Muga i el Baix Fluvià presenten una superfície 
de 184 km2 i estan associats a la demarcació hidrogràfica de les conques del nord, 
concretament als rius Muga, Llobregat Manol, Orlina i Fluvià. Són aqüífers 
dominantment de tipologia lliure, situat en zona declarada com a vulnerable per la 
contaminació de nitrats (FIGURA 6). Des de l’any 1988, aquests aqüífers es van declarar 

inclosos dins normes especials de protecció segons el Decret 328/1998 (FIGURA 6), 
fet que comportava la obligació per part de l’administració d’impulsar la creació d’una 

Comunitat d’Usuaris, amb l’objectiu d’unificar i regular el seu ús i establir plans de 

gestió i protecció dels recursos subterranis d’aquesta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6. Zones declarades vulnerables per contaminació de nitrats (Decret 283/1998 i 
476/2004) i límit dels aqüífers protegits segons el Decret 328/1988 
 
Els aqüífers de la plana altempordanesa estan relacionats amb un conjunt de zones 
humides d’alt nivell de protecció mediambiental i que depenen o estan directament 
relacionades amb la dinàmica hidrològica de la zona, també amb la dinàmica i qualitat 
dels aqüífers i les fluctuacions litorals. A l’àrea del Baix Fluvià i el litoral de la Muga 

s’estenen els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, creat l’any 1983 

(llei 21/1983), Aquest Parc Natural, que és la segona zona humida en importància a 
nivell de Catalunya, es troba inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural i forma part de 
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les ZEPA, d’acord amb la Directriu 79/409 CEE, i el conveni Ramsar (BOE 73 del 26 de 
març de 1993. 
 
Els aqüífers  de la plana altempordanesa es troben sotmesos a una diversitat 
significativa de pressions, que afecten tant la qualitat de les seves aigües com la 
quantitat de recursos disponibles. La ocupació del sòl segons diverses activitats 
s’estableix aproximadament en un 85,5% per a les activitats agrícoles (un 38,5% amb 

cultius de secà i un 47% amb conreus de regadiu). Un 8,5% del sòl està ocupat per usos 
urbans i industrials i ramaders, un 5,5% per massa forestal i un 0,5% per activitats 
extractives. (FIGURA 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7. Distribució de la ocupació del sòl a partir d’usos i activitats que potencialment poden 
generar pressió difusa sobre els aqüífers de la plana altempordanesa 
 
Les dejeccions ramaderes suposen una problemàtica persistent i de difícil gestió, i en 
el cas de la plana altempordanesa genera afeccions significatives sobre la qualitat dels 
aqüífers i l´ús dels seus recursos en uns condicions sanitàries i de potabilitat 
acceptables. Es comptabilitza de forma aproximada una cabana ramadera formada per 
160.000 caps de porcí, 30.000 caps de boví i més de 725.000 caps de cabana avícola, 
amb una producció de dejeccions corresponent de gairebé 4.000 Tm/any. El sector més 
afectat per la distribució d’aquestes dejeccions ramaderes és la zona NW dels aqüífers 
altempordanesos. 
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FIGURA 8 . Distribució de la superfície agrícola regada amb aigües superficials (en verd) o amb 
aigües subterrànies (en taronja). El requadre vermell indica l’àmbit dels aqüífers del Baix Fluvià. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A propòsit dels usos agrícoles, a la zona de la plana de la Muga predominen els 
conreus de cereals farratgers, arrossars i algunes hectàrees de herbacis de regadiu i 
fruiters. El reg es fa a través de recs superficials gestionats per les  Comunitats de 
Regants i amb pous, principalment a la zona litoral. En el sector del Fluvià el predomini 
agrícola correspon als fruiters i a una important part de conreus herbacis de regadiu i 
cereals farratgers. Els sistemes de reg predominants són el reg gota a gota o per 
inundació mitjançant pous (FIGURA 8) que exploten de forma molt difusa l’aqüífer 

superficial ja que pràcticament cada parcel·la de reg compta amb un pou propi. 
 
L’aplicació de purins i altres adobs i plaguicides en conreus situats sobre un medi 
vulnerable com el que caracteritza aquests aqüífers, sobretot en el cas dels aqüífers 
més superficials implica afeccions significatives, principalment per nitrats i biocides. 
També hi ha constància d’aplicacions de fangs de depuradora, com a mínim des de l’any 

2000. En el cas dels nitrats amb valors mitjans de concentració superiors als 50 mg/l i 
casos puntuals de més de 150 mg/l. En determinades localitzacions, aquestes 
concentracions anòmales poden arribar a afectar també els aqüífers més profunds. 
 
En el cas dels biocides, s’han detectat concentracions de fins 115,43 ng/l en l’aqüífer 

superficial i de 160,50 ng/L en el profund:. Així doncs, la pressió conjunta derivada de 
l’activitat agrícola i ramadera sobre els aqüífers de la plana altempordanesa és alta. 
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La pressió urbanística sobre l’estat qualitatiu de la massa d’aigua és de moderada a 

alta. Destaca la presència de l’aglomerat urbanístic d’Empuriabrava i Santa Margarida, 

que es proveeix bàsicament de la potabilització de les aigües superficials de la Muga i 
puntualment dels pous de Roses, tot i que només en períodes de demanda punta 
excepcionals i amb cabals poc significatius comparativament als que s’havien extret des 

de mitjans dels 70 als mitjans dels 80, i que provocaren greus problemes de salinització 
de l’aqüífer. En el cas del Baix Fluvià és significativa la pressió estacional sobre 
l’extracció, d’aigua per part dels càmpings de la zona litoral. També és remarcable la 

pressió derivada dels abocaments de les EDAR’s de l’àmbit, principalment de Figueres, 

Empuriabrava, Castelló d’Empúries i Perelada; i en menys mesura els abocaments que 

fins fa poc s’ha produït des de nuclis no connectats a sistemes de depuració, tal com ha 

succeït en els municipis del Baix Fluvià. 
 
La distribució de l’activitat industrial es concentra principalment a l’entorn dels polígons 

industrials de Figueres i termes veïns a on es constata l’existència d’afeccions sobre la 

qualitat de l’aqüífer degut a diversos punts amb abocaments industria.ls. També cal 
remarcar a nivell quantitatiu la pressió de derivada de l´ús d’aigua subterrània per part 

de diverses empreses del sector agroalimentari i càrniques. 
 
A la zona existeixen múltiples extraccions d’àrids, tant en els eixos de la Muga i el 
Manol com en el Fluvià. En aquestes zones, les extraccions d’àrids efectuades durat 

dècades directament del riu han ocasionat un rebaix de la base de la llera fluvial i 
proporcionalment un rebaix del nivell freàtic dels aqüífers que s’alimenten d’aquests rius. 

Aquests efectes han estat estudiats i constatats sobretot en el cas del Baix Fluvià (DMA-
Geoservei. 1998-2000), a on dins el període 1970 a 1987 s’efectuaran retallades del 

curs del riu de gairebé 2,5 km al llarg de tres dècades i extraccions d’àrids de la llera 

que ocasionaren afeccions sobre el freàtic amb descensos generalitzats de més de 2 m. 
A la zona més propera al litoral aquestes actuacions sobre la morfologia del riu 
augmentà la possibilitat de penetració de la falca salina litoral, fet que, tal com s’explicarà 

més endavant, fou la causant de la salinització de pous particulars i d’ús agrícola situats 

en l’àmbit més proper al riu. 
 
Les extraccions anuals que es produeixen de mitjana als aqüífers de la massa 32 estan 
quantificades de forma aproximada en uns 4 a 5 Hm3/any destinades a proveïment 
municipal (un 16% del total); uns 20 Hm3/any per a usos agrícoles (80%); de 1 a 2 
Hm3/any per a usos industrials i ramaders (4%). El total suma entre 25 i 27 Hm3/any. A 
la FIGURA 9 s’indica la distribució d’aquestes extraccions a nivell del conjunt dels 

aqüífers altempordanesos segons els censos disponibles a l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 470 480 490 500 510 520

4710

4700

4690

4680

4670

4660

4650

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga

Distribució de punts d’extracció i control

proveïment municipal

agrícola, ramader

domèstic

font

industrial, serveis

piezòmetre

control qualitat

sondeig investigació

captació x_QUAL

Figueres

Empúries

Roses

470 480 490 500 510 520
4710

4700

4690

4680

4670

4660

4650

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga

Distribució de punts d’extracció i control

proveïment municipal

agrícola, ramader

domèstic

font

industrial, serveis

piezòmetre

control qualitat

sondeig investigació

captació x_QUAL

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga

Distribució de punts d’extracció i control

proveïment municipal

agrícola, ramader

domèstic

font

industrial, serveis

piezòmetre

control qualitat

sondeig investigació

captació x_QUAL

Figueres

Empúries

Roses



 

 

Coneixement i governança de la gestió de l’aigua freàtica al Baix Fluvià  -  16 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. .Distribució de punts d’extracció en la massa d’aigua del Fluviodeltaic del Fluvià i la 

Muga 
 
Pel que fa als recursos hídrics subterranis disponibles, les dades de què es disposen 
aproximen un volum anual mitjà de recursos disponibles de l’ordre de 48 Hm3/any. Es 

desconeix la transferència de volums entre aquests aqüífers i altres aqüífers o masses 
d’aigua colindants, i tampoc es coneixen prou bé les descàrregues als rius i el mar. 

L’índex d’explotació dels aqüífers altempordanesos s’ha establert en un valor de 0,46, 

tot i que és un molt teòric atès la falta de dades i de coneixement precís d’aquests 

aqüífers. 
 
El control quantitatiu i qualitatiu d’aquest aqüífers s’efectua actualment a través d’una 

xarxa de control gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua, que en alguns casos es 

pot considerar insuficient per detectar correctament l’evolució i dinàmica d’aquests 
aqüífers. La FIGURA 10 indica la distribució i el número dels punts de control així com 
la periodicitat de les mesures que s’efectuen des de l’administració i alguns dels 

paràmetres de control. 
 
Figura 10 .Número de punts i periodicitat del control dels aqüífers de la plana altempordanesa 
per part de l’administració  Mapa de distribució de punts de la xarxa de control piezomètric i de 
qualitat de la massa d’aigua del Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga. 

Xarxa de Control Núm. punts Freqüència de registre Periode de registre* 

Nivell piezomètric 25 Mensual 1974-2004 

Qualitat 25  1995-2004 

Químic bàsic 10 Anual 1995-2004 

Nitrats 15 Trimestral 1995-2004 

Plaguicides 5 Semestral 1995-2004 

Metalls 10 Anual 1995-2004 
 

490 500 510 520
4700

4690

4680

4670

4660

Empúries

Castelló 
d’Empúries

Figueres

Sant Pere Pescador

Roses

Xarxes de l’Agència de control 

piezomètric i de la qualitat

Qualitat

Piezometria

Qualitat_Piezometria

Nuclis urbans

Límit de terme municipal

Xarxa hidrogràfica

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic
del Fluvià i la Muga

490 500 510 520
4700

4690

4680

4670

4660

Empúries

Castelló 
d’Empúries

Figueres

Sant Pere Pescador

Roses

Xarxes de l’Agència de control 

piezomètric i de la qualitat

Qualitat

Piezometria

Qualitat_Piezometria

Nuclis urbans

Límit de terme municipal

Xarxa hidrogràfica

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic
del Fluvià i la Muga

Xarxes de l’Agència de control 

piezomètric i de la qualitat

Qualitat

Piezometria

Qualitat_Piezometria

Nuclis urbans

Límit de terme municipal

Xarxa hidrogràfica

Massa d'aigua 32: Fluviodeltaic
del Fluvià i la Muga



 

 

Coneixement i governança de la gestió de l’aigua freàtica al Baix Fluvià  -  17 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dels controls que es duen a terme a través d’aquestes xarxes de control es pot concloure 

que, de forma general, existeixen dèficits o anomalies respecte la conductivitat elèctrica 
que afecten sobretot a l’aqüífer superficial, tant a la zona litoral de la Muga com del Baix 

Fluvià; en aquest darrer cas afectant principalment el sector dels marge de ribera del riu 
compresos entre la gola i Sant Pere Pescador. 
 
També és remarcable la presència de nitrats que afecta bàsicament els aqüífers 
superficials, principalment en els sectors més marginals de la plana al·luvial 
(Vilamacolum, Ventalló, Viladamat), a on els valors són clarament superiors als 50 mg/l 
i quina evolució no presenta una tendència clara a la disminució, ans el contrari. A banda 
dels nitrats també s’identifiquen anomalies associades a la presència d’amoni, tot i que 

en algunes ubicacions pot tractar-se de concentracions anòmales associades a 
processos geoquímics naturals. És preocupant també la creixent detecció d’anomalies 

associades a la presència de plaguicides. 
 
Aquesta situació, traslladada als criteris establerts per la Directiva Marc de l’Aigua 

relatius a la identificació del risc en què es troben les masses d’aigua o aqüífers, 

permet catalogar els aqüífers de la plana altempordanesa com en risc qualitatiu. 
Respecte el risc quantitatiu la seva situació general és de risc moderat, tot i que 
localment existeixen problemes de descens del freàtic que no poden ser negligibles 
malgrat aquesta catalogació. 
 
 
 
 
 
2.2 Els aqüífers del Baix Fluvià 
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2.2.1 Delimitació i antecedents 
 
La delimitació concreta de l’àmbit hidrogeològic del Baix Fluvià (Geoservei, 2007) 

s’establí posteriorment a la delimitació de la M32, efectuada l’any 2005 arrel dels treballs 

ja esmentats de la Directiva Marc de l’Aigua i la delimitació inicial de les masses d’aigua 

de Catalunya. Aquesta delimitació estableix el rec Sirvent com a límit nord dels aqüífers 
del Baix Fluvià (FIGURA 11), tot i que cal dir que és un límit referenciat específicament 
a l’aqüífer superficial, mentre que en profunditat aquest límit pot ser transgredit per 

inclusions atribuïbles a l’aqüífer profund de la Muga. 
 
A la FIGURA 11 s’indica aquesta delimitació que, a banda de ser l’àmbit concret en què 

es desenvoluparà l’activitat del Grup Operatiu, s’emprarà també com a delimitació 

provisional de la futura Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Baix Fluvià, tal com es comenta 

en apartats posteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11. Límit hidrogeològic dels aqüífers del Baix Fluvià i de la futura Comunitat d’Usuaris 

del Baix Fluvià. Aquest límit inclou totalment el terme municipal de l’Armentera, i de forma parcial 

els termes municipals de Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i 
Vilamacolum. 
 
La zona ha estat objecte de diversos treballs d’índole hidrogeològica i de la relació entre 

els usos de l’aigua, principalment agronòmics, i la seva qualitat per al reg. Entre els anys 

1992 i 1996 el DARP i la Fundació mas Badia van desenvolupar estudis d’identificació 

de la qualitat de les aigües subterrànies i la seva aptitud agronòmica per al reg.  
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En aquests estudis ja es va posar de manifest l’existència de zones vulnerables i 

afectades per la salinitat, ubicades específicament en el tram final del riu, entre el camp 
de futbol de l’Armentera i la gola del riu, que alteraven de forma significativa la qualitat 

de diversos pous de l’aqüífer superficial existent a ambdós marges del riu. També 

posaren de manifest l’existència d’àmplies zones afectades per valors elevats de la 
concentració de nitrats, específicament en els marges del límit al·luvial de la plana. Es 
van definir també els efectes que la qualitat deficient de les aigües de reg, afectades 
principalment per salinitat, provocaven sobre la reducció de la producció dels conreus 
de la zona, específicament derivada de problemes de toxicitat i sodicitat. 
 
També s’han desenvolupat altres estudis a la zona, diversos d’ells realitzats per 

Geoservei i impulsats per la Diputació de Girona, o altres per l’Agència Catalana de 

l’Aigua, en els què s’ha desenvolupat el coneixement sobre la vulnerabilitat del sistema 

hidrogeològic del Baix Fluvià o els efectes que les extraccions d’àrids poden haver 

provocat sobre els seus aqüífers. També cal destacar els estudis efectuats pel 
Departament de Medi Ambient sobre els efectes que l’obertura temporal de la gola del 

riu pot produir sobre la salinitat del riu i els aqüífers més superficials relacionats amb el 
curs fluvial. 
 

2.2.2 Característiques geològiques generals 
 
L’àmbit dels aqüífers del Baix Fluvià es localitza geològicament a la plana al·luvial 
altempordanesa, que és un plana d’origen fluviodeltaic formada per materials 

sedimentaris d’edat Pleistocè Superior i Holocè, equivalents a les terrasses al·luvials T1 

i T2 i al sistema progradant de l’Holocè mitjà i superior.  
 
En general, aquests materials, que conformen les extenses planes al·luvials del Fluvià i 
la Muga estan disposats al damunt d’un substrat neogen i plioquaternari, que també 

circumda els contorns de la plana empordanesa, juntament amb d’altres materials més 

antics d’edat Paleogen i Mesozoic. Els materials neògens i plioquaternaris constitueixen 

aqüífers d’interès per a la zona, tot i que avui dia no es disposa d’un coneixement prou 

precís de les seves característiques i potencialitat hidrogeològica. 
 
A la FIGURA 12 es mostra el mapa geològic de l’àmbit del Baix Fluvià i s’identifiquen les 

diverses unitats geològiques que formen la zona i tenen significació sobre les 
característiques i seu el funcionament hidrogeològic. 
 
El límit sud dels aqüífers del Baix Fluvià confronta parcialment amb el límit de la massa 
33 o aqüífers del Baix Ter, i a la zona litoral amb el massís calcari del Montgrí (unitat 1). 
En aquest límit sud, els aqüífers del Baix Fluvià inclouen part del terme municipal de 
Viladamat, atès que s’ha considerat que els aqüífers presents en aquest municipi estan 

més relacionats amb els dipòsits pliocens i plioquaternaris que afloren al sector W i NW 
del terme (unitats 3 i 5), i a més poden tenir relacions hidrogeològiques amb els aqüífers 
al·luvials de la plana del Fluvià i, en alguns punts, amb la recàrrega del riu. 
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FIGURA 12. Mapa geològic de l’àmbit territorial del GO del Baix Fluvià. El límit en color vermell 

delimita l’àmbit d’aquest GO i, inicialment, de la futura Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix 

Fluvià. (1) unitat de les calcàries mesozoiques del Montgrí; (2) unitat paleògena; (3) dipòsits 
d’edat Pliocè (delta de Viladamat) del marge dret del Fluvià; (4) unitat pliocena del marge 

esquerra del Fluvià; (5) unitat de dipòsits plioquaternaris: plana al·luvial plioquaternària del Fluvià; 
(6) unitat de terrasses al·luvials aflorants, d’edat Pleistocè; (7) plana al·luvial holocena del Baix 

Fluvià. 
 
La unitat 2 correspon a materials d’edat Paleogen formats per conglomerats, gresos 
amb intercalacions d’argiles. En el marge dret del Fluvià, aquesta unitat conforma el límit 

est dels aqüífers de la plana al·luvial. Mentre que en el marge esquerra, aquest límit 
confronta amb la unitat 4, formada per materials d’edat Neogen. 
 
El substrat dels aqüífers de la plana al·luvial del Baix Fluvià està constituït principalment 
pels materials de les unitats 3 i 5 en el marge dret del riu, i unitats 4 i 5 en el marge 
esquerra. A la zona propera a l’Escala, el substrat el configuren les calcàries del Montgrí, 
tot i que a l’alçada dels darrers meandres del Fluvià Vell, aquestes calcàries s’enfonsen 

ràpidament a profunditats superiors als 200 i queden fossilitzades pels materials 
pliocens i plioquaternaris de les unitats 3 i 5. 
 
El límit nord el formen de forma parcial el rec Sirvent i part dels termes municipals de 
Sant Pere Pescador i Vilamacolum. 
 
Les característiques geològiques i la distribució dels aqüífers del Baix Fluvià es coneixen 
amb un major detall en el sector marcat pel requadre de color blau de la FIGURA 12, en 
la resta de la zona cal encara el desenvolupament de treballs de detall per a poder 
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arribar a aquest coneixement. La FIGURA 13 mostra les característiques geològiques 
detallades d’aquest sector. 
 

 
 
FIGURA 13. Mapa geològic de detall de l’àmbit indicat en requadre de color blau a la FIG.12., 

corresponent a la zona proximal de la plana al·luvial del Baix Fluvià. 
 
Es posa de manifest la presència rellevant de les unitats neògenes (NPVgs, NPVgs_s), 
o unitat 3 de la FIGURA 12, i plioquaternàries (PQg2, PQg1) o unitat 5 de la FIGURA 
12. Formalment, aquestes unitats estan assignades a la Massa 6 o Empordà, però 
juguen un important paper en la distribució i funcionament regional dels aqüífers de la 
Massa 32, per la qual cosa cal tenir-les necessàriament en consideració. 
 
Les unitats neògenes i plioquaternàries del Baix Fluvià es reconeixen també disposades 
subaflorants sota una bona part de la plana al·luvial, dessota la qual s’estenen com a 

substrat de gairebé la totalitat de l’extensió de la unitat Qpa (FIGURA 12). Els dipòsits 
que formen aquestes unitats subjacents a la plana són permeables i sovint s’han confós 

amb dipòsits al·luvials i s’han assignat als aqüífers al·luvials quaternaris. Normalment, 

existeix una notable interrelació hidrogeològica entre les unitats permeables neògenes i 
les al·luvials, tot i que les seves propietats hidràuliques són diferents. 
 

2.2.3 Geometria i distribució dels aqüífers del Baix Fluvià 
 
A partir del coneixement disponible s’ha establert que el Baix Fluvià està constituït per 

diverses tipologies de funcionament hidràulic, quina distribució i característiques 
condicionen l’extracció dels recursos de la zona, la seva qualitat i la dinàmica i balanç 

general del sistema hidrogeològic que formen en conjunt. Segons aquesta catalogació 
hidrogeològica, el Baix Fluvià està format principalment per les següents tipologies 
hidràuliques o aqüífers: 
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- aqüífer al·luvial superficial del Baix Fluvià 
- aqüitard de la unitat transgressiva holocena 
- aqüífer al·luvial profund del Baix Fluvià 
- aqüífers neògens i plioquaternaris del Baix Fluvià. 

 
FIG. 14. En els perfils 1, 2 i 3, quina situació s’indica a la FIG.13, s’estableix la disposició i 

relacions geomètriques entre les unitats geològiques que configuren els diversos aqüífers de la 
plana al·luvial del Baix Fluvià. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La unitat T1 (aflorant o subaflorant), la unitat T2 (que no aflora en aquesta cartografia 
però sí es pot observar en els perfils de la FIGURA 14) i la totalitat dels terrenys més 
superficials de les unitats Qpa’ i Q0 de la FIGURA 12, són les unitats que configuren els 
aqüífers al·luvials de la plana del Fluvià. Per altre costat, les unitats neògenes configuren 
el substrat d’aquests aqüífers al·luvials i, alhora, constitueixen també un aqüífer de molt 

interès per l’àrea del Baix Fluvià. 
 
En el cas dels aqüífers de la plana al·luvial, la seva litologia és dominantment gravosa i 
arenosa amb intercalacions de llims i argiles fangoses transgressives (cunya fangosa 
de la FIGURA 14), que apareixen en gruixàries importants, fet que permet la 
diferenciació de diversos nivells permeables amb comportament hidràulic diferenciat. 
 

2.2.3.1 Aqüífer al·luvial superficial del Baix Fluvià 
 
L’aqüífer superficial s’estén dominantment en tota l’extensió de la plana, tal com 

representa la unitat 7 de la FIGURA 12. Està format pels materials de la terrassa al·luvial 
T1 (perfils de la FIGURA 14) i pels dipòsits de plana d’inundació (Qpa i QT0 FIGURA 
12). És un aqüífer de tipologia lliure i presenta gruixàries mitjanes de 6 a 10 m i màximes 
de 15 a 20 m. A la part proximal de la plana i en els marges més propers al riu, aquest 
aqüífer està format dominantment per graves, mentre que conforme la plana al·luvial 
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passa a la zona litoral, els materials són més arenosos, propis de medis del sistema 
platja-duna, i més llimosos, propis de sistemes de plana d’inundació i maresmals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 15. Delimitació de l’aqüífer superficial en el sector proximal del Baix Fluvià 
 
La FIGURA 15 mostra la delimitació d’aquest aqüífer en el sector més proximal de la 

plana del Baix Fluvià. Aigües avall, aquesta delimitació s’eixampla i ocupa pràcticament 
el conjunt de la plana d’inundació del riu fins a la zona litoral. 
 

2.2.3.2 Aqüitard de la unitat transgressiva holocena 
 
L’aqüitard no és un aqüífer pròpiament dit sinó que es tracta d’una unitat que, tot i estar 

saturada, presenta permeabilitats molt baixes, de manera que la circulació i l’extracció 

d’aigua a través de pous és inviable o, en tot cas, proporciona cabals molt minsos. 
 
Aquesta unitat es troba situada entre les unitats T1 i T2 i està formada per fangs i llims 
arenosos, dipositats durant el darrer episodi transgressiu vinculat a la finalització del 
darrer màxim glacial. A la zona proximal del Baix Fluvià, la seva disposició entre les 
unitats T1 i T2 exerceix de confinament entre ambdues unitats i a nivell hidrogeològic 
els confereix el caràcter hidràulic: lliure en el cas de l’aqüífer superficial associat a la 

unitat T1, i confinat o semi confinat en el cas de l’aqüífer al·luvial profund associat a la 

unitat T2 (perfil 3 de la FIGURA 14). 
 
 
 
La distribució de la cunya fangosa transgressiva dins la zona proximal de la plana del 
Baix Fluvià es mostra a la FIGURA 16. 
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FIGURA 16. Delimitació de l’aqüitard transgressiu holocè en el sector proximal de la plana del 

Baix Fluvià 
 

2.2.3.3 Aqüífer al·luvial profund del Baix Fluvià 
 
La unitat T2 es desenvolupa dessota els nivells llimosos i fangosos transgressius (Perfil 
3, FIGURA 14) i en la zona proximal de la plana forma l’anomenat aqüífer al·luvial 
profund. Cap el litoral, aquest aqüífer s’estén fins la línia de costa i fins i tot entra dins 
el mar. Presenta un comportament hidràulic de tipologia confinada i semiconfinada 
motivat per la presència sobrejacent de la unitat fangosa transgressiva a què hem fet 
referència.  
 
Geomètricament es troba localitzat dins els paleocanals generats durant els episodis 
erosius del darrer màxim glacial, i per tant, la seva distribució areal és menys extensa 
que en el cas dels nivells permeables superficials. El gruix de graves i sorres permeables 
que conformen aquest aqüífer és molt variable depenent, precisament, de la morfologia 
dels paleocanals a què hem fet referència, de manera que, segons el lloc pot anar des 
de gruixos de 1 m fins a màxims de 10 a 15 m. En la FIGURA 17 es mostra la seva 
distribució dins el sector més proximal de la plana. 
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FIGURA 17. Delimitació de l’aqüífer al·luvial profund en el sector proximal de la plana del Baix 
Fluvià 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18. Delimitació de la zona de recàrrega principal dels aqüífers al·luvials en el sector 
proximal de la plana del Baix Fluvià 
 
En els sectors de la plana en què no apareix la cunya fangosa o aqüitard transgressiu 
holocè, les unitats T1 i T2 es troben en contacte i, en conjunt, formen part de l’aqüífer 
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superficial de tipologia lliure. Aquestes àrees de contacte són molt importants pel 
funcionament dels aqüífers del Baix Fluvià atès que configuren sectors on la recàrrega 
dels aqüífers al·luvials de la zona a través del riu és més efectiva. En general, aquests 
sectors formen part de les àrees de recàrrega del sistema del Baix Fluvià. A la FIGURA 
18 es mostra l’àmbit d’aquesta zona de recàrrega preferent. En general són zones que 

cal considerar objecte de protecció prioritària. 
 

2.2.3.4 Aqüífers neògens i plioquaternaris del Baix Fluvià 
 
Les característiques d’aquests aqüífers són poc conegudes tot i la importància que tenen 
per a la zona i pels usos que s’hi desenvolupen. En general podem considerar que en 

el marge dret de la plana al·luvial del Baix Fluvià aquests aqüífers estan formats per les 
unitats 3 i 5 de la FIGURA 14. 
 
La unitat 3 està formada per materials detrítics, graves i sorres, corresponents a un antic 
delta d’edat pliocena, anomenat Delta de Viladamat. Es troba adossat als relleus 

terciaris i mesozoic que delimiten els aqüífers del Baix Fluvià per la banda oest. 
Aquestes graves i sorres són el producte de la deposició detrítica d’un delta procedent 

del sector de les Gavarres, que hauria travessat de sud a nord, des d’aquest massís fins 

el corredor d’Albons. En el sector de Viladamat els materials són graves i sorres però en 
les parts distals del delta, que es troben més cap el nord, a la zona de Valveralla i fins i 
tot més enllà del marge esquerra del Fluvià, aquests materials passen a dipòsits 
argilosos i margosos propis de sedimentació de badia. Cap a l’est de Viladamat, els 
materials del delta també passen a materials més fins i acaben disposant-se dessota els 
materials plioquaternaris de la unitat 5, o fins i tot interdigitant-se parcialment amb els 
materials d’aquesta unitat. La unitat 5 forma part d’un antiga plana al·luvial gravosa i 
arenosa procedent del Fluvià i s’estèn principalment als peus dels relleus terciaris que 

delimiten la plana, tant per la banda del marge dret del Fluvià com per la banda de marge 
esquerra. 
 
Hidrogeològicament, el conjunt de les unitats 3 i 5 constitueixen un aqüífer detrític 
dominantment inconsolidat, tot i que localment també el trobem semiconsolidat i 
parcialment cimentat en motiu del seu desenvolupament edàfic. El comportament 
hidràulic és de tipologia lliure tot i que localment pot ser comportar-se com un aqüífer de 
tipologia semiconfinada. 
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2.2.4 Extraccions i usos de l’aigua 
 
A la plana del Baix Fluvià, l’activitat i els usos dominants de l’aigua subterrània es 

destinen de forma prioritària als conreus agrícoles, amb una extracció aproximada de 
10 a 12 Hm3/any, seguit del proveïment municipal i el sector turístic (càmpings), amb 
una extracció aproximada conjunta de 1,5 a 2 Hm3/any; més 0,5 Hm3/any destinat a 
usos diversos, ambientals, industrials i ramaders. En definitiva, les extraccions totals 
anuals dels aqüífers del Baix Fluvià es xifren entre 12 i 15 Hm3/any aproximadament. 
 
 En el cas del sector agrícola, les extraccions d’aigua subterrània s’efectuen amb un 

conjunt de pous que sumen de l’ordre de 3.000, i es distribueixen de forma uniforme en 

tota l’extensió de la plana i dels aqüífers adjacents d’edat Neogen i Plioquaternari 
(FIGURA 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19.. Distribució dels pous d’extracció d’aigües subterrànies a la plana del Baix Fluvià 
 
A la plana del Baix Fluvià, els principals nuclis d’extracció per abastament municipal 
se situen prop del marge dret del riu Fluvià, en el sector de Saldet, on se situa el pou de 
proveïment que abasteix Viladamat i Ventalló. Just a l’altra marge del riu hi trobem el 

pou municipal de Vilamacolum. Al terme de Sant Pere s’hi localitzen els pous de 
proveïment del nucli urbà principal i de la urbanització Bon Relax.  
 
A la zona litoral de Sant Pere, els diversos càmpings també disposen de pous  propis 
de proveïment, amb una demanda poblacional d’aproximadament 15.000 usuaris els 
mesos estivals. A Torroella de Fluvià, el municipi disposa de dos pous principals, un el 
nucli urbà i l’altre que proveeix el nucli de Sant Tomàs (FIGURA 20) 
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FIGURA 20. Distribució dels pous d’extracció per a proveïment municipal als aqüífers de la plana 
al·luvial del Baix Fluvià. En color vermell els nuclis d’extracció actius i en color groc, antics nuclis 

d’extracció municipal en desús. El municipi de l’Armentera no disposa encara de xarxa de 

proveïment municipal unificada, de manera que pràcticament cada habitatge del nucli urbà 
disposa de pou propi. 
 

2.2.5 Dinàmica piezomètrica i evolució 
 
La FIGURA 21 mostra les línies piezomètriques de l’aqüífer superficial que es poden 

reconèixer en l’àmbit de la plana al·luvial, corresponent a la tardor. S’observa com la 

posició de la isolínia 0 msnm evoluciona aigües amunt fins arribar pràcticament a 
l’alçada del camp de futbol de l’Armentera. Aquest fet posa de manifest que en tot aquest 

sector, el riu presenta un comportament de tipus estuarí, de manera que és molt factible 
la penetració de la falca salina litoral aigües amunt, tal com demostren també les 
analítiques sobre salinitat efectuades en el curs fluvial (FIGURA 25). 
 
També es remarca la posició de la isolínia 5 msnm aigües amunt de la qual el nivell 
freàtic de l’aqüífer superficial pot presentar descensos importants vinculats a la dinàmica 

i geomorfologia del riu, heretada de les activitats de dragatge de dècades enrere, i que 
pot afectar el bombeig dels pous en motiu de dèficit d’aspiració hidràulica. 
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FIGURA 21. Piezometria de la tardor a la plana al·luvial del Baix Fluvià. Es remarca la posició de 
la isolínia 0 msnm per donar les referència de l’àmbit potencial de penetració de la falca salina 

litoral a través del riu. També la isolínia 5 msnm per donar la referència a partir de la qual els 
pous aigües amunt de la isolínia poden presentar problemes de descens de nivell freàtic acusats 
i d’aspiració de les bombes de reg. 
 
L’evolució de la piezometria de l’aqüífer superficial durant les diverses estacions de l’any 

afecta també la dinàmica de la zona no saturada de la plana, i conseqüentment les 
aportacions naturals i directes que des de l’aqüífer superficial arriben als conreus, amb 

més o menys conseqüències sobre la seva asfíxia radicular per excés d’aigua, el 

contrari, l’estrés hídric degut a la sequera.  
 
A la FIGURA 22 s’indica l’evolució de les isòbates de 2m de de la zona no saturada en 
diversos mesos de l’any: novembre (color groc); juliol (color verd): agost (color lila); final 

agost (vermell). Es mostra, per tant, l’àmbit territorial en què la zona no saturada queda 

afectada per la oscil·lació del nivell freàtic estacional i, per tant, l’àmbit que entre el 

màxim de novembre i el mínim de final d’agost els conreus poden resultar afectats per 

la manca d’aportació directa d’aigua procedent del nivell freàtic. 
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FIGURA 22. Evolució de les isòbates de 2 m de la zona no saturada en l’àmbit de la plana del 

Baix Fluvià en diversos mesos de l’any: novembre (color groc); juliol (color verd): agost (color 
lila); final agost (vermell). 
 
L’evolució piezomètrica dels aqüífers del Baix Fluvià s’estableix a partir del control d’una 

Xarxa de Control de tipus piezomètric i qualitatiu que controla l’Agència Catalana de 

l’Aigua. Es tracta d’una xarxa amb pocs punts de control i alguns del quals no 

representen exactament les millors ubicacions hidrogeològiques representatives de 
l’evolució dels aqüífers del Baix Fluvià. Tanmateix és la informació de què es disposa i, 

per tant, les dades sempre són útils. 
 
Aquests piezòmetres representen tant l’aqüífer superficial del Baix Fluvià com el 

profund. O hi ha cap piezòmetre que representi els aqüífers neògens i plioquaternaris 
del Baix Fluvià, fet que representa un objectiu a culminar a curt termini. 
 
A la FIGURA 23 es mostra la ubicació d’aquests piezòmetres i la seva evolució en els 

darrers 30 anys aproximadament. En el cas dels piezòmetres de l’aqüífer superficial, 

que es troben situats únicament a l’entrada dels aqüífers del baix Fluvià, en el sector de 
Vila-robau / Valveralla, l’evolució indica una davallada del nivell freàtic que s’avalua en 

un valor mitjà de 2 m al llarg d’aquest període. S’atribueix aquesta davallada a les 

actuacions de dragatge i modificació geomorfològica de la llera fluvial i els marges de 
ribera del riu, principalment degut a l’extracció d’àrids 
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FIGURA 23. Ubicació i evolució dels piezòmetres de la Xarxa de Control piezomètrica de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a la zona del Baix Fluvià. La creu de color groc indica els 

piezòmetres representatius de l’aqüífer superficial. L’estrella vermella els piezòmetres de l’aqüífer 

profund. 
 
Respecte l’aqüífer profund, els piezòmetres ubicats al litoral de la plana, dins terme 

municipal de Sant Pere mostren una evolució descendents dels nivells piezomètrics de 
l’ordre de 1 a 1,25 m al llarg del període de mesura. Aquesta tendència al descens 

s’atribueix a la pèrdua de recursos disponibles anuals que entren en aquest aqüífer, 
probablement per efecte de la disminució de la recàrrega motivada també per les 
modificacions geomorfológiques de la llera fluvial i les zones de ribera situades a la ona 
de recàrrega de la plana (FIGURA 23); també a l’efecte de les extraccions. 
 
En el cas del piezòmetre situat al límit nord de la plana del Fluvià, ja en contacte amb la 
zona de la Muga, l’evolució descendent s’atribueix al efecte de les extraccions motivades 

fins els anys 1985 a la zona dels pous de Roses, que fins aquesta data proveïen al 
sector de Roses. 
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2.2.6 Qualitat de les aigües subterrànies 
 
La qualitat de les aigües subterrànies dels aqüífers del Baix Fluvià és un dels aspectes 
que més preocupen als usuaris de l’àmbit i que més controvèrsia genera entre ells, 

principalment entre els sector agrícola, atès que suposa limitacions per a la producció 
tal com es comentarà en propers apartats. Els problemes de qualitat que s’evidencien 

amb claredat i més preocupen a la zona és l’augment de la salinitat i els nitrats, i 
també, darrerament, la presència anòmala de biocides. 
 
La qualitat agronòmica de l’aigua de reg és un aspecte tractat en diferents estudis 

realitzats fa més de dues dècades, tal com hem fet referència en l’apartat d’antecedents 

2.2.1., la majoria d’ells realitzats pel DARP, coordinats per Mas Badia i realitzats per les 

dues entitats i Geoservei. En aquests treballs ja es posaven de manifest les limitacions 
agronòmiques que suposa la pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies a la zona. 
 
En el present treball, aquesta avaluació s’ha actualitzat amb dades més recents 

aportades per la Cooperativa de Sant Pere (ANNEX 4), quina anàlisi s’efectua en els 

apartats que segueixen més endavant. A continuació es fa una revisió de la situació 
general d’aquestes problemàtiques a base de dades antecedents aportades pels estudis 

anteriors a què hem referència, i en les quals, malgrat els anys als què es refereixen les 
mesures, aquestes continuen essent vigents per a analitzar la problemàtica qualitativa 
d’aquests aqüífers.  
 

2.2.6.1 Salinitat 
 
La distribució de la salinitat que afecta als aqüífers del Baix Fluvià es mostra de forma 
general a la FIGURA 24, a on es diferencien 4 zones de salinitat que permeten fer 
consideracions diverses sobre el seu origen i la seva evolució. 
 
La zona de salinitat Z1 s’ubica a la part final del riu compresa entre el camp de 

l’Armentera i la Gola del Fluvià. Tal com s’ha comentat en altres punts de l’informe, 

existeixen antecedents sobre actuacions de dragatge del riu i les vores o marges de 
ribera del curs fluvial, motivades en gran part per l’endegament i aprofundiment de la 

llera del riu amb la finalitat d’evitar inundacions aigües avall, però també amb les 

extraccions d’àrids i amb la retallada de meandres associades a aquestes actuacions 

d’endegament (Geoservei 
 
En síntesi, el tram de riu comprès entre el meridià del camp de futbol de l'Armentera i el 
pont de Sant Pere Pescador responia, històricament i de forma aproximada a un règim 
natural, a una dinàmica d'aigües corrents. Des d'aquí al mar la dinàmica era d'aigües 
"planes" (la cota de l'aigua és propera a la del nivell del mar). 
 
Entre el anys 1970 i 1987 es va canalitzar i rebaixar la llera en el segment Gorga de 
Saldet-Pont de Sant Pere. En conseqüència s'incrementà el gradient de l'efluència de 
l’aqüífer i un progressiu abatiment del nivell freàtic precedent, a més d’una pèrdua de 
l'emmagatzematge de l'aqüífer. 
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FIGURA 24. Distribució de la salinitat que afecta l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix 

Fluvià i zonificació de les zones salines segons el seu origen i evolució: Z1, riu Fluvià; Z2, Sirvent; 
Z3: Litoral platja Sant Pere; Z4: paleoestuari Empúries-Viladamat. 
 
Amb el rebaix de la llera fins la cota zero i el posterior dragatge del seu fons es va produir 
una progressió del domini d'aigües planes fins pràcticament  l'alçada del camp de futbol 
de l’Armentera. La FIGURA 25 mostra la distribució de la salinitat (en conductivitat 
elèctrica) de les aigües del riu a diverses profunditats i en dins el tram de la Gola fins el 
colze de l’Armentera 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 25. Perfil del riu entre el colze de l’Armentera i la Gola i valors de salinitat (CE, en dS/m). 
 
 
En definitiva la problemàtica sorgeix quan la superfície de l'aigua d'aquest tram de riu 
de 5 km presenta una cota topogràfica molt propera a la del nivell del mar. En aquestes 
condicions, la salinització de l'aqüífer pot produir-se senzillament per la influència de les 
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captacions més properes a la riba, quan el con de depressió generat arribi a afectar el 
riu i a provocar la recàrrega amb l'aigua salina que es troba en el riu (FIGURA 26). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 26. Esquema de l’evolució del plomall de salinitat a les zones litorals de ribera fluvial 
(Geoservei, 1995) 
 
Aquest aspecte es va modelitzar (Geoservei, 1995) per intentar il·lustrar i entendre com 
es produeix aquesta evolució de la salinització i quines son les conseqüències abans i 
després dels períodes estacionals de més extracció subterrània. A la FIGURA 27 es 
mostra un esquema d’aquesta evolució. 

FIGURA 27. Modelització del efecte de la salinitat del riu en l’aqüífer superficial del Baix Fluvià 

en estadis de bombament en època estival (imatges 1 a 8) i posterior cessament de l’extracció 

(imatges 9 a 10). Geoservei, 1995). 
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En base a aquesta modelització s’interpretà que l'efecte de les extraccions sobre la 
salinitat continguda en la llera i el fons del riu, quan el con de depressió incideix 
directament sobre aquest (imatges 1 a 8), es genera un considerable plomall de salinitat 
que s'estén principalment en els nivells més permeables de l'aqüífer. En el cas de la 
simulació 5, on s'ha reproduït el cas d'un bombeig intermitent durant 22 dies, s'observa 
com al final d'aquest període el plomall de salinitat ha penetrat uns 60 m a l'interior de 
l'aqüífer superficial. Aquesta penetració evoluciona fins als 42 dies de bombament 
intermitent (simulació 8), assolint els efectes de la salinització distàncies de gairebé 80 
m. Cal esmentar que aquestes simulacions són teòriques i relatives a un únic pou 
modelitzat amb un cabal conjunt de 1.250 l/h, En la realitat, la dispersió dels pous de 
bombeig i els diferents valors de cabal a aplicar podrien resultar en un escenari 
teòricament més negatiu que el que es mostra a la FIGURA 27. 
 
Malgrat el cessament del bombeig (imatges 9 i 10), el plomall de salinitat continua 
estenent-se fins que el flux regional s'ha restablert completament, uns 10 dies després. 
A partir d'aquest moment, té lloc una progressiva, però lenta, reducció del plomall i per 
tant una millora de la qualitat de l'aigua subterrània. En base a les característiques del 
model, s'estima que es necessita un període aproximat de més de dos mesos per a la 
reducció total d´aquest plomall. Cal esmentar que les zones menys permeables podrien 
retenir la salinitat durant un període de temps molt més gran (imatge 10). 
 
Una altra de les problemàtiques associades a la salinització del riu són les actuacions 
estacionals d’obertura de la gola del riu. L’any 2003 es va efectuar una simulació dels 
efectes que té l’obertura de la gola sobre l’evolució de l’aigua i la salinitat del riu, aigües 

amunt (Geoservei/LIM, 2003), en motiu de la possibilitat d’execució d’un projecte 

d’obertura permanent de la marina Fluvianàutic i, en conseqüència de la gola del riu per 
a permetre la seva navegabilitat al llarg de l’any. 
 
A la FIGURA 28 es mostra un exemple de la modelització i alguns dels escenaris de 
simulació efectuats. En les imatges 1 i 2 es va simular la salinització del riu en condicions 
normals de cabal mitjà i nivell del mar a 0 msnm. S’observa que en aquestes condicions 

i sense obertura de la barra de la gola (imatge 1), la salinitat arriba al pont de Sant Pere 
amb valors de 8.000 g/l. Quan se simula la mateixa situació però amb la barra de la gola 
oberta (imatge 2), en la mateixa vertical del pont de Sant Pere, la salinitat augmenta a 
valors d’entre de 12.000 i 14.000 g/l. 
 
En condicions de cabal del riu baix (estiatge) i nivell del mar moderadament elevat de 
+0,25 msnm (en general la zona pot assolir nivells mitjans màxims de +0,40 msnm a la 
línia de costa en períodes de llevantada), la salinitat al pont de Sant Pere assoleix valors 
similars (lleugerament més elevats) que en el cas anterior, en una situació amb barra 
(imatge 3). Sense barra (imatge 4) la salinitat en el mateix punt s’incrementa fins a valors 

de 14.000 a més de 16.000 g/l.  
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FIGURA 28. Modelització del efecte de la salinitat en el riu en motiu de l’obertura permanent de 
la gols del riu i diferents escenaris de cabal en el riu i nivell del mar: Escenari de cabal del riu baix 
(estiatge) i nivell del mar mig (0 msnm), imatge 1 amb barra a la gola del riu, i imatge 2 sense 
barra. Escenari de cabal del riu baix (estiatge) i nivell del mar moderadament alt (+0,25 msnm), 
imatges 3 amb barra a la gola del riu i imatge 4 sense barra.. 
 
La zona de salinitat Z2 s’ubica al sector del Sirvent (FIGURA 24). Aquest rec està 
afectat per la salinitat que entra a través del Fluvià fins el càmping Almatà, degut a la  
connexió del riu i aquest rec per tal de permetre la navegabilitat estival, des del càmping 
fins el mar, motiu pel qual s’obre estacionalment la barra de la gola del riu. 
 
Els valors detectats en alguns pous aigües amunt del Sirvent, pràcticament a tocar el 
límit entre els termes municipals de Sant Pere, Castelló i Riumors assoleixen valors 
superior a 7 dS/m, que es consideren d’elevada salinitat i molt problemàtics per a 

l’agricultura. Aquestes aigües afecten principalment el sector agrícola de Vilamacolum i 
Sant Pere Pescador, propers al rec Sirvent, i també als termes veïns vinculats a la Muga 
(Riumors i Castelló d’Empúries). 
 
La zona de salinitat Z3 s’ubica dominantment a la zona litoral de la platja de Sant Pere 

Pescador (FIGURA 24). Es tracta d’una zona salina que afecta a l’aqüífer superficial en 

motiu de les condicions sedimentològiques naturals que formaren la zona. Efectivament, 
la presència de llims i fangs maresmals que cal situar cronològicament en les darreres 
fases holocenes de retrogradació de la línia de costa, constitueixen dipòsits saturats 
amb aigües salines congènites que poden arribar a afectar determinades zones 
d’explotació del freàtic, principalment en època estival en què es posa en funcionament 

les extraccions, principalment de l’aqüífer superficial. Es desconeix com afecta aquesta 

situació a l’aqüífer profund, que en aquesta zona és on té el seu màxim 

desenvolupament. 
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La zona de salinitat Z4 s’ubica a la zona d’Empúries i Cinc-claus (FIGURA 24) i, encara 
que no es mostra a la figura, s’estèn pel terme de Viladamat i el nord del terme d’Albons, 

afectant els pous agrícoles d’aquests termes municipals. Es tracta d’una zona salina 

que, de la mateixa manera que el cas anterior o Z3, està motivada per sals congènites 
procedents de l’existència d’una antiga zona estuarina en aquest sector, formada en els 

darrers estadis de progradació holocena de la plana del Ter i el Fluvià (Montaner et al., 
2014). 
 

2.2.6.2 Nitrats 
 
La presència i distribució a la zona del Baix Fluvià és un altre dels aspectes preocupants 
per als usuaris de la zona, especialment per al proveïment municipal que, en alguns 
casos com els pous de Ventalló, Viladamat, i Vilamacolum han resultat greument 
afectats. En aquests casos ha estat necessari cercar nous emplaçaments de pous 
municipals (FIGURA 20) per a garantir el proveïment en condicions de potabilitat 
acceptables.  
 
La FIGURA 29 mostra quina és la distribució dels nitrats a l’aqüífer superficial del Baix 
Fluvià. Es tracta de dades no actualitzades però que probablement manifesten la 
distribució que es produeix actualment, tot i que es desconeix quina ha estat la tendència 
i la situació actual. Tampoc es disposa de dades sobre la presència de nitrats al profund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29. Esquema de la concentració de nitrats als aqüífers e la plana al·luvial del Baix Fluvià 
(Geoservei, 2005) 
 

3 POTENCIAL IMPACTE QUE LA DAVALLADA DE LA QUALITAT I 
QUANTITAT D’AIGUA POT PROVOCAR A L’AGRICULTURA DEL BAIX 
FLUVIÀ. 
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3.1 Característiques de l’agricultura al Baix Fluvià.  
 
El Baix Fluvià es la zona d’influència del riu Fluvià en el seu tram final. El riu passa 

encaixonat entre el nucli de Palol de Fluvià (terme de Torroella de Fluvià) i Vila-Robau 
(terme de Ventalló) i posteriorment s’obre formant un delta a la plana empordanesa. 
Abarca, total o parcialment els municipis de Sant Pere Pescador, Ventalló, Vilamacolum, 
Torroella de Fluvià, Viladamat i l’Armentera. 
 
El sòls1 agrícoles són majoritàriament al·luvials, profunds, francs i francs arenosos 
majoritàriament, en les proximitats al riu, mentre que més allunyats estan originats en 
antigues terrasses fluvials. Aquests darrers generalment son superfícies de conreus de 
secà, mentre que els sòls al·luvials amb un nivell freàtic històricament explotable des de 
la superfície estan ocupats principalment per conreus de regadiu. En mig d’aquesta 

descripció existeixen sòls d’antics estanys (La Bomba, la Guardia) que presenten 
textures més argilo llimoses i per tant de permeabilitat més baixa. 
 
La distribució de la superfície agrària esta expressat a la Taula 1. La superfície dels sis 
municipis del Baix Fluvià representen 8.325 Ha, de les quals 6.0546 Ha és superfície 
agrària útil. D’aquesta superfície 6.092 Ha és superfície cultivada, mentre que 453 Ha 

no són cultivades.  
 
Taula 1.- Superfície municipal, Superfície de les terres llaurades, superfície de pastures, la superfície 
agrària útil, i percentatge de la SAU considerada de regadiu dels termes municipals del Baix Fluvià, 
segons el darrer inventari estadístic del DARP, i recollit a l’Idescat2 

 Municipi 
(ha) 

Terres 
llaurades 
(ha) 

Pastures 
(ha) 

Total (SAU) 
(ha) 

Regadiu 
(%) 

Armentera (L') 560 327 0 327 80.0 

Sant Pere Pescador 1845 1402 315 1718 81.6 

Torroella de Fluvià 1685 1461 104 1565 50.6 

Ventalló  2505 1651 9 1660 55.7 

Viladamat 1173 754 3 757 8.0 

Vilamacolum 557 497 22 519 44.3 

 
El 56 % de la superfície agrària útil esta considerada de regadiu, mentre que la resta és 
de secà. Els municipis amb més percentatge de regadiu són: Sant Pere Pescador i 
L’Armentera, amb xifres al voltant del 80%. Els municipis de Torroella de Fluvià, Ventalló 
i Vilamacolum estan al voltant de la meitat, mentre que Viladamat, que és el municipi 
més allunyat del riu, només té un 8% de la superfície de regadiu, segons les 
estadístiques oficials. 
La distribució dels cultius existents, segons la darrera Declaració única Agrària (DUN, 
2017) esta dibuixada a la FIGURA 30. El l’àmbit dels sis termes municipals, destaca la 

superfície vermella dedicada als fruiters, quasi bé exclusivament a pomera i concentrada 
en el tram final del riu Fluvià, que ocupa una superfície de 1166 Ha. Seguidament com 

                                                
1 El mapa de Sòls del baix Fluvià esta a disposició pública a través del web de l’IEC: 
https://www.iec.cat/mapasols/Mapa/Mapa.asp?Id=66  
2 Inventari estadístic de Catalunya. https://www.idescat.cat/emex/?id=02  

https://www.iec.cat/mapasols/Mapa/Mapa.asp?Id=66
https://www.idescat.cat/emex/?id=02
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a conreus de regadiu hi ha el blat de moro (coloració verda) que ocupa una superfície, 
a l’any 2017, de 839 Ha. El tercer conreu de regadiu més important és la userda amb 
unes 384 Ha de conreu al baix Fluvià. 
 

 
 
FIGURA 30. Mapa de cultius del Baix Fluvià, segons la DUN de l’any 2017, segons la Declaració 
Única Agrària (DUN) al DARP.3 
 
Respecte als conreus típicament de secà, en les zones dels aspres d’aquests municipis 

es conrea majoritàriament l’ordi, amb 1193 Ha i altres cereals d’hivern com el blat 272 

Ha i la civada amb 452 Ha. Amb molta menys superfície, 105 Ha declarades el 2017 hi 
ha el gira-sol. 
 
Taula 2.- Distribució dels principals cultius, segons la DUN de l’any 2017, al Baix Fluvià en conjunt i 
per cada Municipi, expressat en hectàrees. Font: DARP4  BF: baix Fluvià; AR: l’Armentera; SP: Sant 

Pere Pescador; TF: Torroella de Fluvià; VT: Ventalló; VD: Viladamat i VM: Vilamacolum. 

                                                
3 Font: DARP (2018) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-
agraria/  
4 Font: DARP (2018) http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-
agraria/ 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/


 

 

Coneixement i governança de la gestió de l’aigua freàtica al Baix Fluvià  -  40 - 

  BF  % AR SP TF VT VD VM 

ORDI 1193,8 24,1 44,05 80,16 383,09 402,33 180,28 103,93 

POMERES 1150,3 23,3 182,20 614,15 64,65 257,41 6,68 25,23 

BLAT DE MORO 839,2 17,0 91,08 118,06 230,63 202,53 21,49 175,42 

CIVADA 452,2 9,1 11,27 13,46 102,14 145,38 124,95 54,97 

USERDA 384,0 7,8 18,59 9,79 93,05 107,86 128,11 26,56 

BLAT TOU 271,9 5,5 39,48 19,17 19,17 109,88 29,16 16,72 

GIRA-SOL 105,4 2,1 5,86 3,07 53,45 13,63 24,56 4,87 

OLIVERES 94,7 1,9 0 1,42 17,78 62,74 12,77 0 

FAVONS 73,5 1,5 1,34 8,87 4,45 46,05 12,76 0 

RAY-GRASS 62,3 1,3 0 0,97 14,28 20,40 15,07 11,54 

SORGO 32,4 0,7 4,61 8,13 0,83 8,03 10,85 0 

VIVERS 28,6 0,6 13,38 13,46 0 1,50 0,22 0 

HORTA 20,0 0,4 1,11 1,36 10,01 4,87 0,03 2,62 

PRESSEGUERS 19,0 0,4 2,58 5,92 5,93 7,14 0 0,99 

 
La contrastació de superfície de conreus típicament de regadiu, amb els conreus de 
secà dona quasi la mateixa proporció de superfície de regadiu/secà que s’obté a 

l’Inventari estadístic de Catalunya.    
 
 
3.2 Incidència de la davallada dels nivells freàtics a la zona. 
 
La davallada dels nivells de l’aigua freàtica en moltes zones del Baix Fluvià es la 

constatació d’un fet, fruit de la reducció de cabals d’entrada a l’aqüífer i d’un increment 

d’extraccions hídriques. Això ocasiona en primer terme una davallada en els nivells 
freàtics. Aquesta davallada significa que no s’utilitza tota la potencialitat de l’aqüífer per 

saturar-lo d’aigua, i que la recàrrega anual no es produeix en tota la potencialitat que 

l’aqüífer permet. Aquesta pèrdua de potencialitat pot esdevenir irreversible a mesura 
que es produeixen petites subsidències als sòls de la zona.  
 
Aquesta mateixa disminució de la potencialitat de l’aigua és la que provoca la disminució 

de pressió sobre l’aigua marina i aquesta comença a penetrar a les parts de l’aqüífer 

més proper al litoral. Aspecte que tractarem en el proper apartat. Mentrestant, la 
davallada dels nivells freàtics esta provocant un problema important en els camps de 
regadiu del baix Fluvià, al superar l’alçada màxima que les bombes, col·locades en la 
superfície del sòl, poden aspirar d’aigua del subsòl. Aquesta alçada màxima, esta en 

funció de la tipologia de bombes, i davant de la inoperància d’aquestes bombes que 

sempre coincideix en l’època de màximes necessitats de reg i per tant d’extraccions 
d’aigua del freàtic, es van substituint per bombes submergides elèctriques. 
 
Les bombes superficials, en algunes ocasions són elèctriques si l’electrificació rural de 

la zona és important, però en moltes ocasions eren i en alguns indrets encara son, 
mòbils (una mateixa bomba es trasllada i dona servei a varis camps del mateix agricultor) 
i de combustibles fòssils, principalment de gas-oil. 
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El pas a bombes submergides s’aprofita per millorar la pròpia conducció del pou, 

augmentant la fondària i l’ample de canonada per encabir-hi la bomba submergida. 
Aquesta ha de ser forçosament elèctrica, ja sigui connectada a la xarxa o bé, actualment 
té interès la producció elèctrica a partir de plaques solars en el propi camp, per aquest 
ús específic. 
 
La inversió econòmica de canvi de les bombes i capçals de reg que s’està produint fruit 

de la davallada dels nivells freàtics, és important, malgrat que ho dificulta l’estructura de 
la propietat. La meitat de les parcel·les declarades a la DUN 2017 tenen una superfície 
interior a una hectàrea. Aquesta petita dimensió de les parcel·les, i més ho son les de 
regadiu, dificulta abordar aquesta modernització.  
 
La baixa superfície per cada unitat de conreu dificulta la aquest procés de millora del reg  
que s’està produint, si més no, encareix la inversió que cal fer per continuar regant al 
baix Fluvià.  
 
Aquesta inversió si cal fer-la a cada camp d’una mateixa explotació agrícola és una 

inversió molt difícil d’assumir. En canvi, si aquesta modernització del regadiu pot donar 
servei a les finques adjacents, suposa una major eficiència de la inversió. Aquestes 
finques adjacents poden ser del mateix propietari o agricultor, però en moltes ocasions 
no te perquè ser així.  
 
La gestió col·lectiva d’aquests pous modernitzats és un dels aspectes a tenir en compte 
per abordar la problemàtica al Baix Fluvià. Malgrat que concentra les extraccions en 
punts concrets de l’aqüífer pot tenir un aspecte negatiu d’augment dels cons de 

depressió d’aigua a l’aqüífer, aquest sistema redueix significativament el cost de la 
inversió a fer. Caldria planificar abans del canvi de sistema en concret, estudiar el seu 
impacte i la seva viabilitat legal. 
 
Aquest darrer aspecte, també és prou important, i s’han produït canvis recentment, 

provocats per la declaració d’aqüífer en risc d’incompliment de la Directiva Marc de 

l’Aigua fruit de l’aprovació del decret 1/2017 de 3 de gener.  
 
Abans d’aquesta data, els aprofitaments subterranis per reg agrícola de menys de 7.000 

m3/ha/any, només era necessari presentar la sol·licitud de comunicació administrativa a 
la demarcació territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua a Girona. La simple presentació 

ja donava dret a iniciar l’extracció i en tot cas, l’autorització es solia donar per silenci 

administratiu. A partir de la declaració d’aqüífer en risc del Baix Fluvià, cal que 

l’administració contesti explícitament l’autorització i només quan és així es pot iniciar 

l’extracció de l’aigua freàtica. Aquesta gestió administrativa es realitza en el cas del baix 

Fluvià a la demarcació territorial de Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Les sol·licituds d’aprofitaments subterranis per a reg agrícola de mes de 7.000 

m3/ha/any, requereixen d’una concessió administrativa que gestiona el departament de 
concessions de l’Agència Catalana de l’Aigua des de Barcelona. Per preparar la 
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sol·licitud, es necessari elaborar una memòria tècnica, seguint un model ja establert5 
que descriu com es vol portar a terme la captació i sobretot justificar els usos a que anirà 
destinada l’aigua. Aquest tràmit, per ser efectiu, cal que es resolgui favorablement per 
part de l’interessat i rebi un document explícit de la concessió i dels condicionants que 

ha de complir per fer efectiva la concessió. 
 
La concentració de diverses concessions de menys de 7.000 m3/ha/any per concentrar-
les en un sòl punt d’extracció, ben condicionat, requereix canviar el procediment 

administratiu per a la gestió de l’aigua. Això implica canviar diverses autoritzacions 

d’aigua per una concessió d’aigua, encara que la suma de les autoritzacions no superi 
la nova concessió, comporta un tràmit administratiu diferent i molt més carregós i dilatat 
en el temps. 
 
 
3.3 Efectes del reg amb aigües salines sobre els conreus de la zona. 
 
La davallada de la qualitat de l’aigua detectada al Baix Fluvià, sobretot a partir de l’any 

2012, va alertar al sector agrari de la necessitat de realitzar, més o menys 
sistemàticament, anàlisis de qualitat de l’aigua freàtica utilitzada pel reg. En aquest 

sentit, agricultors a nivell individual o Fructícola Empordà SL, a nivell col·lectiu, a partir 
d’aquesta data  comencen a realitzar analítiques de qualitat de l’aigua dels pous dels 

seus membres.  
 
Aquestes analítiques, subministrades per la cap dels serveis tècnics de fructícola 
Empordà Sra. Anna Cerdà, s’han incorporat a l’estudi. Un resum de les mateixes estan 
a l’annex 4.  
 
Aquesta presa de consciència del sector agrari de que l’aigua pot ser un factor limitant 
a les seves explotacions entronca amb les informacions i problemàtiques detectades a 
altres indrets propers com la Plana Litoral de la Muga i a la zona costanera del baix Ter.  
 
Les especials característiques d’aquests aqüífers, oberts al mar i en constant dinamisme 
amb l’aigua marina, els fa molt sensibles a l’alteració del flux hidrològic. El principal aport 

d’aigua – el riu Fluvià- i les zones de recàrrega del riu a l’aqüífer son essencials per a 

mantenir la dinàmica hidrològica, tal i com l’hem coneguda fins ara. 
 
L’augment de la salinitat de l’aigua del freàtic és deguda principalment a episodis 
d’intrusió d’aigua marina, donat que a la zona la salinització de l’aigua freàtica per la 

mobilització de sals d’antics aiguamolls litorals és molt minoritària i pràcticament es pot 
descartar a la zona del Baix Fluvià.  
 
Els tres criteris més significatius per la valorització de l’impacte de la presència de sals 

en l’aigua de reg agrícola són: la concentració total de sals; la concentració relativa de 
sodi, respecte al calci i el magnesi, i la concentració de determinats ions: clorur, bor, 
bicarbonat i sodi 

                                                
5 http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Captacions-daiguees-concessions-i-construccio-de-pous-
excepte-aprofitaments-de-pous-de-menys-de-7.000-m3-any-i-daiguees-pluvials?moda=1  

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Captacions-daiguees-concessions-i-construccio-de-pous-excepte-aprofitaments-de-pous-de-menys-de-7.000-m3-any-i-daiguees-pluvials?moda=1
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Captacions-daiguees-concessions-i-construccio-de-pous-excepte-aprofitaments-de-pous-de-menys-de-7.000-m3-any-i-daiguees-pluvials?moda=1
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3.3.1 Concentració total de sals.  

 
La concentració de sals en les aigües de reg ens donen idea del risc de salinitat i es pot 
mesurar fàcilment de forma indirecta amb la mesura de conductivitat elèctrica (CE), ja 
que aquest paràmetre té una elevada relació amb la concentració total de sals i és molt 
fàcil de mesurar. La Conductivitat elèctrica s’expressa en decisiemens per metre a 25º. 
1 dS/m equival, aproximadament, a 640 mg de sals per litres de solució. 
 
El risc de salinitat es a causa de l’efecte negatiu que les sals ocasionen sobre el 

rendiment dels cultius, atès que les sals dificulten l’absorció d’aigua per les arrels, per la 

pressió osmòtica que exerceixen sobre l’aigua present al sòl. Aquest efecte depèn de la 

tolerància de cada cultiu a la salinitat, i ,bastantes vegades, a la fase de vegetativa del 
mateix. Els criteris històrics de possibles restriccions d’ús estan descrites a la Taula 3 
 
Taula 3.- Restriccions d’ús de l’aigua de reg en funció de la conductivitat elèctrica (CE) de l’aigua, 

expressada en dS/m. 

 Cap Baixa a moderada Alta 

CE  (dS/m) >0.7 0.7 – 3.0 3.0 

 
En la FIGURA 31 es mostren els valors de CE de l’aigua de reg de les finques de fruiters 

de Fructícola Empordà distribuïts pels diferents anys (2012-2017). La gràfica mostra una 
tendència a cap a valors més alts a mesura que passen els anys.  
 

 
 
FIGURA 31. Distribució de valors de la conductivitat elèctrica de l’aigua de reg (dS/m) de les 

finques de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes per anys. 
 
La limitació de la concentració de sals sobre els diferents cultius respon al esquema de 
la FIGURA 32, determinant-se tres fases d’impacte: 
 
1.- Nul impacte de la concentració de sals de l’aigua de reg sobre la producció. 
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2.- l’Augment de la salinitat ocasiona una davallada gradual de la producció. 
3.- La salinitat ocasiona la mort del cultiu en alguna fase vegetativa del cultiu. 
 

 
FIGURA 32.  Esquema de la influència de la Conductivitat elèctrica de l’aigua de reg sobre la 

producció dels conreus, i determinació dels dos valors (a i b) a on hi ha un canvi de tendència 
entre les tres fases d’influència. 
 
En funció de les característiques fisiològiques de cada cultiu, els valors de la línia 1 i la 
pendent de la línia 2 de la FIGURA 32, es diferent. La disminució de la producció en 
funció de la concentració de sals, respon a aquesta relació (Mass i Hoffman, 1977)6 : 
 

 
Y = Producció relativa en percentatge 
b = Disminució del rendiment per unitat d’augment de la salinitat. Taula 4 
Cea =  Conductivitat elèctrica del extracte de saturació (dS/m) 
a = valor crític de salinitat a partir de la qual hi ha disminucions de rendiment (dS/m). 
Taula 4 
 
Taula 4.- Valors del nivell màxim de CE (a) que no afecta a la producció del conreu (linia1), disminució 
del rendiment per unitat d’augment de la salinitat (b) més enllà del valor a (pendent de la línia 2) i 

classificació de la sensibilitat a la concentració de sals pels diferents cultius. 

Cultiu a (dS/m) b Grau de sensibilitat 

Ordi 8.0 5 Tolerant 

Pomeres1 1.0  Sensible 

Blat de moro 1.7 12 Moderadament Sensible 

Civada   Tolerant 

Userda 2.0 7.3 Moderadament Sensible 

Blat 6.0 7.1 Moderadament Tolerant 

Girasol   Moderadament Tolerant 

Olivera 4.0  Moderadament Tolerant 

Favons 1.6 9.6 Moderadament Sensible 

Raigràs 5.6 7.6 Moderadament Tolerant 

Sorgo 6.8 16 Moderadament Tolerant 

Vivers2   Sensible 

Horta3   Sensible 
 

                                                
6 Maas, E.V. and GJ. Hoffman. 1977. Crop salt tolerance - current assessment. J. Irrig. and Drainage Div., 
ASCE 103(IR2):115-134. 
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1 La sensibilitat a la salinitat està influenciada pel tipus de porta-empelt utilitzat. Com 
més dèbil sigui aquest, més sensible serà al contingut de sals. 
2 La sensibilitat dels vivers dependrà de les espècies i del substrat en que es conreen. 
En general els períodes d’arrelament o de germinació son períodes sensibles. 
3 Les plantes hortícoles presenten una elevada heterogeneïtat de comportament (T5) 
 
Taula 5.- Taula de sensibilitat dels principals conreus del Baix Fluvià a la salinitat. 

 Tolerants Moderadament 
tolerants 

Moderadament 
sensibles Sensibles 

Extensius gra Ordi 

Sorgo 
Blat 
Soja 
Colza 

Faves 
Blat de moro 
Girasol 

Pèsol 

Farratges Gram 
Phalaris 
Festuca 
Raigràs 

Userda  

Hortícoles Espàrrec Carxofa 
Carbassó 

Enciam 
Patata 
Tomaquera 
Xíndria 
Meló 
Pebrot 

Mongeta 
Pastanaga 
Ceba 
Maduixa 
 

Fruiters  
Figuera 
Olivera 
Magraner 

Vinya 

Pomera 
Presseguer 
Cirerer 
Llimoner 

La sensibilitat dels conreus a la salinitat, varien en funció del clima, les condicions i 
característiques dels sòls i les tècniques agronòmiques emprades. Tot i això, com a 
referència i com a escala comparativa entre conreus es pot referenciar els treballs de 
Maas (1986)7 i (1993)8, descrits a la Taula 5. 
 
Una de les gestions agronòmiques per disminuir l’impacte de la salinitat sobre el cultiu 

és el sobrereg, (amb el corresponent càlcul de la fracció de rentat) per allunyar les sals 
dissoltes de la proximitat del sistema radicular, malgrat que implica més extraccions 
d’aigua de l’aqüífer i a la llarga agreujar el problema. A la vegada, només quan el sistema 

de reg és localitzat aporta uns resultats que temporalment poden ser satisfactoris. 
 

3.3.2 Concentració relativa de l’ió sodi respecte al calci i el magnesi. 
 
Elevades concentracions del ió sodi (Na) en relació a altres ions (Ca i Mg) en l’aigua de 

reg genera el risc de sodicitat d’un sòl i ocasionar una desestructuració edàfica i una 
davallada en la capacitat de conduir l’aigua a través de la matriu del sòl. Es a dir, 

disminueixen la conductivitat hidràulica del sòl, les taxes d’infiltració i la permeabilitat del 

sòl, provocant entollaments, erosió superficial i manca d’aireig, entre altres efectes.  
 
Aquesta relació entre es calcula a partir del índex taxa ajustada d’adsorció de sodi (TAS) 
que expressa la concentració de sodi respecte al calci i el magnesi9, expressat en meq/l. 

                                                
7 Maas, E.V. (1986) Salt Tolerance of plants. Applied agricultural research, vol 1 pp.12-26  
8 Mass, E.V. Testing crops for salinitytolerance. 1993 Proc. Workshop on Adaptation of Plants to Soil 
Stresses. p. 234-247. In: J.W. Maranville, B.V.BaIigar, R.R. Duncan, J.M. Yohe. (eds.) INTSORMIL. Pub. 
No. 94-2, Univ of Ne, Lincoln, NE, August l-4-1993. 
9. Ayers, R.S., and D.W. Westcot. 1985. Water quality for irrigation. FAO Irrig. and Drain. Pap. 29. FAO, 
Rome. 
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La concentració de calci al sòl depèn en l’aigua de reg, com de la dissolució d’aquest 

calci al sòl, i la precipitació del calci de l’aigua. El valor de l’ió calci, es determina per 

mitja d’una taula10 en funció de la salinitat de l’aigua de reg i de la relació entre els 

carbonats i el calci present a l’aigua. 
  
L’impacte del risc de sodicitat també esta relacionat amb el contingut total de sals de 
l’aigua de reg, de manera que quan menys CE té una aigua de reg a nivells més baixos 
de SAR pot ocasionar problemes de desestructuració del sòl. 
 
Taula 6.- Restriccions d’ús de l’aigua de reg en funció de la taxa ajustada d’adsorció de sodi (TAS) i 

de la conductivitat elèctrica (CE) de l’aigua. 

 Cap Baixa a moderada Alta 

TAS CE (dS/m) CE (dS/m) CE (dS/m) 

0-3 >0.7 0.7 – 0.2 <0.2 

3-6 >1.2 1.2 – 0.3 <0.3 

6-12 >1.9 1.9 – 0.5 <0.5 

12-20 >2.9 2.9 – 1.3 <1.3 

20-40 >5.0 5.0 – 2.9 <2.9 

 
Els problemes de degradació de sòls i la previsió de pèrdua de permeabilitat del mateix, 
en base a les analítiques de qualitat d’aigua analitzades, (FIGURA 33) només en un cas 
(que caldria estudiar-lo amb més deteniment) té una restricció d’ús elevada i sis casos 
en que s’aconsella una restricció baixa-moderada. En aquests casos s’aconsella veure 

la seva persistència en el temps d’aquests problemes en la qualitat de l’aigua de reg i 

relacionar-los amb la informació del mapa de sòls de la zona per concretar més 
específicament la magnitud de la problemàtica 
  

                                                
10 Mujeriego, R. Ed. Riego con agua residual municipal regenerada. Manual practico. 1990 
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FIGURA 33. Distribució de la Conductivitat elèctrica (CE, en dS/m) de l’aigua de reg en funció de 

la TAS de les finques de fruiters de Fructícola Empordà SL (108 analítiques). 
 

3.3.3 Concentració de determinats ions específics  
 
Hi ha determinats ions presents a les aigües de reg que poden ser absorbits per les 
arrels dels cultius i acumular-se en determinats òrgans de la planta, generalment fulles, 
i assolir unes altes concentracions que tenen un impacte sobre la producció i/o 
ocasionen necrosi i la mort dels teixits, directament. 
 
Aquest efecte, no només es pot produir per absorció de les arrels sinó que també es pot 
produir per absorció directa a través de les fulles, si es rega per aspersió. 
 
Els ions més problemàtics en aquest apartat és el Cl, Na i B 
 

3.3.3.1 Clorur 
 
Els clorurs poden ocasionar danys en els teixits vegetals similars a les cremades de les 
fulles i/o mort per progressió de petites branques en determinades espècies arbòries 
com son els fruiters d’ós, llimoners o alvocats, que es mostren molt sensibles. En canvi, 

són molt més tolerants les espècies herbàcies extensives (cereals, farratges, o altres 
cultius industrials).  
 
Taula 7.- Restriccions d’ús de l’aigua de reg en funció de la presència de clor (mg/l) en l’aigua de reg 

i del sistema de reg.  

  Cap Baixa a moderada Alta 

Reg superficial mg/l < 140 140 - 350 >350 

Reg per aspersió mg/l < 100 <100  
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FIGURA 34. Distribució de valors de la concentració de clorurs (mg/l) a l’aigua de reg de les 

finques de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 

3.3.3.2 Bor 
 
El bor presenta un nivell de toxicitat a les plantes molt proper al llindar òptim de nutrició. 
Tot i això, en les mostres d’aigua de reg de la zona que es disposen no es supera els 
0.5 - 0.7 mg/l de bor. 
 
Taula 8.- Restriccions d’ús de l’aigua de reg en funció de la presència de bor (mg/l) en l’aigua de reg 

i del sistema de reg.  

  Cap Baixa a 
moderada 

Alta 

Reg superficial mg/l < 0.7 0.7 - 3.0 > 3.0 

 

 
FIGURA 35. Distribució de valors de la concentració de bor (mg/l) a l’aigua de reg de les finques 

de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
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3.3.3.3 Bicarbonats 
 
Els bicarbonats incideixen sobre l’alcalinitat de l’aigua de reg i influeixen indirectament 
sobre l’assimilació de ferro o la sodicitat, a través dels seus efectes sobre el pH del sòl 
i la precipitació del carbonat càlcic. En aquest sentit, en nivells alts, provoquen nivells 
de pH alts en l’aigua de reg que caldria reduir o evitar utilitzant fertilitzants solubles a 

través de fertilitzants acidificants com els àcids fosfòric, sulfúric o nítric que son els més 
utilitzats. 
 

 
FIGURA 36. Distribució de valors de la concentració de bicarbonats (mg/l) a l’aigua de reg de les 

finques de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 

3.3.3.4 Sodi 
 
El sodi presenta problemes en les plantes, tan pel seu efecte directe per acumulació en 
els teixits vegetals, com indirecte a través d’induir un desequilibri nutritiu i un 

deteriorament de les condicions físiques del sòl. 
 
La simptomatologia dels efectes directes són clorosis i cremades en els teixits més 
sensibles com ara les fulles, mentre que els efectes indirectes de desequilibri nutritiu és 
quan hi ha concentracions de calci o magnesi molt baixes i aquests ions a les fulles 
queden re-emplaçats per ions de sodi. 
 
Taula 9.- Restriccions d’ús de l’aigua de reg en funció de la presència de sodi (mg/l) en l’aigua de 

reg i del sistema de reg.  

  Cap Baixa a moderada Alta 

Reg superficial TAS <3.0 3.0 - 9.0 >9.0 

Reg per aspersió mg/l < 70 > 70  
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FIGURA 37. Distribució de valors de la concentració de sodi (mg/l) a l’aigua de reg de les finques 

de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 

3.3.3.5 Metalls 
 
Els metalls que, en funció de la seva valència poden estar dissolts i poden tenir una 
significació agronòmica en les aigües de reg son: el coure (Cu), Manganès (Mn), el Ferro 
(Fe) i el Zenc (Zn). 
 
Aquests metalls son microelements que formen part dels teixits vegetals en diferent 
proporció. Normalment és difícil observar carències nutricionals, sinó és per la dificultat 
d’absorció per les arrels de les plantes de la majoria de metalls en rangs de pH superiors 
a 7.  
 
Taula 10.- Nivells màxims recomanats a llarg i curt termini de metalls a l’aigua de reg.11 

  Llarg termini Curt termini 

Coure mg/l 0.2 5.0 

Manganès  mg/l 0.2 10.0 

Ferro mg/l 5.0 20.0 

Zenc mg/l 2.0 10.0 

 

                                                
11 Rowe, D.R. and I.M. Abdel- Magid. 1995. Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse. 
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FIGURA 38. Distribució de valors de la concentració de coure (mg/l) a l’aigua de reg de les finques 

de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 
Es coneguda la incidència que presenten el ferro i el manganès, a part dels carbonats, 
en les obturacions dels sistemes de reg localitzat, i principalment en degoteig. La 
rapidesa de la reacció en presència d’oxigen (en el moment que la gota d’aigua surt a 
l’exterior del sistema de reg) i la precipitació del ferro i el manganès provoca moltes 
obturacions en els regs per degoteig empordanesos. El risc d’obstrucció dels mateixos 

esta descrits a la  
Taula 11.   
 
Taula 11.- Risc d’obstrucció de ferro i manganès a l’aigua de reg aplicada en reg per degoteig 

  Baix Moderat Alt 

Manganès  mg/l < 0.1 0.1 – 1.5 > 1.5 

Ferro mg/l < 0.1 0.1 – 1.5 > 1.5 

 
FIGURA 39. Distribució de valors de la concentració de ferro (mg/l) a l’aigua de reg de les finques 

de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
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FIGURA 40. Distribució de valors de la concentració de manganès (mg/l) a l’aigua de reg de les 

finques de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 

 
 
FIGURA 41. Distribució de valors de la concentració de zenc (mg/l) a l’aigua de reg de les finques 

de fruiters de Fructícola Empordà SL, distribuïdes pels diferents anys. 
 



 

 

Coneixement i governança de la gestió de l’aigua freàtica al Baix Fluvià  -  53 - 

 
 
 
3.4 Previsió de la disponibilitat dels recursos hídrics en escenaris de 

canvi climàtic. 
 
El projecte ACCUA12 (Adaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua) va estudiar, entre 

altres els efectes del canvi climàtic a la conca del riu Fluvià. L’estudi determina l’augment 

de la temperatura mitjana a la conca del riu Fluvià de 1,25º C en el període 1951-2000, 
mentre que la precipitació mitjana no ha experimentat canvis significatius, llevat d’un 

increment dels episodis torrencials. 
La projecció futura de les dades actuals pronostiquen, que d’aquí a uns 20 anys, el cabal 
a la capçalera del riu Fluvià podria disminuir un 20%, degut a una possible disminució 
de les precipitacions, xifrades en un 7%, i un increment de la temperatura que ocasiona 
un augment de la demanda d’evapotranspiració de la vegetació natural en capçalera. A 

mig termini, la substitució de les fagedes i rouredes per alzinars. La reducció del cabal 
circulant del riu, juntament amb l’augment tèrmic, provocaria en el curs final del riu un 
avançament fenològic dels cultius provocant l’avançament entre un i dues setmanes el 

cicle biològic del blat de moro. Per altra banda, la reducció d’aigua disponible al sòl, 

farien augmentar els requeriments de reg en els conreus de regadiu com el blat de moro, 
els fruiters i la userda.  
A l’estudi de l’anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya 

al canvi climàtic13 pronostica una vulnerabilitat mitjana en els diferents municipis del Baix 
Fluvià en relació a l’increment de les necessitats de reg dels conreus agrícoles, mentre 
que pronostica canvis en la distribució dels cultius, que –sembla- afectarà principalment 
al blat de moro per les seves elevades necessitats hídriques i el seu reduït benefici 
econòmic. 
 

                                                
12 Adaptacions al Canvi Climàtic en l’Ús de l’Aigua, (ACCUA) realitzat els anys 2008-11, ha comptat amb el 
finançament de l’Obra Social de CatalunyaCaixa i amb la participació de quatre grups de recerca coordinats 

pel CREAF: GHS/UPC; ETC/LUSI (EEA) i l’IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.  
13 Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic. Oficina catalana 
del canvi climàtic i La Vola. Setembre 2016. 
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L’evolució prevista en els diferents escenaris de canvi climàtic que els experts utilitzen 

per descriure l’evolució climàtica al llarg del segle XXI, pronostiquen diferents canvis 

fenològics en els cultius més representatius de la zona 14, induïts tan per la reducció de 
la disponibilitat d’aigua, com per l’augment tèrmic. Aquests canvis poden ser des de 
canvis de varietats, espècies vegetals, taxes de fertilització, tractaments de control de 
plagues i malalties, etc.   
 
Altres estudis més globals de l’afecció del canvi climàtic a Catalunya15 també 
suggereixen un increment significatiu en el nivell del mar, amb la incidència sobre els 
sistemes costaners, la dinàmica litoral, i els aqüífers litorals. Aquests darrers es veuran 
molt més afectats per intrusions d’aigua salina independentment de les extraccions 

d’aigua dolça. 
  

                                                
14 Save, R.; F. De Herralde, X Aranda, E. Pla, D. Pascual, I. Funes and C. Biel (2012) Potential changes in 
iirgation requeriments and phenology of maize, apple trees and alfalfa under global change conditions in 
Fluvià watershed during XXXst century: results from modelin approximation to watershed-level wàter 
balance. Agricultural wàter management 114 (2012) 78-87. 
15 Generalitat de Catalunya, Institut d’estudis Catalans (2016) Tercer informe sobre el canvi climàtic a 

Catalunya. 
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4 PROPOSTES DE GOVERNANÇA I GESTIÓ SOSTENIBLE DELS 
RECURSOS HÍDRICS AL BAIX FLUVIÀ. 

 
4.1 Creació d’una comunitat d’usuaris d’aigües. 
 
Des de fa temps, es té la creença de que la creació d’una comunitat d’usuaris al Baix 

Fluvià, podria començar a redreçar i permetre redreçar la problemàtica de l’aigua que 

pateix l’agricultura del Baix Fluvià. Aquesta creença es va confirmar quan al Baix Ter, 
amb una problemàtica, en alguns aspectes similars, es va crear a l’any 2015.  
 
La dificultat de gestió de l’administració hidràulica catalana – l’Agència catalana de 

l’Aigua- de la problemàtica quotidiana de l’aigua des de la distància, confirma – i ja ho 
preveu així la llei d’Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol; pel que s’aprova el text refós de 

la llei d’aigües). Aquesta llei, en el seu Títol IV dedicat al domini públic hidràulic, té un 
capítol IV dedicat a les Comunitats d’usuaris d’Aigües (articles 81 a 91) (annex 1). 
 
Aquesta llei determina l’obligació de constituir comunitats d’usuaris (art. 81); la 
naturalesa de corporació de dret públic, adscrites a l’organisme de conca, que tenen les 

comunitats d’usuaris i la seva regulació a partir dels seus estatuts i ordenances (art. 82); 
les facultats (art. 83) i els òrgans de gestió (art. 84). L’article 87, especifica que els 

usuaris d’un mateix aqüífer o unitat hidrogeològica restaran obligats a constituir-se en 
comunitat d’usuaris a requeriment de l’organisme de conca i el art. 88 permet comunitats 
d’usuaris que incloguin aigües superficials i subterrànies al mateix temps.  
 
Aquesta llei es va modificar o millor dit actualitzar a través de la llei 11/2012, de 19 de 
desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient (annex 2). En el seu article 
primer, modifica o amplia en aspectes relatius a la degradació del recursos hídrics. Es 
modifica l’article 56 en el sentit de que les masses d’aigua subterrània en risc de no 

assolir el bon estat quantitatiu o qualitatiu, s’han de constituir una comunitat d’usuaris 
en el termini de sis mesos, i en el termini màxim d’un any, cal aprovar un pla de mesures 

per la recuperació del bon estat de l’aqüífer.  
 
En la segons revisió del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-
2021) aprovat pel govern de la Generalitat pel decret 1/2017, de 3 de gener, en els 
documents annexos 16 especifica l’estat “dolent” tan en els aspectes quantitatius com en 
els qualitatius dels aqüífers fluviodeltàics del Fluvià i la Muga. Això evidencia un risc 
d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) 
 
En l’aspecte quantitatiu determina una pressió d’extracció alta i especifica aquestes  

consideracions “Tot i la recuperació de nivells a partir dels anys 90 en l'àmbit més 
costaner, avui en dia es detecten valors negatius (fins a -4msnm) a prop de la costa amb 
oscil·lacions interanuals de més de 5m. També s'observen puntualment valors elevats 
de clorurs, tot i que en certs casos amb influències d'aigües salobres marines provinents 
dels canals superficials, a més de la possible salinitat congènita en els sediments 
llimosos. Secundàriament i localment s'observa un lleuger descens piezomètric. 

                                                
16 Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) Annex VII Estat de les masses d’aigua  

termini d’assoliment d’objectius. 
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Respecte a l’anàlisi qualitativa de l’aigua, el mateix annex especifica la problemàtica 

d’incompliment de l’estat químic en relació als paràmetres de la conductivitat elèctrica 
(CE), el clor (Cl), nitrats (NO3) i sulfats (SO4). 
 
Aquesta perspectiva, juntament amb la inquietud de diferents agents del territori en 
observar la davallada qualitativa i quantitativa de l’aigua dels aqüífers del Baix Fluvià, i 

conèixer la resposta de altres territoris (el Baix Ter, i la Plana Litoral de la Muga) de com 
s’afronta el tema, el sector fructícola, agrupat en Fructícola Empordà SL, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació i els Ajuntaments de Sant Pere Pescador, 
Ventalló, Vilamacolum, Torroella de Fluvià, i l’Armentera varen tenir la iniciativa de 
presentar una dinàmica de treball per assolir la creació d’una comunitat d’usuaris a partir 

de la creació d’un grup operatiu en el marc del programa de desenvolupament rural de 

Catalunya 2014-2020. 
 
Ja s’han desenvolupat diferents reunions obertes a la ciutadania per explicar la 
problemàtica i escoltar les opinions de la ciutadania. En aquest sentit, s’han 

desenvolupat diferents reunions a cada municipi, convocades per l’Ajuntament 

respectiu.  
 

El 14 de febrer Sant Pere Pescador (matí) 
El 9 de març Ventalló (matí) 
El 13 de març Vilamacolum (matí) 
El 13 de març Torroella de Fluvià (matí) 
El 13 de març l’Armentera (tarda) 
El 3 d’abril Viladamat (tarda) 

 

 
 
FIGURA 42. Explicació pública al municipi de l’Armentera, el dia 13 de març de 2018, de la 
problemàtica de l’aigua al Baix Fluvià i la necessitat de crear una comunitat d’usuaris. 
 
El desenvolupament de les reunions van seguir una mateixa dinàmica: 

Presentació per part de l’alcalde de la reunió 
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Funcionament i problemàtica dels aqüífers del Baix Fluvià, a càrrec de Jordi 
Montaner, hidrogeòleg de GEOSERVEI SL 
Com constituir-se en Comunitat d’usuaris d’Aigua del Baix Fluvià, a càrrec de 

Carles Gabernet, advocat d’INFRAESTRUCTURES.CAT  
Preguntes, dubtes, col·loqui i altres qüestions.  

 

 
 
FIGURA 43. Explicació pública al municipi de Ventalló, el dia 9 de març de 2018, sobre la 
problemàtica de l’aigua al Baix Fluvià, i la necessitat de crear una comunitat d’usuaris. 
 
El resultat de les diferents reunions s’han valorat com a positives i ningú ha expressat 

un rebuig a la constitució d’una Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix Fluvià, sinó que 

potser un marc a on començar a prendre decisions per intentar frenar o reduir l’impacte 

que la pèrdua de nivells freàtics i de qualitat de l’aigua. Les reunions varen considerar-
se profitoses per part dels assistents perquè es varen respondre quasi tots els dubtes 
que els assistents a la reunió varen plantejar. 
 
Per començar els aspectes formals de creació de la CUA del Baix Fluvià, cal: 
 

1. Convocar una reunió publica i oberta a tota la ciutadania, normalment en el 
municipi de més població, per part del seu alcalde (prèvia consulta a les autoritats 
dels altres municipis) i amb la publicació oportuna als diaris oficials, amb tres 
punts obligatoris a l’ordre del dia: 
 

2. Aprovació de l’inici del procés per constituir una Comunitat d’Usuaris d’Aigua al 

Baix Fluvià. 
 
3..  Constitució i nomenament d’una comissió redactora dels estatuts de la 

Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix Fluvià. 
 
4- Nomenar el president de la comissió redactora. 
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5. Celebrar les reunions de treball de la comissió redactora dels estatuts per tal de 
consensuar un text d’estatuts validat per una majoria molt ampla dels membres de la 

comissió redactora. (Annex 3) Valorar si desenvolupar una ordenança de 
funcionament del Jurat de l’Aigua. 
 
6. En la darrera reunió de treball, el president de la comissió redactora ha de 
proposar l’aprovació provisional dels estatuts i documents adjunts previ procés 

d’exposició publica 
 
7. Realitzar l’exposició pública dels estatuts i documents adjunts, amb còpia a cada 
Ajuntament per facilitar la seva consulta per la ciutadania. 
 
8- Un cop tancada l’exposició pública, es reuneix la comissió redactora per donar 

resposta a les al·legacions presentades, i proposar una reunió pública i oberta per 
donar compte dels treballs realitzats. 
 
9. Convocatòria de reunió pública i oberta, per tal de que la comissió redactora 
d’estatuts i documents annex, expliquin al plenari el treball realitzat, s’aprovi i s’acordi 

enviar tot el procediment a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva aprovació, si 

s’escau. 
 
10. Enviar tot l’expedient de creació de la comunitat d’usuaris a l’administració 

competent: l’Agència Catalana de l’Aigua. 
L’expedient ha de constar de: 

-Acta de la reunió de constitució de la comissió redactora, i justificació de la 
correcta convocatòria 
- Totes les actes de la comissió redactora celebrades. 
- Procés d’exposició pública: convocatòria, al·legacions presentades i resposta 

donada per part de la comissió redactora. 
 
11. Un cop rebuda la resposta de l’ACA, es convoca una Junta General (publica i 

oberta a tots els usuaris de l’aigua), per elegir els càrrecs dels diferents òrgans de la 
Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Fluvià. 

 
A la reunió descrita en el punt 6, i posteriorment a l’aprovació per part dels assistents 
dels estatuts de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Baix Fluvià, es pot ja nomenar els 

càrrecs de la Jurat de Govern i del Jurat de l’Aigua, sol·licitar el NIF provisional i 

començar a desenvolupar les actuacions que es considerin oportunes. 
 
 
4.2 PROPOSTA PRELIMINAR DE PLA PILOT 
 
Amb l’objectiu de desenvolupar la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Baix Fluvià es 

plantejarà properament la redacció d’una proposta per accedir a les properes 

subvencions del DARP destinades a l’execució d’un Pla Pilot. Entre altres, els aspectes 

bàsic a desenvolupar en aquest Pla seran de forma sintètica els següents: 
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- Establiment d’una xarxa estable de control qualitatiu i quantitatiu de l’aqüífer 

i el riu. Proposta de seguiment. 

- Gestió col·lectiva d’explotació de l’aqüífer. 

- Establiment d’un mecanisme d’informació a la ciutadania per explicar, a 
temps real, l’estat qualitatiu dels recursos hídrics. 

 
 
Fundació Mas Badia 
29 de juny 2018 
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ANNEX 1: 
 
Capítol IV dedicat a les Comunitats d’usuaris d’Aigües (articles 81 a 91), del Títol 
IV dedicat al domini públic hidràulic, del RDL 1/2001, de 20 de juliol; pel que s’aprova 
el text refós de la llei d’aigües). 
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ANNEX 2: 
 
Llei 11/2012, de 19 de desembre, sobre mesures urgents en matèria de medi ambient, 
que en el seu article primer modifica setze articles de la llei d’aigües. 
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ANNEX 3 
 
Esborrany de proposta d’estatuts de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua 
  



 
ESBORRANY D’ESTATUT DE LA COMUNITAT D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX 
FLUVIÀ 
 
Capítol 1  
Disposicions generals  
 
Article 1  
Constitució  
 
Els propietaris i titulars dels béns adscrits a l’aprofitament d’aigües del Baix Fluvià es 
constitueixen en Comunitat d’acord amb l’article 81 del Text refós de la Llei d’aigües, 
aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.  
 
La Comunitat d’usuaris del Baix Fluvià té el caràcter de corporació de dret públic i està 
adscrita a l’ACA.  
 
La Comunitat actuarà conforme als procediments establerts en el Text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, en el Reglament del 
domini públic hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i en aquests 
Estatuts, d’acord amb allò que preveu la legislació en matèria de procediment 
administratiu.  
 
La seu social de la Comunitat està ubicada a (posar l’adreça)  
 
Article 2  
Àmbit territorial  
 
La Comunitat d’usuaris d’aigua del Baix Fluvià abasta els termes municipals de 
l’Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i 
Vilamacolum.  
 
Article 3  
Destinació de les aigües  
 
Els membres de la Comunitat tenen dret a l’aprofitament dels cabals d’aigua per a 
abastament municipal, abastament domèstic, reg agrícola, usos turístics, industrials i 
recreatius, d’acord amb el contingut d’aquests Estatuts i de la concessió que s’ha 
obtingut o de la que resulti de futures sol·licituds de modificació o ampliació, que també 
determinarà les limitacions d’aquest dret.  
 
Article 4  
Finalitat i objectius de la Comunitat  
 
La finalitat de la Comunitat d’usuaris d’aigua del Baix Fluvià és l’explotació en règim 
d’autonomia interna de l’aprofitament que li ha estat concedit. Aquesta finalitat es 
concreta en els següents objectius:  
 

a) Realitzar directament i en règim d’autonomia interna les funcions de policia, 
distribució i administració de les aigües que són objecte de l’aprofitament 
concedit.  
b) Evitar qüestions o litigis entre els membres de la Comunitat.  
c) Fomentar l’estalvi de l’aigua i controlar els consums en ordre a l’ús racional 
del recurs.  



d) Proposar a l’ACA les mesures que cregui oportunes en relació al seu àmbit de 
competències.  

 
Article 5  
El Padró d’usuaris  
 
Són membres de la Comunitat i en formen part que es relacionen en el Padró d’usuaris 
que s’annexa a aquests Estatuts i que la Comunitat mantindrà rigorosament al dia, 
especificant els drets a l’ús de les aigües de cadascun dels comuners, la participació de 
cada membre en les despeses comunitàries i el nombre de vots que els corresponen  
 
Article 6  
Extinció de la Comunitat  
 
La Comunitat s’extingirà:  

a) Per acabament del termini de concessió, si no ha estat prorrogat.  
b) Per caducitat de la concessió  
c) Per expropiació forçosa de la concessió.  
d) Per fusió amb una altra Comunitat.  
e) Per resolució de l’ACA adoptat en expedient sancionador.  
f) Per desaparició total o de les tres quartes parts, com a mínim, dels elements 
objectius o reals de la Comunitat, tret que els membres no afectats acordin  
mantenir la Comunitat i que, en conseqüència, modifiquin els Estatuts i la 
inscripció registral.  
g) Per renúncia a l’aprofitament, formulada, com a mínim, per les tres quartes 
parts dels comuners, tret que els que no han renunciat acordin mantenir la 
Comunitat amb la modificació dels Estatuts i de la inscripció registral.  

 
Un cop aprovada l’extinció de la Comunitat, aquesta procedirà a la liquidació dels seus 
béns patrimonials, de conformitat amb el que disposa el Codi Civil per a la liquidació de 
les societats.  
 
Article 7  
Expropiació forçosa i servituds  
 
La Comunitat podrà ser beneficiària de l’expropiació forçosa i de la imposició de 
servituds que exigeixi el seu aprofitament i el compliment de la seva finalitat, podent 
sol·licitar de l’ACA que es declari l’utilitat pública de l’aprofitament o l’execució 
singularitzada de determinades obres o projectes.  
 
Un cop obtinguda la declaració d’utilitat pública, podrà sol·licitar de l’ACA l’expropiació 
forçosa dels béns i drets afectats, tramitant-se els corresponents expedients d’acord 
amb la legislació d’expropiació forçosa.  
 
 
Capítol 2  
Drets i obligacions dels usuaris  
 
Article 8  
Dret a l’ús de l’aigua  
 
Tots els membres de la Comunitat tenen dret a l’aprofitament de les aigües en proporció 
a la concessió atorgada en el registre d’aigües. 
L’usuari que se separi de la Comunitat haurà de renunciar prèviament al seu dret sobre 
l’aprofitament.  



 
Article 9  
Dret de participació dels usuaris en la constitució i funcionament de la Comunitat  
 
Tots els propietaris dels béns adscrits a l’aprofitament col·lectiu, i únicament ells o els 
seus representants legals, tenen dret a participar amb veu i vot en la constitució i 
funcionament de la Comunitat i a ser elegits per a exercir-hi càrrecs.  
Els membres de la Comunitat poden ser representats en la Junta General pels seus 
representants legals. També poden conferir la seva representació voluntària, sempre i 
quan aquesta representació voluntària s’atorgui expressament, per escrit, i hagi estat 
validada pel Secretari de la Comunitat. El representant voluntari pot participar en la 
presa d’acords de la Comunitat, però en cap cas pot substituir al comuner representat 
en l’exercici de cap càrrec de la Comunitat, ni ser elegit per desenvolupar-ho.  
 
Article 10  
Repartiment de despeses  
 
Tots els membres de la Comunitat estan obligats a contribuir a les següents despeses 
comunes en la part proporcional que els pertoca segons (heu de posar el criteri 
de repartiment de les despeses comunes. A tall d’exemple, es pot establir 
que les despeses es repartiran entre tots els comuners a parts iguals, 
o que es repartiran en proporció a la superfície de terreny que es rega, 
o al cabal d’aigua que s’utilitza, o al cabal d’aigua a què es té dret 
.....)  
 

a) Les despeses i inversions en construcció, reparació i manteniment i millora de 
les obres i béns de la Comunitat.  
b) Les despeses de policia i control de l’aprofitament i, en general, de l’àmbit 
territorial de la Comunitat.  
c) Les despeses d’administració, govern, representació i gestió de la Comunitat.  

 
És obligatori per a tots els comuners el pagament de la part que els correspongui de 
totes les obres que la Comunitat acordi realitzar. 
  
Les despeses degudes a obres particulars seran a càrrec de l’usuari que en gaudeixi.  
Els deutes a la comunitat per depeses de conservació, neteja o millores, així com per 
qualsevol altra causa motivada per l’administració i distribució de les aigües, gravaran 
la finca o indústria a favor de la qual es realitzaren. La comunitat podrà exigir l’import 
d’aquestes despeses per via administrativa de constrenyiment i prohibir l’ús de l’aigua 
fins que no sigui satisfet el deute.  
 
Cap membre de la Comunitat no podrà ser exonerat de les obligacions i càrregues 
inherents a la seva participació en l’aprofitament col·lectiu de les aigües i dels altres 
elements comuns.  
 
Cap membre de la Comunitat no se’n podrà separar si abans no ha complert les 
obligacions contretes.  
 
Article 11  
Obligació d’acomplir els acords adoptats pels òrgans de la Comunitat  
 
Els partícips estan obligats a complir els acords adoptats pels òrgans de la Comunitat. 
La Comunitat podrà executar amb càrrec a l’usuari els acords incomplerts que imposin 
una obligació de fer. El cost de l’execució subsidiària podrà ser exigit per la via 
administrativa de constrenyiment. 



 
Article 12  
Comunicació a la Comunitat sobre modificacions de les finques o titularitats del domini 
dels usuaris  
 
Els membres de la Comunitat hauran de comunicar a la Junta de Govern qualsevol 
modificació en la titularitat del seu domini perquè figuri en el padró d’usuaris.  
 
 
Capítol 3  
Estructura orgànica i càrrecs de la comunitat  
 
Article 13  
Òrgans de la Comunitat  
 
Els òrgans de la Comunitat són la Junta General o Assemblea, la Junta de Govern i el 
Jurat.  
La Junta General, constituïda per tots els usuaris, és l’òrgan sobirà de la Comunitat.  
La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’òrgan encarregat d’executar el 
que disposen aquests Estatuts i els acords adoptats per la mateixa Junta de Govern o 
per la Junta General.  
Al Jurat correspon conèixer les qüestions de fet que es plantegin entre els usuaris de la 
Comunitat i imposar als infractors les sancions i les indemnitzacions reglamentàries.  
 
Article 14  
La Junta General  
 
La Junta General està constituïda pel President de la Comunitat, pel Vicepresident, que 
substituirà el President en cas de vacant, absència o malaltia, pel Secretari de la 
Comunitat i per tots els usuaris membres de la Comunitat.  
 
Article 15  
Competències de la Junta General  
 
Correspon a la Junta General:  

a) L’elecció del President i Vicepresident de la Comunitat i dels Vocals de la Junta 
de Govern i del Jurat, així com, en el seu cas, dels representants de la Comunitat 
davant l’Organisme de conca o altres organismes, i el nomenament i separació 
del Secretari.  
b) L’examen de la Memòria i l’aprovació dels pressupostos de despeses i 
ingressos de la Comunitat i dels comptes anuals presentats per la Junta de 
Govern.  
c) L’aprovació dels projectes de modificació d’aquests Estatuts.  
d) La imposició de derrames i l’aprovació dels pressupostos addicionals.  
e) L’adquisició i alienació de béns, sense perjudici de les facultats que 
corresponguin a la Junta de Govern.  
f) L’aprovació dels projectes d’obres preparats per la Junta de Govern i la decisió 
de la seva execució.  
g) L’aprovació d’ingrés a la Comunitat de qualsevol persona que, amb dret a l’ús 
de l’aigua, ho demani, així com l’informe per a l’ACA en el supòsit que alguns 
usuaris pretenguin separar-se de la Comunitat per constituir una de nova.  
h) L’autorització prèvia, sense perjudici del que correspongui a l’ACA, als 
membres de la Comunitat o a terceres persones per a executar obres en les 
conduccions i instal·lacions de la mateixa Comunitat amb la finalitat de millorar 
la utilització de les aigües.  



i) La sol·licitud de noves concessions i autoritzacions.  
j) La sol·licitud dels beneficis de l’expropiació forçosa o la imposició de servituds 
en benefici de la Comunitat.  
k) La decisió sobre els assumptes que li sotmeti la Junta de Govern o qualsevol 
dels membres de la Comunitat.  
l) Qualsevol altra facultat atribuïda per aquests Estatuts o per la normativa legal 
vigent.  
m) Totes les facultats no atribuïdes expressament a cap altre òrgan.  

 
Article 16  
Competències del President de la Comunitat  
 
Les competències del president són:  
 

a) Exercir la representació de la Comunitat tant en judici com en qualsevol altra 
situació, subscriure els actes i contractes que l’afectin, i les ordres que 
s’expedeixin en nom de la mateixa Comunitat.  
b) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta General d’acord amb 
aquests Estatuts, i autoritzar les actes amb la seva signatura.  
c) Comunicar els acords de la Junta General a la Junta de Govern o al Jurat 
perquè els portin a afecte en allò que els concerneix.  
d) Donar compliment als acords de la Junta General.  

 
Article 17  
Funcions del Secretari de la Comunitat  
 
Correspon al Secretari:  

a) Estendre i anotar en un llibre foliat i rubricat pel President les actes i acords 
adoptats, amb la seva signatura i la del President. 
b) Lliurar certificacions amb el vistiplau del President.  
c) Conservar i custodiar els llibres i altres documents de la Comunitat.  
d) Executar les altres funcions pròpies del seu càrrec i les que l’encarregui el 
President o acordi la Comunitat.  

 
Article 18  
Convocatòries de la Junta General  
 
La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari almenys un cop a l’any, i amb caràcter 
extraordinari quan ho acordi la Junta de Govern, ho consideri convenient el president o 
ho demani la majoria dels vots de la Comunitat.  
El president convocarà la Junta, tant ordinària com extraordinària, amb quinze dies 
d’antelació mínima, mitjançant edictes municipals, anunci al domicili de la Comunitat i 
anunci al DOGC.  
En el supòsit de reforma d’aquests Estatuts, o de tractar-se d’assumptes que, a judici 
de la Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat o que afectin 
greument els seus interessos, la convocatòria es farà mitjançant notificació personal i 
anuncis en un dels diaris de més difusió dins del seu àmbit territorial.  
En la Junta General no es podrà tractar cap assumpte que no hagi estat prèviament 
inclòs en l’ordre del dia.  
Les sessions de la Junta General tindran lloc en primera o en segona convocatòria, amb 
mitja hora de diferència com a mínim. Perquè sigui declarada vàlidament constituïda la 
Junta General en primera convocatòria, serà necessària l’assistència de la majoria 
absoluta dels vots de la Comunitat, computats d’acord amb el que es disposa en aquests 
Estatuts; en segona convocatòria, es declararà constituïda sigui quin sigui el nombre 
d’assistents.  



 
Article 19  
Acords de la Junta General  
 
La Junta General adoptarà els acords per majoria absoluta dels vots dels membres de 
la Comunitat assistents o dels seus representants, computats d’acord amb el que es 
disposa més endavant, en primera convocatòria. En segona convocatòria serà suficient 
amb la majoria simple dels partícips assistents o degudament representats.  
Els acords relatius a modificacions dels Estatuts o altres assumptes que, a judici de la 
Junta de Govern, puguin comprometre l’existència de la Comunitat, només seran vàlids 
si són adoptats en Junta General extraordinària convocada amb aquest efecte i aprovats 
per les tres quartes parts, com a mínim, dels assistents.  
 
Els acords de la Junta General, en l’àmbit de les seves competencies, seran executius 
en la forma i requisits establerts en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, sense perjudici de la 
seva possible impugnació en alçada en el termini d’un mes davant de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, d’acord amb el que preveu l’article 227 del Reglament del domini públic 
hidràulic. La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en 
tot cas, objecte de revisió per la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de 
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu 
procedent.  
 
Article 20  
Còmput de vots  
 
El nombre de vots que correspon a cada membre de la Comunitat es determina 
(especificar en base a quin criteri s’atribueixen els vots o bé remetre 
al Padró en el qual han de constar els vots que corresponen a cada 
comuner. A tall d’exemple, es pot atribuir el mateix nombre de vots a 
tots els usuaris, o bé en proporció als cabals a què tenen dret, o en 
proporció als cabals que utilitzen efectivament .....)  
 
Sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns, tots els partícips tenen 
dret a vot, d’acord amb el que s’especifica en aquests Estatuts. En tot cas, es poden 
agrupar fins a arribar al mínim exigit per a l’exercici del dret al vot.  
A cap comuner no li podrà correspondre un nombre de vots igual o superior al 50% del 
total, sigui quina sigui la seva participació en els elements comuns i, per tant, en les 
despeses comunitàries.  
 
Article 21  
La Junta de Govern  
 
La Junta de Govern estarà constituïda per un President i un Vicepresident (es pot 
establir que el President i Vicepresident siguin els mateixos que els 
de la Comunitat, però cal fer-ho constar en aquests Estatuts de forma 
expressa), i per ... Vocals titulars (heu d’establir el nombre de Vocals titulars) 
(si ho considereu oportú es pot preveure també l’existència d’un o més 
Vocals suplents pels casos de malaltia o absència dels titulars). Tots 
aquests càrrecs han de ser elegits en la Junta General.  
 
Correspon a la Junta de Govern elegir, entre els seus Vocals, un Tresorer comptable, 
responsable dels fons comunitaris (si voleu que la Junta de Govern tingui un 



Secretari propi heu d’afegir: “i designar al seu Secretari”. Si, per 
contra, voleu que les funcions de Secretari de la Junta de Govern les 
desenvolupi el Secretari de la Comunitat, heu d’afegir “el Secretari de 
la comunitat exercirà també les funcions de Secretari de la Junta de 
Govern”).  
(si es tracta d’una comunitat amb diferents tipus d’aprofitaments, cal 
afegir: “Entre els Vocals de la Junta de Govern hi figurarà la 
representació de cadascun dels diferents aprofitaments”). 
 
Article 22  
Atribucions de la Junta de Govern  
 
Són atribucions de la Junta de Govern:  

a) Vetllar pels interessos de la Comunitat, promoure’n el desenvolupament i 
defensar-ne els drets.  
b) Nomenar i separar els empleats de la Comunitat en la forma que s’estableixi i 
d’acord amb la legislació laboral.  
c) Redactar la memòria, elaborar els pressupostos, proposar les derrames 
ordinàries i extraordinàries i sotmetre’ls a la Junta General, a la qual haurà de 
retre comptes.  
d) Presentar a la Junta General la llista de Vocals de la Junta de Govern i del 
Jurat que han de cessar en els seus càrrecs d’acord amb els Estatuts.  
e) Ordenar la inversió dels fons amb subjecció als pressupostos aprovats.  
f) Elaborar un inventari de la propietat de la Comunitat, amb els padrons, els 
plànols i les relacions de béns.  
g) Acordar la reunió de la Junta General extraordinària de la Comunitat quan ho 
consideri convenient.  
h) Sotmetre a la Junta General qualsevol assumpte que consideri d’interès.  
i) Conservar els sistemes de modulació i repartiment de les aigües.  
j) Disposar la redacció dels projectes de reparació o conservació i ocupar-se de 
la direcció i inspecció.  
k) Ordenar la redacció dels projectes d’obres noves i encarregar-se de l’execució 
un cop aprovats per la Junta General. En casos extraordinaris i d’extrema 
urgència en què no sigui possible reunir la Junta General, la Junta de Govern pot 
acordar i emprendre, sota la seva responsabilitat, l’execució d’una obra nova, i 
convocar com més aviat millor la Junta General per retre comptes de l’acord.  
l) Dictar les disposicions convenients per millorar la distribució de l’aigua, 
respectant els drets adquirits.  
m) En el seu cas, establir els torns d’aigua, conciliant els interessos dels diversos 
aprofitaments, tenint en compte que, en moments d’escassetat, l’aigua s’ha de 
distribuir de la manera més convenient per als interessos comunitaris.  
n) Fer complir la legislació d’aigües, els Estatuts de la Comunitat i les resolucions 
de l’ACA, organisme al qual pot sol·licitar ajut en defensa dels interessos de la 
Comunitat.  
o) Resoldre les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals 
que es formulin contra la Comunitat, d’acord amb la Llei de Procediment 
administratiu.  
p) Proposar a la Junta General l’aprovació de la modificació i reforma dels 
Estatuts. 
q) Elegir, entre els seus vocals, un tresorer comptable, responsable dels fons 
comunitaris.  
r) Altres facultats delegades per la Junta General o que li atribueixin els Estatuts 
de la Comunitat i les disposicions vigents i, en general, tot allò que sigui 
convenient per al bon govern i administració de la Comunitat.  

 



Article 23  
Atribucions del President de la Junta de Govern  
 
Són atribucions del President de la Junta de Govern:  

a) Convocar, presidir i dirigir les sessions de la Junta de Govern, i decidir les 
votacions en cas d’empat.  
b) Autoritzar les actes i acords de la Junta de Govern, així com també firmar i 
expedir els lliuraments de tresoreria.  
c) Actuar en nom i representació de la Junta de Govern en els assumptes de la 
seva competència.  
d) Qualsevol altra facultat que li atribueixi les disposicions legals o els Estatuts.  

 
Article 24  
Funcions del Tresorer-comptable  
 
Són funcions del Tresorer-comptable:  

a) Fer-se càrrec de les quantitats recaptades per quotes, indemnitzacions i 
sancions o altres que, per qualsevol concepte, pugui rebre la Comunitat.  
b) Pagar els lliuraments nominals i comptes justificats que li siguin presentats 
degudament autoritzats per la Junta de Govern, amb el conforme del President i 
el segell de la Comunitat.  

El Tresorer-comptable portarà un llibre en què anotarà, per ordre de dates i especificant 
conceptes i persones, totes les quantitats que recapti i les que pagui, llibre que haurà de 
presentar amb els seus justificants davant la Junta de Govern. 
 
Article 25  
Acords de la Junta de Govern  
 
Els acords de la Junta de Govern, en l’àmbit de les seves competències, seran executius 
en la forma i requisits establerts a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, sense perjudici de la 
seva possible impugnació en alçada en el termini d’un mes davant de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, d’acord amb el que preveu l’article 227 del Reglament del domini públic 
hidràulic. La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, podent ser, en 
tot cas, objecte de revisió per la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de 
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu 
procedent.  
 
Article 26  
El Jurat  
 
El Jurat està constituït per un President designat per la Junta de Govern, de la qual serà 
un dels Vocals, i per ... Vocals titulars (heu d’establir el nombre de Vocals 
titulars) (si ho considereu oportú es pot preveure també l’existència 
d’un o més Vocals suplents pels casos de malaltia o absència dels 
titulars), elegits en la Junta General.  
Exercirà les funcions de Secretari del Jurat la mateixa persona que exerceixi les funcions 
de Secretari de la Junta de Govern (també es pot preveure que el Jurat tingui 
el seu propi Secretari, si bé en aquest cas cal que els Estatuts 
estableixin la forma d’elecció).  
 
Article 27  
Competències del Jurat  



 
Correspon al Jurat conèixer les qüestions de fet que es suscitin entre els usuaris de la 
Comunitat en l’àmbit dels Estatuts i imposar als infractors les corresponents sancions, 
així com fixar les indemnitzacions que hagin de satisfer als perjudicats i les obligacions 
de fer que se’n puguin derivar.  
 
Article 28  
Procediment del Jurat  
 
El President convocarà les sessions del Jurat, que tindran lloc en virtut de denúncia o a 
sol·licitud de la majoria dels vocals.  
Els procediments del Jurat seran públics i verbals, i les seves decisions, que seran 
executives, es consignaran per escrit amb expressió dels fets i de les disposicions dels 
Estatuts en què es basin, així com també la quantia de la sanció, de la indemnització i 
de les costes, si n’hi ha.  
El Jurat adoptarà els seus acords i dictarà les seves decisions per majoria absoluta, per 
a la validesa dels quals serà necessària l’assistència de .… (heu d’establir el 
nombre de Vocals) Vocals. En cas d’empat, decidirà el vot del President.  
Les sancions que imposi el Jurat seran pecuniàries i el seu import, que en cap cas podrà 
excedir el límit fixat en el Codi penal per a les faltes, es destinarà als fons de la 
Comunitat.  
L’import de les sancions i indemnitzacions imposades pel Jurat gravaran els béns 
adscrits a l’aprofitament dels quals és titular l’infractor; la Comunitat podrà exigir l’import 
corresponent per via administrativa de constrenyiment, i prohibir l’ús de l’aigua mentre 
no sigui satisfet el deute. 
Les decisions del Jurat són revisables davant el mateix Jurat, com a requisit previ a la 
via contenciosa administrativa, en els termes previstos a l’article 227 del Reglament del 
domini públic hidràulic.  
 
Article 29  
Infraccions  
 
Les infraccions sancionables pel Jurat són les tipificades al capítol 5 d’aquests Estatuts.  
 
Article 30  
Duració i renovació dels càrrecs de la Comunitat  
 
El Secretari de la Comunitat exercirà el seu càrrec per temps indefinit. Tanmateix, el 
President de la Comunitat té la facultat de suspendre’l en les seves funcions i proposar 
a la Junta General la separació definitiva.  
La resta de càrrecs comunitaris es renovaran cada ... anys (Especificar el termini 
en què s’han de renovar els càrrecs, tenint en compte que el President 
de la Comunitat i el Vicepresident no es poden renovar al mateix temps).  
 
 
Capítol 4  
Béns i obres de la comunitat  
 
Article 31  
Relació de béns i obres de la comunitat  
 
(heu d’efectuar la descripció dels béns, obres de presa d’aigües i 
conduccions de la Comunitat)  



La Junta de Govern podrà ordenar l’estudi i execució de projectes d’obra i treballs per a 
la defensa dels aprofitaments comunitaris, dins el pressupost i programa d’actuació 
aprovat prèviament per la Junta General.  
 
Article 32  
Treballs de neteja  
 
Periòdicament s’efectuarà una neteja general de les conduccions de la Comunitat.  
Els treballs de neteja es realitzaran sota la direcció de la Junta de Govern i d’acord amb 
les seves instruccions.  
 
Article 33  
Autorització per efectuar obres i treballs  
 
No es podrà efectuar cap obra ni treball, inclosos els de neteja i reparació, sense 
l’autorització prèvia de la Junta de Govern.  
 
 
Capítol 5  
Règim disciplinari  
 
Article 34  
Infraccions  
 
Incorren en infracció aquells membres de la Comunitat que, mitjançant frau o 
negligència, de manera activa o per omissió, cometin algun dels fets següents:  
(proposta de relació de possibles infraccions):  
 
Infraccions lleus:  

a) No mantenir en bon estat les instal·lacions de presa i conducció de les aigües 
o els mòduls.  
b) Executar obres o treballs en l’aprofitament sense comunicar-ho prèviament a 
la Junta de Govern.  
c) Impedir a la Junta de Govern l’accés a l’aprofitament.  

 
Infraccions greus:  

d) Deixar que l’aigua es perdi sense aprofitar-la i no comunicar-ho a la Junta de 
Govern, impedint així que prengui les mesures adequades.  
e) Agafar aigua quan no li correspon d’acord amb les instruccions de la Junta de 
Govern o amb els torns d’utilització establerts.  
f) Agafar més aigua de la que li correspon segons el Padró d’usuaris.  
g) Canviar l’ús de l’aprofitament.  

 
Infraccions molt greus:  

h) Contaminar l’aigua. Aquesta infracció es sancionarà sense perjudici de les 
competències de l’ACA en la matèria.  
i) No pagar les quotes que li corresponen dins els terminis establerts.  
j) No acomplir les ordres de la Junta de Govern relatives a la limitació d’explotació 
de l’aprofitament.  

 
 
Article 35  
Sancions i indemnitzacions  
 



Les infraccions administratives en què incorrin els membres de la Comunitat per 
incompliment dels Estatuts seran jutjades pel Jurat, el qual imposarà als infractors la 
indemnització pels perjudicis causats i una sanció pecuniària que oscil·larà entre els 
següents imports:  
(heu de posar els imports superior i inferior amb què es pot sancionar 
cada tipus de falta en funció de la seva gravetat):  
Per a les infraccions lleus: entre ...... € i ...... €  
Per a les infraccions greus: entre ...... € i ...... €  
Per a les infraccions molt greus entre ...... € i ...... €  
Les resolucions del Jurat són revisables en reposició davant del mateix Jurat com a 
requisit previ al recurs contenciós administratiu.  
 
ANNEXOS  
 
1. Plànol de situació i àmbit territorial de la Comunitat.  
 
2. Padró d’usuaris (el Padró ha d’incloure, com a mínim, la identificació 
del comuner i del bé adscrit a l’aprofitament (finca objecte de reg, 
industria, etc), dret a l’ús del recurs que li correspon (volum d’aigua), 
participació en les despeses comunes i nombre de vots que pot exercitar. 
En el cas de les comunitats de regants en què els comuners utilitzen 
l’aigua per torns, aquests torns també han de figurar en el Padró).  
 
 
3. Relació de béns 
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ANNEX 4 
 
Analítiques de qualitat de l’aigua dels pous agrícoles de Fructícola Empordà SL. 
 



N TM Data Laboratori Alcalinitat CE pH Amòni Calci Mg

mg/l dS/m meq/l meq/l meq/l

1 Fortià 05/07/2017 AGQ 291 0,760 7,84 <,28 5,95 0,95

2 Vilamacolum 05/07/2017 AGQ 281 0,828 7,90 <,28 6,55 0,85

3 Riumors 05/07/2017 AGQ 313 0,863 7,70 <,28 7,40 0,97

4 Armentera 05/07/2017 AGQ 226 0,873 7,59 <,28 5,90 1,75

5 Ventalló 05/07/2017 AGQ 226 0,893 7,79 <,28 6,70 1,53

6 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 234 0,900 7,66 <,28 6,45 1,52

7 Torroella Fluvià 05/07/2017 AGQ 318 0,959 8,08 <,28 7,30 1,87

8 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 268 0,961 7,93 <,28 6,45 1,87

9 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 272 0,967 7,95 <,28 7,20 1,91

10 Torroella Fluvià 05/07/2017 AGQ 346 1,043 7,45 <,28 8,40 1,81

11 Vilamacolum 05/07/2017 AGQ 256 1,114 7,56 <,28 9,15 2,07

12 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 270 1,234 7,99 <,28 10,10 2,37

13 Vilacolum 05/07/2017 AGQ 317 1,406 7,53 <,28 10,50 2,53

14 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 363 1,551 7,99 <,28 4,49 3,71

15 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 490 1,625 7,89 <,28 8,05 4,26

16 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 200 2,078 7,85 <,28 11,10 3,29

17 Sant Pere 05/07/2017 AGQ 312 2,276 7,85 <,28 11,35 4,18

18 Castelló 05/07/2017 AGQ 431 4,275 7,42 <,28 18,10 7,86

19 Sant Pere 26/08/2013 Cecam 0,947 7,68 6,90 1,71

20 Sant Pere 26/06/2013 Cecam 1,061 7,80 7,40 2,10

21 Sant Pere 05/08/2016 Cecam 1,403 7,38 10,40 3,26

22 Castelló 05/07/2013 Eurofins 0,310 8,20 2,66 0,62

23 Castelló 06/07/2012 Eurofins 0,350 8,30 2,92 0,64

24 Castelló 02/07/2014 Eurofins 0,357 8,20 2,84 0,70

25 Castelló 14/05/2015 Eurofins 0,361 7,69 2,82 0,73

26 Castelló 24/05/2016 Eurofins 0,430 8,10 3,18 0,86

27 Santa Coloma F 14/05/2015 Eurofins 0,456 7,02 2,64 1,14

28 Santa Coloma F 05/07/2013 Eurofins 0,530 6,70 2,52 1,08

29 Santa Coloma F 12/07/2012 Eurofins 0,590 7,60 1,90 0,64

30 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,000 6,77 7,80 1,79

31 Ventalló 14/05/2015 Eurofins 1,040 6,82 8,40 1,80

32 Riumors 21/06/2013 Eurofins 0,830 7,70 7,37 0,93

33 Vilacolum 14/05/2015 Eurofins 0,840 6,90 7,10 0,83

34 Vilacolum 05/07/2013 Eurofins 0,850 7,50 7,14 1,19

35 Torroella Fluvià 24/05/2016 Eurofins 0,853 7,50 6,76 0,95

36 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,860 7,11 5,78 1,73

37 Vilamacolum 14/05/2015 Eurofins 0,870 6,87 7,70 1,09

38 Riumors 06/07/2012 Eurofins 0,870 7,30 7,45 0,86

39 Torroella Fluvià 05/07/2013 Eurofins 0,870 7,70 7,27 1,47

40 Torroella Fluvià 28/06/2012 Eurofins 0,890 7,50 7,26 1,35

41 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 0,890 7,80 7,44 1,69

42 Torroella Fluvià 21/06/2013 Eurofins 0,890 8,00 7,72 1,59

43 Riumors 02/07/2014 Eurofins 0,910 7,36 7,50 0,91

44 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 0,910 7,60 7,54 1,71

45 Torroella Fluvià 14/05/2015 Eurofins 0,920 7,00 7,30 1,55

46 Torroella Fluvià 02/07/2014 Eurofins 0,920 7,61 7,60 1,09

47 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 0,920 7,70 7,59 1,67

48 Armentera 24/05/2016 Eurofins 0,930 7,40 11,30 2,74

49 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 0,930 7,60 7,80 1,61

50 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,930 7,70 5,95 1,75

51 vilacolum 24/05/2016 Eurofins 0,935 7,40 7,00 0,87

52 Fortià 14/05/2015 Eurofins 0,940 6,68 7,70 0,92

53 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,940 7,70 6,14 1,72

54 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 0,943 7,90 5,99 1,91

55 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,950 6,87 7,30 1,69

56 Armentera 02/07/2014 Eurofins 0,950 7,27 7,50 1,88

57 Sant Pere 06/07/2012 Eurofins 0,950 7,40 7,51 1,54

58 Sant Pere 06/07/2012 Eurofins 0,950 7,40 7,58 1,58

59 Torroella Fluvià 24/05/2016 Eurofins 0,950 7,90 6,96 1,34

60 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,960 7,03 7,70 1,68

61 Sant Pere 12/07/2012 Eurofins 0,960 7,60 7,77 1,76

62 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 0,960 7,60 7,89 1,76

63 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,960 7,80 6,30 1,69

64 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 0,960 7,90 6,10 1,84

65 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,970 6,93 7,80 1,65



66 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,970 6,97 7,60 1,64

67 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,970 7,03 6,11 1,81

68 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 0,970 7,24 7,60 1,61

69 Sant Pere 02/07/2014 Eurofins 0,970 7,39 7,80 1,63

70 Sant Pere 12/07/2012 Eurofins 0,970 7,50 7,76 1,63

71 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,970 7,70 6,41 1,63

72 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 0,970 7,70 6,06 1,83

73 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 0,970 7,70 6,64 1,85

74 Riumors 24/05/2016 Eurofins 0,972 7,50 7,80 0,92

75 Ventalló 24/05/2016 Eurofins 0,974 7,30 7,70 1,12

76 Sant Pere 06/07/2012 Eurofins 0,980 7,30 7,93 1,54

77 Torroella Fluvià 05/07/2013 Eurofins 0,980 7,30 8,63 1,27

78 Torroella Fluvià 05/07/2013 Eurofins 0,980 7,60 8,23 1,48

79 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,980 7,70 5,26 1,85

80 Sant Pere 02/07/2014 Eurofins 0,990 7,67 5,33 2,14

81 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 0,990 7,70 6,52 1,67

82 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 0,997 7,50 7,50 1,67

83 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 0,997 7,90 7,50 1,58

84 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,001 7,90 7,40 1,66

85 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 1,010 7,90 8,57 2,16

86 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,020 6,50 7,80 1,89

87 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 1,020 7,60 6,66 1,88

88 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 1,020 8,00 8,49 1,92

89 Torroella Fluvià 14/05/2015 Eurofins 1,030 6,94 8,40 1,46

90 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,040 7,20 7,70

91 Sant Pere 29/09/2016 Eurofins 1,040 7,60 5,22 2,14

92 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 1,040 8,00 1,00 0,32

93 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,041 7,40 7,20 1,70

94 Torroella Fluvià 06/07/2012 Eurofins 1,050 7,30 8,72 1,40

95 Sant Pere 19/01/2017 Eurofins 1,050 7,40 7,90 2,19

96 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,051 7,20 7,40 1,80

97 Sant Pere 29/09/2016 Eurofins 1,060 7,40 8,00 1,86

98 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 1,060 7,90 4,86 2,76

99 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,075 7,80 7,40 1,79

100 Ventallló 05/07/2013 Eurofins 1,080 7,50 8,68 2,28

101 Vilamacolum 28/06/2012 Eurofins 1,080 7,60  7,56 1,67

102 Torroella Fluvià 14/05/2015 Eurofins 1,090 6,88 9,10 1,74

103 Armentera 28/06/2012 Eurofins 1,090 7,50 8,68 2,14

104 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 1,110 7,30 9,59 2,02

105 Vilamacolum 06/07/2012 Eurofins 1,110 7,40 8,90 2,00

106 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 1,110 7,90 4,35 2,90

107 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,155 7,50 4,60 2,56

108 Vilamacolum 28/06/2012 Eurofins 1,160 7,10 9,71 1,91

109 Torroella Fluvià 28/06/2012 Eurofins 1,160 7,60 7,72 1,84

110 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,200 7,30 7,90 2,23

111 Sant Pere 21/06/2013 Eurofins 1,280 7,80 8,84 2,39

112 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,435 7,60 8,10 2,27

113 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 1,470 7,90 3,88 2,22

114 Armentera 28/06/2012 Eurofins 1,500 7,30 11,54 3,52

115 Sant Pere 06/07/2012 Eurofins 1,610 7,20 13,85 3,11

116 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,640 7,10 8,60 5,38

117 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,660 6,99 9,90 3,30

118 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,705 7,50 10,00 3,86

119 Sant Pere 05/07/2013 Eurofins 1,710 7,60 10,34 3,25

120 Sant Pere 28/06/2012 Eurofins 1,720 7,70 8,37 3,31

121 Vilamacolum 28/06/2012 Eurofins 1,750 7,30 12,47 3,52

122 Sant Pere 07/03/2017 Eurofins 1,780 7,50 9,10 6,00

123 Sant Pere 24/05/2016 Eurofins 1,819 7,30 14,70 4,34

124 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 1,920 6,87 9,20 4,62

125 Sant Pere 14/05/2015 Eurofins 2,010 6,93 6,44 3,54

126 Sant Pere 07/12/2016 Eurofins 2,970 7,20 10,60 7,40



K Na P Carbonats Bicarbonats Fluorurs Clorurs Nitrats Nitrits Sulfats

meq/l meq/l ug/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l meq/l

<0,05 1,08 1,52 0,931 < 0,00065 1,34

<0,05 0,97 1,28 1,205 0,00239 2,17

<0,05 1,07 1,77 1,271 < 0,00065 1,44

0,075 1,40 1,47 <0,16 0,03717 5,02

0,095 1,47 1,54 <0,16 < 0,00065 5,04

0,078 1,90 1,93 <0,16 < 0,00065 4,81

0,100 1,47 1,68 <0,16 < 0,00065 4,33

0,109 1,90 2,18 0,189 < 0,00065 4,98

0,091 1,39 1,52 <0,16 < 0,00065 5,67

0,057 1,55 2,20 0,677 0,00065 3,77

0,058 1,60 2,07 1,189 0,00587 5,46

0,072 1,70 0,32 0,400 < 0,00065 7,75

<0,05 1,93 2,19 1,439 < 0,00065 6,17

0,279 7,91  4,73 <0,16 < 0,00065 7,71

1,431 4,96 3,58 0,332 0,00587 8,00

0,162 5,43 14,11 <0,16 < 0,00065 4,85

0,187 8,09 13,92 <0,16 < 0,00065 6,88

0,426 20,17 34,65 1,145 0,00109 6,98

0,063 1,28 <0,17 3,90 1,72 4,52

0,076 1,51 <0,17 4,20 1,69 5,48

0,130 2,64 <0,17 7,30 2,87 6,90

0,060 0,26 <50,0 0,22 2,40 <,05 0,20 <,16 0,61

0,040 0,30 <50,0 0,42 2,97 <,05 0,16 <,16 0,58

0,034 0,25 <50,0 0,24 2,80 <,03 0,17 0,020 0,83

0,033 0,27 51,9 0,58 2,21 0,0059 0,18 0,024 0,86

0,038 0,31 42,2 <,10 2,95 0,01 0,22 0,019 1,19

0,036 1,01 <50,0 0,94 2,81 0,0191 0,54 0,264 0,33

0,080 1,98 <50,0 <,10 2,95 <,05 1,27 <,16 1,04

0,050 3,70 <50,0 <,10 4,56 0,1 1,06 <,16 0,27

0,074 1,22 <50,0 0,90 3,40 <,0053 1,50 0,321 5,10

0,101 1,45 <50,0 1,18 3,23 <,0053 1,51 0,241 5,60

0,050 0,99 <50,0 <,10 5,36 <,05 1,33 1,090 1,40

0,030 0,96 <50,0 0,94 3,30 <,0053 1,25 1,290 2,02

0,050 1,48 <50,0 0,26 4,97 <,05 1,48 <,16 2,68

0,042 0,97 42,6 4,40 0,0052 1,29 0,970 2,06

0,088 1,58 <50,0 0,58 2,66 <,0053 1,59 <,0161 4,55

0,067 1,18 <50,0 1,12 3,62 <,0053 1,41 1,450 2,39

0,050 1,09 <50,0 0,92 4,65 <,05 1,18 1,070  1,18

0,110 1,31 <50,0 0,18 3,72 <,05 1,24 0,240 4,34

0,100 1,21 <50,0 0,48 3,99 <,05 0,91 0,350 3,94

0,110 1,24 <50,0 0,74 3,42 <,05 1,12 0,210 4,23

0,100 1,21 <50,0 <,10 4,29 <,05 1,18 0,270 4,82

0,049 1,03 52,6 1,04 4,07 <,03 1,68 1,450 1,42

0,120 1,33 <50,0 <,10 4,41 <,05 1,27 <,16 4,47

0,106 1,35 50,2 0,94 3,09 <,0053 1,17 0,226 5,00

0,075 1,15 57,2 0,68 4,39 <,03 1,41 1,390 2,41

0,110 1,34 <50,0 0,46 3,89 <,05 1,26 0,240 4,65

0,094 1,70 161,0 <,10 5,30 0,0054 1,99 0,620 7,70

0,110 1,40 <50,0 0,60 3,81 <,05 1,14 0,300 4,66

0,130 1,73 <50,0 <,10 3,50 <,05 1,48 <,16 4,33

0,060 1,14 53,4 <,10 4,15 0,0049 1,48 1,220 2,40

0,047 1,07 <50,0 1,76 3,45 <,0053 1,71 1,420 1,36

0,110 1,48 <50,0 <,10 4,07 <,05 1,04 0,260 4,37

0,153 1,53 36,2 0,32 3,33 0,0089 1,56 0,045 4,43

0,089 1,50 <50,0 1,40 2,69 <,0053 1,60 0,209 4,60

0,082 1,31 <50,0 0,20 4,08 <0,03 1,49 0,260 5,06

0,080 1,34 <50,0 <,10 4,54 <,05 1,17 0,210 4,42

0,090 1,39 <50,0 <,10 4,66 <,05 1,19 0,190 4,36

0,103 1,20 34,4 <,10 3,78 0,0067 1,27 0,240 4,39

0,080 1,30 <50,0 0,90 3,34 <0,005 1,30 0,250 4,92

0,090 1,11 <50,0 <,10 4,08 <,05 0,95 0,200 4,82

0,100 1,21 <50,0 0,70 3,63 <,05 1,26 0,310 4,69

0,110 1,49 <50,0 <,10 4,31 <,05 1,21 0,180 4,42

0,130 2,42 <50,0 <,10 3,39 <,05 1,86 0,170 4,40

0,101 1,35 <50,0 0,89 3,37 <,0053 1,36 0,252 5,20



0,062 1,39 <50,0 1,16 3,20 <,0053 1,37 0,259 4,77

0,123 2,39 <50,0 0,80 2,72 <,0053 2,14 0,105 4,61

0,084 1,36 <50,0 1,28 2,90 <,0053 1,32 0,240 4,90

0,101 1,29 51,8 0,34 4,08 <,03 1,42 0,260 5,06

0,080 1,28 <50,0 <,10 4,36 <,05 1,13 0,300 4,60

0,110 1,58 <50,0 <,10 4,34 <,05 1,19 0,160 4,44

0,120 2,33 <50,0 <,10 3,78 <,05 1,76 <,16 4,94

0,200 2,28 <50,0 <,10 4,31 0,11 2,03 <,16 4,72

0,049 1,03 34,8 <,10 5,18 0,0072 1,71 1,510 1,37

0,052 0,90 36,0 <,10 4,20 0,006 1,34 1,350 2,95

0,100 1,51 <50,0 <,10 4,61 <,05 0,97 0,240 4,77

0,090 1,28 <50,0 0,46 4,30 <,05 1,35 1,870 2,64

0,130 1,30 <50,0 0,42 4,25 <,05 1,38 0,350 4,48

0,140 2,67 <50,0 <,10 3,64 <,05 1,70 <,16 4,52

0,200 2,71 53,4 <0,10 3,66 <0,03 2,07 0,160 4,97

0,120 1,57 <50,0 <,10 4,46 <,05 1,10 0,290 4,63

0,083 1,23 <,10 4,23 0,0078 1,32 0,222 4,88

0,078 1,25 34,5 <,10 4,41 0,0074 1,34 0,194 4,93

0,075 1,30 34,8 0,14 3,83 0,0068 1,45 0,295 4,85

0,100 1,37 <50,0 <,10 4,40 <,05 1,31 0,300 6,29

0,117 1,53 57,6 1,49 3,87 <,0053 1,76 0,218 4,10

0,130 1,65 <50,0 <,10 4,89 <,05 1,28 0,250 4,13

0,100 1,51 <50,0 <,10 4,55 <,05 1,31 0,360 5,86

0,105 1,36 <50,0 1,38 2,69 <,0053 1,64 0,860 4,41

0,070 1,19 33,2 <,10 4,45 <,0043 1,52 0,312 6,30

0,190 3,23 40,4 <0,10 3,62 0,01 2,46 0,140 4,81

0,050 9,64 <50,0 <,10 4,49 <,05 1,19 0,200 4,15

0,089 1,72 35,8 4,15 0,0074 1,86 0,223 4,81

0,060 1,49 <50,0 <,10 5,27 <,05 1,38 0,930 3,72

0,120 1,73 39,0 <0,06 3,74 0,005 2,11 0,190 5,50

0,100 1,39 33,2 <,10 5,27 0,007 1,68 0,192 4,26

0,090 1,48 49,2 <0,10 4,50 0,01 1,93 0,280 5,20

0,350 3,78 <50,0 0,50 3,29 <0,05 2,15 0,200 5,11

0,088 1,59 35,5 0,05 3,74 0,0067 2,65 0,166 4,49

0,190 1,67 <50,0 <,10 4,44 <,05 1,49 0,260 5,75

0,100 1,43 <50,0 <,10 5,17 <,05 1,31 1,150 3,47

0,080 1,49 <50,0 <,10 5,30 <,0053 1,63 0,590 5,10

0,090 1,75 <50,0 0,46 4,66 <,05 1,35 0,220 5,48

0,100 1,60 <50,0 0,32 4,57 <,05 1,63 0,490 5,91

0,090 1,63 <50,0 <,10 5,10 <,05 1,43 0,500 4,94

0,380 4,24 <50,0 <0,10 3,80 <0,05 1,82 0,200 4,99

0,356 3,89 41,3 <,10 3,95 0,0234 2,16 0,099 5,70

0,090 1,63 <50,0 <,10 5,08 <,05 1,53 0,470 5,29

0,090 1,52 <50,0 <,10 5,45 <,05 1,44 1,080 3,78

0,115 2,33 <50,0 0,88 2,58 <,0053 3,84 <,0065 5,00

0,140 2,33 <50,0 <,10 3,30 <,05 6,68 0,270 4,44

0,118 3,85 38,5 <,10 3,76 0,0075 5,70 0,139 4,90

0,290 8,44 <50,0 0,34 3,10 <,05 7,80 <,16 5,02

0,120 2,73 <50,0 0,60 5,88 <,05 2,15 <,16 8,57

0,080 2,28 <50,0 <,10 5,98 <,05 2,29 0,940 8,71

0,330 4,12 <50,0 1,90 3,91 0,008 4,00 <0,006 8,90

0,172 4,35 <50,0 1,32 3,77 <,0053 6,40 0,077 6,50

0,940 3,69 130,0 <,10 7,46 0,0076 3,01 0,235 7,90

0,180 5,36 <50,0 0,36 4,35 <,05 7,38 <,16 5,92

0,190 5,50 <50,0 <,10 4,52 <,05 6,05 0,270 5,67

0,090 2,59 <50,0 <,10 6,34 <,05 2,51 1,280 9,17

0,320 5,10 56,0 <0,06 5,60 0,01 5,10 <0,006 8,90

0,176 2,35 42,8 <,10 6,86 0,0068 2,18 <,0063 13,00

1,480 5,75 223,0 0,68 7,84 <0,005 4,00 0,340 8,50

0,290 9,80 <50,0 0,58 3,14 <0,005 10,90 0,190 5,50

0,400 12,10 53,0 <0,06 5,25 0,009 16,60 <0,006 10,00



B Cu Fe Mn Zn salmonella B.Coliforms Escherichia SAR

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l /250 ml ufc/100 ml ufc/100 ml

<0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

<0,05 <0,05 0,08 0,01 <0,05 abs 45 2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

0,050 <0,05 0,11 0,02 <0,05 abs 7600 0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

0,060 <0,05 0,17 <0,01 <0,05 abs 4 0

0,060 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

0,060 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 3 0

0,050 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

<0,05 <0,05 <0,05 0,04 <0,05 abs 16 0

0,050 <0,05 0,24 0,04 <0,05 abs 43 0

0,050 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 10 0

0,060 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 3 0

0,210 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 abs 3 0

0,380 <0,05 <0,05 0,41 <0,05 abs 2 0

0,060 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 12 0

0,080 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 abs 0 0

0,220 <0,05 0,39 0,88 <0,05 abs 600 0

<0,1 <,02 0,62

<,01 <,02 0,69

<0,1 0,19 1,01

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 35 0

0,004 <,01 <,01 <,01 <,01 140 38

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 106 22

<0,050 <,0050 <0,050 <,0050 <,050 0 0

0,017 <,0024 0,003 <,0003 0,0014 4 2

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0

<,250 <,05 <,100 0,049 <,05 0 0

0,027 <,01 <,01 <,01 <,01 28 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 0,0134 0 0

<,050 0,0144 <,050 <,0050 1,08 3 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 1 0

<,250 <,05 <,100 0,04 <,05 0 0

0,034 <,0024 0,004 0,0006 0,0032 0 0

<,050 <,0050 <,050 0,084 <,0050 0 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0

0,022 0,01 <,01 <,01 0,04 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

0,043 <,01 <,01 <,01 0,04 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 5 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 0,0309 0 0

<,250 <,05 <,100 0,01 <,05 675 510

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 0,06 0 0

0,058 <,0024 0,039 0,0034 0,0043 0 0

<,250 <,05 <,100 0,03 <,05 5 0

0,041 <,01 <,01 <,01 <,01 10 0

0,054 0,0132 0,013 0,0086 0,0121 430 46

<,050 0,031 <,050 <,0050 0,0526 400 0

0,039 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,067 <,0024 0,007 0,0485 0,148 10 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 0,0481 0 0

0,050 <0,005 <0,05 <0,01 <0,005 0 0

0,055 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,055 <,01 <,01 <,01 <,01 8 0

0,037 <,0024 0,005 <,0003 0,0014 0 0

<0,05 <0,005 <0,05 <0,005 0,006 1 0

0,043 <,01 <,01 0,02 0,01 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

0,045 <,01 0,013 <,01 <,01 11 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0



0,050 0,072 <,050 <,0050 0,125 0 0

0,076 <,0050 <,050 <,0050 0,0232 8 0

<,050 <,0050 <,050 <,0050 0,519 3 0

<,050 <,0050 <,050 <0,01 <,0050 0 0

0,043 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,045 <,01 0,013 <,01 0,1 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<,250 <,05 <,100 0,1 <,05 0 0

0,028 0,0136 0,002 0,0007 0,0307 0 0

0,027 <,05 0,002 0,0029 0,089 54 0

0,051 <,01 <,01 <,01 <,01 28 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 0,65 0 0

0,065 <,01 0,033 <,01 <,01 0 0

0,110 <0,005 <0,05 <0,01 <0,005 0 0

0,043 <,01 <,01 <,01 <,01 8 0

2 0

0,045 0,0035 0,006 0,0009 0,264 0 0

0,049 <,0024 0,004 <,0003 0,0013 4 0

<,250 <,05 <,100 0,03 <,05 0 0

0,057 0,007 <0,050 <,0050 0,119 0 0

0,055 <,01 <,01 <,01 0,1 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

<0,050 <,0050 <0,050 <,0050 0,172

0,035 0,0057 <,002 0,0017 0,09 0 0

0,110 <0,002 <0,002 0,004 <0,001

0,045 <,01 0,013 <,01 <,01 0 0

0,053 0,0025 0,007 <,0003 0,0411 0 0

0,037 <,01 <,01 <,01 <,01 16 0

0,050 0,03 <0,04 <0,003 0,38

0,048 0,0142 <,002 0,0016 0,089 0 0

0,040 <0,002 <0,002 0,0006 0,004

<0,25 <0,05 <0,10 <0,01 <0,05 0 0

0,050 <,0024 0,011 0,0016 0,0026 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 0,35 0 0

0,037 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,051 <,0050 <0,050 <,0050 <,0050 0 0

0,075 0,02 <,01 <,01 0,07 8 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 50 0

0,044 <,01 <,01 <,01 <,01 16 0

0,140 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0 0

0,161 <,0024 0,013 0,0058 0,017 0 0

0,059 <,01 <,01 <,01 <,01 2 0

0,037 <,01 <,01 <,01 <,01 20 0

0,052 <,0050 <,050 0,0169 <,0051 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

0,062 <0,0024 0,006 <,0003 0,0014 2 0

<,250 <,05 <,100 0,05 <,05 0 0

0,070 <,01 <,01 0,28 <,01 0 0

0,088 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,260 <0,005 <0,05 0,17 0,005 0 0

0,088 <,0050 <,050 <,0050 <,0050 0 0

0,248 0,0698 0,004 0,0314 0,0695 0 0

<,250 <,05 <,100 <,01 <,05 0 0

0,065 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,056 <,01 <,01 <,01 <,01 0 0

0,290 <0,02 <0,04 0,2 <0,008

0,110 <,0024 0,004 0,164 0,0015

0,420 0,05 <0,05 0,33 0,03 0 0

0,140 <0,005 <0,05 0,01 <0,005 0 0

0,280 <0,02 <0,04 0,23 <0,008

 


