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1. Objecte de l’estudi 

En el marc dels treballs de redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro es redacta aquest 
estudi que té per objectiu avaluar el sistema d’abastament d’aigua potable del municipi, 
tenint en compte la situació actual i les previsions de creixement incloses en la revisió del  
POUM.  

Aquest estudi s’emmarca com a document annex a la Memòria urbanística, en el procés de 
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) i  
caracteritza el funcionament de la xarxa d’abastament del municipi, per tal d’avaluar la 
suficiència dels recursos disponibles i proposar, si s’escau, les mesures d’actuació que 
corresponguin, per tal de garantir el correcte subministrament en un futur. 

Tant les hipòtesis adoptades i els criteris escollits, com els resultats obtinguts s’han de 
prendre amb caràcter aproximat i orientatiu. La finalitat d’aquest document no és el 
dimensionat detallat de les diferents xarxes, sinó la comprovació de la viabilitat tècnica 
global en relació als sòls susceptibles de ser desenvolupats urbanísticament. Per això, 
caldrà realitzar un estudi específic de cada sector en el moment del seu desenvolupament. 

Es considera xarxa d’abastament en alta el conjunt de bens de domini públic constituït per la 
captació, les canonades de transport en alta, els dipòsits de subministrament i les estacions 
de tractament.. Entenent com a canonades en alta aquella instalꞏlació que transporta l’aigua 
entre les captacions i les estacions de tractament o els dipòsits de subministrament. 

 

2. Documentació antecedent 

La documentació utilitzada per redactar el present document ha estat: 

- Dades de la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro. 

- Pla director d’abastament de Santa Cristina d’Aro (en endavant PDA) 

- Plànols de la xarxa d’abastament facilitat pels serveis tècnics municipals i la 
companyia gestora del servei (Aqualia). 

- S’utilitzaran com a cabals de consum actuals o de referència els cabals de l’any 
2019, facilitats per al companyia gestora del servei. 

 

3. Funcionament de la xarxa 

3.1. Introducció 

Santa Cristina d’Aro, amb una extensió de 67,55 km², pertany a la comarca del Baix 
Empordà i és travessat pel riu Ridaura. El municipi té una població censada de 5.223 
habitants. 

La xarxa d’abastament del terme municipal de Santa Cristina d’Aro es subdivideix en 
diferents xarxes, degut a la gran extensió i als diferents nuclis habitats (urbanitzacions 
històriques) que es troben dispersos arreu del municipi.  Es poden diferenciar les següents 
xarxes: 

- La xarxa principal inclou el nucli de Santa Cristina d’Aro i les urbanitzacions de la 
Roca de Malvet, Les Teules i Mas Trempat. La principal font d’abastament és una 
connexió a la canonada procedent de la presa del Pasteral, amb el suport de pous 
en èpoques de molta demanda d’aigua. L’aigua s’impulsa des d’una central 
elevadora fins dos dipòsits generals situats a les parts més altes del poble, des d’on 
es subministra als dipòsits secundaris que, mitjançant grups de pressió, abasteixen 
les diferents urbanitzacions.  

- La Urbanització del Golf Costa Brava disposa de captacions pròpies, i d’una 
connexió des del nucli urbà de Santa Cristina d’Aro en cas de necessitat. L’aigua 
captada als pous és impulsada fins el dipòsit regulador. Per subministrar a les zones 
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més elevades existeix un segon dipòsit regulador, que rep aigua del primer dipòsit 
mitjançant grups de pressió. 

- Urbanitzacions Bell Lloch, Romanyà de la Selva, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs. 
S’abasteixen principalment de dos pous situats a prop del riu Ridaura, i existeix una 
connexió a la canonada que prové del Pasteral que s’utilitza com a recolzament. 
Degut a l’orografia del terreny, el subministrament es realitza mitjançant grups de 
pressió que impulsen aigua fins el diferents dipòsits de les urbanitzacions. 

- La Urbanització Rosamar s’abasteix d’una connexió a la xarxa de Sant Feliu de 
Guíxols. Disposa de tres dipòsits acumuladors situats en diferents punts del 
municipi. 

- Solius. Aquesta zona està formada per la urbanització de Can Reixach i diverses 
edificacions disseminades en el medi rural. La xarxa s’abasteix de pous propis i és 
actualment independent de les altres subxarxes de la població (no està connectada 
a la xarxa municipal). Es preveu que en un futur passi a ser municipal, de manera 
que es connecti amb la resta de xarxes. 

Els esquemes de funcionament de les xarxa són els que es mostren a continuació: 
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Figura 1. Esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Zona de Santa Cristina d’Aro 
(Font: Pla Director) 
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Figura 2. Esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Zona del Golf Club Costa Brava 

(Font: Pla Director) 



Pla d’ordenació urbanístic municipal – Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 

   

Estudi de la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal  10  

 

 
Figura 3. Esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Zona de Bell Lloch, Vallrepòs, Romanyà i Sant Miquel d’Aro.  

(Font: Pla Director) 
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3.2. Captacions 

El municipi disposa de diferents fonts de captació per a cadascuna de les zones: 

- Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes 

 Captació del Pasteral. La xarxa es connecta a una canonada de 700 mm 
procedent de la presa del Pasteral. Aquesta connexió es realitza a 
l’encreuament entre el carril bici Girona – St. Feliu de Guíxols i el carrer 
Salvador Dalí.  

 Captació des dels pous. Aquesta zona disposa de quatre pous que poden 
extreure un cabal de 36,1 l/s. Les característiques dels pous de la zona de 
Santa Cristina d’Aro es mostren a la següent taula: 
 

 
Taula 2. Característiques dels pous de Santa Cristina d’Aro (Font: Pla Director) 

 

- Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava 

 Captació des dels pous. Els diferents pous estan ubicats a prop del riu 
Ridaura, i permeten extreure un cabal de 40,54 l/s. Les seves 
característiques es mostren a la taula següent: 
 

 
Taula 3. Característiques dels pous del Golf Costa Brava(Font: Pla Director) 

 

 Connexió a la xarxa del centre urbà. Aquesta connexió permet subministrar 
aigua en cas d’episodis de demanda elevats. L’aigua prové majoritàriament 
de la captació del Pasteral.  
 

- Xarxa d’aigües de Bell Lloch, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs. 

 Captació des dels pous. La major part de l’aigua consumida prové de dues 
captacions situades a prop del riu Ridaura, de les que es pot extreure un 
cabal de 28,3 l/s.  

 
Taula 4. Característiques dels pous del Bell Lloch / Romanyà (Font: Pla Director) 
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 Connexió del Pasteral. En cas de problemes en els pous, es disposa d’una 
connexió a la canonada que prové del Pasteral. Aquesta font només 
s’utilitza com a recolzament en l’abastament. 

 

- Xarxa d’aigües de Rosamar 

 Captació des dels pous. La zona de Rosamar disposa de pous propis, però 
que són insuficients per cobrir la demanda, sobretot a la temporada d’estiu. 

 Connexió a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta canonada arriba fins la 
Urbanització Rosamar per camins rurals, i prové del dipòsit de Casanoves.  

- Xarxa d’aigües de Solius 

 Captació des dels pous. La zona de Solius s’abasteix mitjançant un sistema 
privat alimentat des de pous. 

 

3.3. Sistemes de tractament 

L’aigua procedent de les captacions del municipi requereix esser clorada abans de ser 
distribuïda a la població. Aquesta cloració es dur a terme als dipòsits principals del municipi. 

D’aquesta manera l’aigua que es subministra garanteix els paràmetres exigits pel RD 
140/2003. 

 

3.4. Dipòsits 

Cadascuna de les diferents xarxes disposa de dipòsits propis.  

- Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes. Aquesta xarxa 
disposa de de dos dipòsits de capçalera, de 620 m³ i 425 m³, i de varis dipòsits 
secundaris per a les urbanitzacions, amb un volum total de 1.585 m³. 

 
Taula 5. Característiques dels dipòsits de Santa Cristina d’Aro 

 
 
 

- Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava. Existeixen dos dipòsits per aquesta zona: 
un de 600 m³ de capacitat situat a una cota de 80 m, que subministra aigua als 
habitatges de la zona baixa; i un altre de 400 m³ a una cota de 200 m, que 
subministra a la part alta de la urbanització. El volum total és de 1000 m³. 

 
Taula 6. Característiques dels dipòsits del Golf Club Costa Brava 
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- Xarxa d’aigües de Bell Lloch, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs. Aquesta 

zona disposa de diversos dipòsits de regulació que tenen una capacitat total de 
1.850 m³. 

 
Taula 7. Característiques dels dipòsits de Bell Lloch, Romanyà i Sant Miquel d’Aro 

 
- Xarxa d’aigües de Rosamar. Existeixen tres dipòsits acumuladors per aquesta zona: 

un petit aljub i dos dipòsits de 432 m³ cadascun.  
- Can Reixach  : Aquest nucli disposa d’un sistema d’abastament no gestionat per 

l’ajuntament. 

 

3.5. Bombaments i grups de pressió 

Degut al l’orografia del municipi, en alguns casos es fa necessari impulsar aigua als dipòsits 
i subministrar als abonats mitjançant grups de pressió 

- Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes. Aquesta xarxa 
requereix l’ús de grups d’elevació, tant per la captació dels pous com per al 
subministrament als abonats. Les característiques de les bombes es postren a la 
següent taula: 

 

 
Taula 8. Característiques de les bombes de Santa Cristina d’Aro 

 
 

- Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava. Per tal d’elevar l’aigua des dels pous fins 
al dipòsit general, es disposa d’un gran nombre de bombes. Entre tots els grups es 
permet impulsar en èpoques de màxim consum un cabal de 1.000 m³/dia, 
aproximadament. 
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Taula 9. Característiques dels dipòsits del Golf Club Costa Brava 

 
- Xarxa d’aigües de Bell Lloch, Romanyà i Sant Miquel d’Aro. Aquesta zona disposa 

de diverses bombes, tant de captació com per a la impulsió. Les seves 
característiques es mostren a la taula següent. 

 
Taula 10. Característiques dels dipòsits de Bell Lloch, Romanyà i Sant Miquel d’Aro 

 

3.6. Xarxes d’impulsió 

Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes 
Existeix una canonada d’impulsió que uneix l’aljub de la central elevadora i els dipòsits 
generals de la població. El material principal és fibrociment (DN 200mm), excepte un tram 
de polietilè instalꞏlat durant la urbanització de la zona. L’aportació fins als dipòsits generals 
es realitza mitjançant una única canonada, i en cas d’averia es veuria afectada tota la xarxa. 
La connexió amb la canonada procedent del Pasteral està ubicada a l’encreuament entre el 
C/ Salvador Dalí i el carril bici Girona – St. Feliu de Guíxols. 
A les urbanitzacions de la Roca de Malvet, les Teules i Mas Trempat, existeixen canonades 
d’impulsió de fibrociment, amb diàmetres compresos entre 100 i 200 m. L’estat d’aquestes 
és deficient i no es garanteix la qualitat de l’aigua  
 

Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava 
La xarxa d’impulsió del Golf s’inicia en els pous de captació del costat del Ridaura. Es tracta 
d’una canonada de fibrociment de DN 250 mm, que impulsa fins al dipòsit 1. Des d’aquest 
dipòsit existeix una segona canonada per elevar l’aigua fins el dipòsit 2. Aquesta presenta 
trams amb materials i diàmetres diversos, fet que comporta problemes de pressió i cabals a 
la xarxa.  

 
 
Xarxa d’aigües de Bell Lloch, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs 

Existeix una canonada de fibrociment, amb varietat de diàmetres, que impulsa aigua fins al 
dipòsit Bell Lloch 2. A aquesta canonada, en el seu transcurs per la urbanització Bell Lloch, 
hi ha un conjunt de connexions de la xarxa de distribució, que provoca variacions de pressió 
per al consum domèstic, en alguns casos aquestes pressions són elevades. Des d’aquest 
dipòsit s’alimenta al de Romanyà mitjançant una canonada de fibrociement de diàmetre DN 
100mm. 
Les urbanitzacions de Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs són alimentades des del dipòsit de 
Romanyà per gravetat, mitjançant canonades de fibrociment DN 100 mm i polietilè DN 160 
mm, respectivament.   
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Xarxa d’aigües de Rosamar 
La zona de Rosamar disposa d’una canonada de fibrociment amb un diàmetre DN 80 mm, 
insuficient per a abastir la demanda d’estiu i extinció d’incendis. El material no garanteix una 
correcta qualitat per al consum.  

 

3.7. Xarxes de distribució 

Xarxa d’aigües de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes 
La distribució a la xarxa de Santa Cristina d’Aro i les urbanitzacions de Les Teules, la Roca 
de Malvet i Mas Trempat s’inicia per gravetat des dels dipòsits generals, mitjançant dues 
canonades de fibrociment (DN 200mm) fins al nucli urbà. En una d’aquestes canonades 
principals, que transcorre paralꞏlelament a la xarxa d’impulsió pel centre de la població,  es 
produeixen ramificacions amb disminució del diàmetre fins arribar a les edificacions, i també 
disposa d’una bifurcació fins a l’aljub receptor de la urbanització de la Roca de Malvet. 
La segona canonada principal, de DN 200mm, transcorre per l’avinguda de l’Església, i 
alimenta les zones properes i la urbanització de Les Teules. 
L’abastament fins a Mas Trempat es realitza mitjançant una canonada de DN 150 mm que 
transcorre pel final del carret Teulera i la carretera C-250.  
 
 
Xarxa d’aigües del Golf Club Costa Brava 
Gran part de la xarxa de distribució del Golf costa Brava i les seves instalꞏlacions han 
quedat obsoletes i no compleixen la normativa vigent. La xarxa és de tipus mallada, i està 
formada per canonades de fibrociment i PVC. També existeixen ramals secundaris de ferro 
o fibrociment que no garanteixen una correcta qualitat de l’aigua per a consum.  
 
Xarxa d’aigües de Bell Lloch, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs 
La urbanització Bell Lloch disposa de dues fases amb xarxes independents. La primera està 
formada per canonades de polietilè d’alta intensitat, garantint la qualitat de l’aigua. Per altra 
banda, també rep aigua de la canonada d’impulsió, produint importants variacions de 
pressió. La segona fase, que conté un dipòsit regulador i la pressió de subministrament és 
constant, disposa de canonades de fibrociment que han de ser substituïdes.  
 
A la zona de Romanyà, la xarxa de distribució és molt precària: els diàmetres són 
insuficients pel compliment de la normativa d’incendis i les pressions no son suficients en 
èpoques de màxima de demanda.  
 
La xarxa de distribució de Sant Miquel d’Aro es troba compartida amb la d’impulsió, 
provocant problemes de pressió en el subministrament. A més, algunes zones tenen 
pressions molt elevades degut a l’orografia accentuada del terreny.  
 
La urbanització de Vallrepòs és recent i compleix les normatives. Està formada per 
canonades de polietilè amb diàmetres DN 160mm als trams principals i DN 125 mm als 
secundaris. Tot i així, alguns trams es troben ramificats degut a l’orografia de la zona. 
 
Xarxa d’aigües de Rosamar 
La xarxa de Rosamar i les seves instalꞏlacions són deficitàries i es troben obsoletes. La 
majoria dels trams són de fibrociment o PVC. A més, les pressions de subministrament als 
punts més elevats de la urbanització són molt baixes, i no es garanteix el correcte 
subministrament, ja que el dipòsit regulador es troba a cotes molt semblants als habitatges.  

 

3.8. Plànols 

A continuació es mostren els plànols de la xarxa d’aigua potable municipal facilitats per la 
companyia gestora del servei. 

El Pla Director de 2009 incloïa en la seva documentació gràfica l’ordenació dels sectors de 
sòl urbanitzable ordenat en el POUM de 2008, que en l’actualitat i en la seva major part no 
s’han desenvolupat.  
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4. Consums 

4.1. Consum actual 

A partir de les dades facilitades pel gestor del servei els consum durant l’any de referència 
de l’abastament de Santa Cristina d’Aro són: 

Any 2019 
Consum mig en 

alta (m³/any) 

Consum 
mig en alta 

(m³/dia) 

Consum 
mig en alta 

(m³/h) 

Consum 
màxim 
(m³/dia) 

Consum 
mig 

registrat 
(m³/dia) 

Consum 
punta en 
època de 

màxim 
consum 
(m³/h) 

Santa Cristina 
d'Aro/Roca 
Malvet/Les 

Teules/Mas Trempat 

383.451 1.050,55 43,77 1.722,90 854,70 172,29 

Golf Costa Brava 166.581 456,39 19,02 748,47 371,16 74,85 
Bell-

Lloch/Romanyà/Sant 
Miquel 

162.945 446,42 18,60 732,14 37,15 73,21 

Vallrepós 30.043 82,31 3,43 134,99 66,82 13,50 
Solius i Can Reixach 13.034 35,71 1,49 58,56 35,71 5,86 

Rosamar 60.091 164,63 6,86 270,00 80,82 27,00 
Total 816.145 2.236 93 3.667 1.446 367 

Taula 1. Cabals de consum durant l’any de referència 

 

4.2. Estimació de l’increment de cabal 

4.2.1. Previsió segons creixement urbanístic 

En la revisió del POUM es reconeixen com a urbanitzacions històriques, a més de les 
urbanitzacions Roca de Malvet i Mas Trempat, set àmbits territorials en sòl urbà consolidat 
provinents de anteriors planejaments derivats aprovats entre 1963 i 1972, en el marc de la 
“Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956 i amb anterioritat a la Ley 
19/1975 de reforma de l’anterior.  

Polígon Nom urbanització Ús preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava residencial 135,03 513 
PAU-HU 02 Rosamar residencial 37,95 349 
PAU-HU 03 Bell-lloc II residencial 43,88 181 
PAU-HU 04 Les Teules residencial 31,62 259 
PAU-HU 05 Sant Miquel d’Aro residencial 52,07 196 
PAU-HU 06 Vallrepòs residencial 65,53 208 
PAU-HU 07 Can Reixac residencial 6,15 25 

TOTAL  372,23 1.731 

Taula 2. Urbanitzacions històriques en sòl urbà consolidat 

 

Per raons tècniques, jurídiques i administratives la revisió del POUM manté per aquest set 
àmbits territorials la delimitació com a polígons d’actuació, si bé als efectes del present 
estudi cal considerar-los com a sòls urbans consolidats. Els cabals de consum d’aquestes 
urbanitzacions històriques estan inclosos en la Taula 1. 

 

L’actual revisió del POUM/2008 desclassifica bona part dels creixements ordenats en els 
sòls urbanitzables del POUM/2005 i ho fa: 

-  per imperatiu legal, en compliment de Sentencia del TSJC núm. 144 de 14 de febrer 
de 2013 que declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable ordenats pel 
POUM/2008 i que quantifica en 132,91ha,  

- en compliment del que dicta el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines que 
determina pel municipi de Santa Cristina d’Aro un creixement urbà màxim de 12,71 
ha.  

En conseqüència les previsions de creixement del nou POUM són substancialment inferiors 
a les ordenades en el POUM/2008. 
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En base als motius anteriorment exposats, l’estudi de creixement urbanístic es fa a partir 
dels nous sectors de creixement proposats al POUM, part en sòl urbà en àmbits de polígons 
d’actuació urbanística i en part en sectors de sòl urbanitzable.  

Creixements en sòl urbà 

La revisió del POUM ordena deu polígons dels quals tres es destinen a serveis, sis a usos 
residencials i un destinat a usos mixtes. 

Polígon Nom actuació Ús preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

PAU 08 Rosamar 1 residencial 0,66 4 
PAU 09 Rosamar 2 serveis 0,90  
PAU 10 Dotacions Golf  resid/serveis 1,12 2 
PAU 11 Cases Escoles residencial 0,63 12 
PAU 12 Colomar residencial 3,12 12 
PAU 13 Avinguda Església residencial 0,78 6 
PAU 14 Roca de Malvet residencial 0,56 3 
PAU 15 Rec d’Illa residencial 0,19 2 
PAU 16 Avinguda Costa Brava serveis 1,61  
PAU 17 Jacint Verdaguer serveis 1,86  
TOTAL  11,43 41 

Taula 3. Dades de creixement en sòl urbà. PAU. 

 

 

Creixements en sòl urbanitzable  

La revisió del POUM ordena quatre sectors de sòl urbanitzable, tres destinats a usos 
residencials i un a usos industrials. 

Sector Nom actuació Ús preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

SUD 01 Ridaura residencial 4,52 203 
SUD 02 Padró residencial 1,45 12 
SUD 03 Equipament Riera Malvet  resid/equipam 6,31 25 
SUD 04 Molí d’en Tarrés Industrial 14,38  
TOTAL  26,67 240 

Taula 4. Dades de creixement en sòl urbanitzable 

 

4.2.2. Previsió segons habitatges potencials en sòl urbà 

Dins el sòl urbà existeixen habitatges que actualment es troben buits. Es considera com a 
habitatges potencials a ser ocupats i, per tant, suposa un augment de població.  

Polígon Zona Ús preferent Habitatges 

Zona centre Santa Cristina d’Aro residencial 229 
Zona est Santa Cristina d’Aro residencial 103 

Roca de Malvet Roca de Malvet residencial 111 
Bell-lloc Bell-lloc residencial 1 

Mas Trempat Mas Trempat residencial 33 
Romanyà Romanyà residencial 8 

Serra Sol III (anterior SUD 02 executat) Santa Cristina d’Aro residencial 30 
Teulera (anterior SUD 03 executat) Santa Cristina d’Aro residencial 151 

Mas Pla C (anterior SUD 09 executat) Santa Cristina d’Aro residencial 59 
Mas Trempat II (anterior SUD 11 Mas Trempat residencial 76 
Tueda (anterior SUD 14 executat) Golf Costa Brava residencial 34 

TOTAL  835
Taula 5. Dades de creixement en sòl urbà. Habitatges potencials. 

A partir d’aquestes dades es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi 
un augment de 1.116 habitatges en polígons d’actuació en sòl urbà i en sectors 
urbanitzables delimitats. Es proposa una previsió d’ocupació d’1,51 persones per habitatge 
(dades IDESCAT) resultant per tant un increment de la població de 1.699 persones. 
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4.2.3. Estimació de l’increment de cabal 

Paràmetres de consum 

Per determinar l’increment de cabal a partir de les dades del planejament s’utilitzarà les 
següents dotacions. 

Dada  Valor 

Rendiment actual de la xarxa 73% 

Rendiment futur de la xarxa 85% 

Dotació residencial 200 lpd 

Dies de consum residencial 365,00 dies 

Dies de consum industrial/ terciari 220,00 dies 

Dotació industrial 30,00 m³/Ha bruta/dia

Dotació terciari 10,00 m³/Ha bruta/dia

Persones/hab 1,51 p/hab 

Cpestacional 1,64 

Cphorari (residencial/terciari) 2,40 

Cphorari (industrial) 3,00 

Taula 6. Paràmetres per determinar l’increment de cabal 

Criteris 

A partir de les dades de que es disposa, els criteris utilitzats per calcular el consum futur en 
un escenari de màxim desenvolupament urbanístic han estat: 

- Disminuir la dotació real residencial en alta calculada a partir de considerar un 
increment del rendiment de la xarxa. 

- En el cas de les dotacions teòriques de consum industrials i terciari, no es 
consideren els increments de rendiment. 

- No s’aplica factor punta estacional als consums industrials 
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Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions donades en l’apartat anterior s’obté l’increment màxim anual de consum en la previsió de 
total desenvolupament de la revisió del POUM. Aquestes consideren que en un futur el rendiment de la xarxa arribarà a un 85%. 

A la taula següents es mostra desglossat l’increment de consum estimat a partir de les dades de creixement. 

 

Increment de cabals en sòl urbanitzable 

 

Taula 7. Increment de consum en sòl urbanitzable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl 
terciari  

(Ha) 
Habitatges 

Habitants 
(den=1,51p/ab)   

Qmig i 
(m³/any) 

Qmig i 
(m³/dia) 

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any) 

Qmig t 
(m³/dia) 

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia) 

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig tot 
(m³/dia) 

SUD 01 - Ridaura Santa Cristina d'Aro 4,52 Ha 203 307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.150 52,46 0,61 19.150 52,46 
SUD 02 - Pedró Santa Cristina d'Aro 1,46 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185 3,25 0,04 1.185 3,25 
SUD 03 - Equip. Riera Malvet Santa Cristina d'Aro 6,31 Ha 25 38,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370 6,49 0,08 2.370 6,49 
SUD 04 - Molí d'en Tarrés Santa Cristina d'Aro 14,38 Ha 0 0,00 81.096 368,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 81.096 368,62 

Total 12,29 Ha 14,38 Ha 240,00 364,00 81.096,09 368,62 0,00 0,00 0,00 22.704,99 62,21 103.801,09 430,82 
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Increment de cabals en sòl urbà - PAU  

 

 
Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl 
terciari  

(Ha) 
Habitatges 

Habitants 
(den=1,51p/hab)   

Qmig i 
(m³/any) 

Qmig i 
(m³/dia) 

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any) 

Qmig t 
(m³/dia) 

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia) 

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig 
tot 

(m³/dia) 

PAU 08 Rosamar 1 0,66 Ha 4 7,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 1,20 0,01 437 1,20 
PAU 09 Rosamar 2 0,9 0 0,00 0 0,00 0,00 1.691,85 7,69 0,09 0 0,00 0,00 1.692 7,69 
PAU 10 Dotacions Golf 1,12 Ha 2 4,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0,68 0,01 250 0,68 
PAU 11 Cases Escoles 0,63 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185 3,25 0,04 1.185 3,25 
PAU 12 Colomar 3,12 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185 3,25 0,04 1.185 3,25 
PAU 13 Avinguda Església 0,78 Ha 6 10,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 1,71 0,02 624 1,71 
PAU 14 Roca de Malvet 0,56 Ha 3 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 0,85 0,01 312 0,85 
PAU 15 Rec d'Illa 0,19 Ha 2 4,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0,68 0,01 250 0,68 
PAU 16 Avinguda Costa Brava 1,61 0 0,00 0 0,00 0,00 3.026,53 13,76 0,16 0 0,00 0,00 3.027 13,76 
PAU 17 Jacint Verdaguer 1,86 0 0,00 0 0,00 0,00 3.496,49 15,89 0,18 0 0,00 0,00 3.496 15,89 

Total 7,06 Ha 0,00 Ha 4,37 41,00 68,00 0,00 0,00 0,00 8.214,88 37,34 0,43 4.241,59 11,62 0,13 12.456,47 48,96 

 

Taula 8. Increment de consum en sòl urbà – PAU 

 

Increment de cabals en sòl urbà – habitatges potencials 

 

 
Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl 
terciari  

(Ha) 
Habitatges 

Habitants 
(den=1,51p/hab)   

Qmig i 
(m³/any) 

Qmig i 
(m³/dia) 

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any) 

Qmig t 
(m³/dia) 

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia) 

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig 
tot 

(m³/dia) 

Zona centre Santa Cristina d'Aro 229 346,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.582 59,13 0,68 21.582 59,13 
Zona est Santa Cristina d'Aro 103 156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.731 26,66 0,31 9.731 26,66 

Roca de Malvet Roca de Malvet 111 168,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.479 28,71 0,33 10.479 28,71 
Bell-lloc Bell-lloc 1 2,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 0,34 0,00 125 0,34 

Mas Trempat Mas Trempat 33 50,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.119 8,54 0,10 3.119 8,54 
Romanyà Romanyà 8 13,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 2,22 0,03 811 2,22 

Serra Sol III (anterior SUD 02 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

30 46,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869 7,86 0,09 2.869 7,86 

Teulera (anterior SUD 03 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

151 229,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.284 39,13 0,45 14.284 39,13 

Mas Pla C (anterior SUD 09 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

59 90,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.614 15,38 0,18 5.614 15,38 

Mas Trempat II (anterior SUD 11 
executat) 

Mas Trempat 
   

76 115,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.173 19,65 0,23 7.173 19,65 

Tueda (anterior SUD 14 
executat) 

Golf Costa Brava 
   

34 52,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244 8,89 0,10 3.244 8,89 

Total 835,00 1.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.030,84 216,52 2,51 79.030,84 216,52 

 

Taula 9. Increment de consum en sòl urbà – habitatges potencials 
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Cabal mig (m³/any) Cabal mig (m³/dia) Cabal màxim (m³/dia) Cabal punta (m³/h) Cabal punta (l/s)
Nucli urbà, Mas Trempat, Les Teules i La Roca de Malvet           
Increment en sol urbanitzable 103.801,09 430,82 470,64 56,28 15,63 
Increment en sol urbà 84.930,10 244,46 400,92 40,09 11,14 
Golf Costa Brava           
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 3.493,08 9,57 15,69 1,57 0,44 
Bell-Lloch, Romanyà i Sant Miquel d'Aro           
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 935,65 2,56 4,20 0,42 0,12 
Vallrepòs           
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solius i Can Reixach           
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rosamar           
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 2.128,49 8,89 14,57 1,46 0,40 
TOTAL CABAL FUTUR 195.288,40 696,31 906,03 99,82 27,73 

 

Taula 10. Resum dels increments de consums per zones .
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4.3. Estimació del consum total previst  

S’estima que en un futur de màxim desenvolupament urbanístic el consum pot arribar a 
1.071.459 m³ anuals amb un consum mig de 3.081 m³ diaris. 

Escenari 
Cabal mig 
(m³/any) 

Cabal mig 
(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Nucli urbà, Mas Trempat, Les Teules i La Roca de 
Malvet 

          

Actual * 383.451,00 1.050,55 1.722,90 172,29 47,86 
Increment en sol urbanitzable 103.801,09 430,82 470,64 56,28 15,63 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 84.930,10 244,46 400,92 40,09 11,14 
Futur 572.182,19 1.725,84 2.594,46 268,66 74,63 
Golf Costa Brava      
Actual * 166.581,00 456,39 748,47 74,85 20,79 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 3.493,08 9,57 15,69 1,57 0,44 
Futur 170.074,08 465,96 764,17 76,42 21,23 
Bell-Lloch, Romanyà i Sant Miquel d'Aro      
Actual * 162.945,00 446,42 732,14 73,21 20,34 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 935,65 2,56 4,20 0,42 0,12 
Futur 163.880,65 448,99 736,34 73,63 20,45 
Vallrepòs      
Actual * 30.043,00 82,31 134,99 13,50 3,75 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 30.043,00 82,31 134,99 13,50 3,75 
Solius i Can Reixach      
Actual * 13.034,00 35,71 58,56 5,86 1,63 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 13.034,00 35,71 58,56 5,86 1,63 
Rosamar      
Actual * 60.091,46 164,63 270,00 27,00 7,50 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 2.128,49 8,89 14,57 1,46 0,40 
Futur 62.219,95 173,52 284,57 28,46 7,90 
TOTAL CABAL FUTUR 1.011.433,86 2.932,32 4.573,09 466,52 129,59

 
Taula 11. Estimació del consum futur al municipi 
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5. Propostes de millora 

5.1. Criteris 

Els criteris per a la propostes de millora són els següents: 

- Garantir el cabal de consum anual, mig i màxim de consum del municipi. 
- El volum mínim dels dipòsits hauran de complir els següents requeriments: 

 Emmagatzemar el consum màxim d’un dia. 
 Emmagatzemar els volum requerit per la normativa contra incendis (240m³). 

- Les instalꞏlacions hauran de garantir la circulació dels cabals futurs de consum. 
 
 

5.2. Proposta actuacions 

De l’estudi del planejament i les dades de consum actual s’estima que en un escenari de 
màxima ocupació i desenvolupament urbanístic el consum pot arribar a la zona de Santa 
Cristina a 572.182 m³/any, al Golf Costa Brava a 170.074 m³/any, a 163.880 m³/any a les 
zones de Bell-Lloch, Romanà i Sant Miquel d’Aro, a 30.043 m³/any a Vallrepòs, a 13.034 
m³/any a Solius i Can Reixach i a 62.219 m³/any a Rosamar.  

 

A partir de les dades del present estudi i tenint en compte les actuacions incloses al Pla 
d’inversions del Pla director d’abastament d’aigua (febrer de 2009) les principals actuacions 
que s’han de realitzar per garantir el subministrament d’aigua son les següents: 

 

Santa Cristina d’Aro 

- Estudis hidràulics i construcció de noves captacions: 
 

Al nucli de Santa Cristina d’Aro es preveu un creixement rellevant de la població, i 
per tant, un augment important de consum. Per a fer front a la demanda caldrà 
ampliar el cabal de captació, preferiblement des de la connexió amb el Pasteral, ja 
que es desconeix quin és el cabal màxim a extreure dels pous sense sobreexplotar 
l’aqüífer. 
Per tant, cal realitzar estudis hidràulics per establir els cabals màxims a extreure 
dels pous durant cada època de l’any i dependre en menor mesura de fonts 
externes.  
Tot i aquestes mesures, la major part de l’aigua provindrà del Pasteral, ja que amb 
els pous existents no es pot abastir tota la població. Es proposa també construir 
noves captacions, i estudiar la possibilitat d’aprofitar la mna d’aigua existent al 
Sector Teulera. 

 
 
- Substitució de les canonades des de la central elevadora fins connexió amb el 

Pasteral i des del Pasteral fins als dipòsits generals 
 
Actualment, la canonada que va des dels pous fins als dipòsits generals és de 
fibrociment (DN 200 mm). A aquesta canonada es connecta la conducció del 
Pasteral, aportant un gran cabal.  
Cal substituir la canonada des de la central elevadora fins la connexió amb el 
Pasteral, mitjançant una canonada de polietilè (DN 200 mm). El tram entre la 
connexió del Pasteral i els dipòsits generals es substituirà per una canonada de fosa 
dúctil de DN 300 mm, ja que es sumen els cabals procedents dels pous i del 
Pasteral.  
Aquesta actuació permetrà proporcionar major volum d’aigua als dipòsits, a la 
vegada que permet una vida útil més llarga a les canonades degut als nous 
materials més resistents i duradors. 
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- Ampliació dels dipòsits generals 
 

El consum actual del nucli de Santa Cristian d’Aro i urbanitzacions properes és de 
1.050 m³/dia. La capacitat dels dipòsits existents és de 1.045 m³.Tenint en compte 
el planejament del POUM, es preveu un increment important de a població, i un 
augment de consum que pot arribar a un màxim de 2.594 m³/dia.  
Per atendre la futura demanda caldrà ampliar els dipòsits generals mitjançant un 
nou dipòsit de 1.600 m³, situat juntament amb els dos dipòsits generals existents.  
 
 
 
 

- Ampliació urbanística polígons industrials 
 

El POUM contempla el nou polígon industrial Molí d’en Tarrés ubicat al sud de 
Santa Cristina d’Aro. Aquest polígon s’alimentarà des dels dipòsits generals 
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mitjançant la instalꞏlació d’una nova canonada de fosa dúctil (DN 250 mm) que 
transcorrerà per la carretera de Sant Feliu de Guíxols. També alimentarà l’aljub 
receptor del Mas Trempat. Estarà connectada en diferents punts amb la canonada 
existent de DN 150 mm de fibrociment, que continuarà donant servei mentre el seu 
estat sigui bo.  
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- Poder alimentar els dos dipòsits generals (tres amb l’ampliació) de manera 
independent, i no com ara que primer alimentem el quadrat i, des d’aquest, al rodó. 
  
Actualment els dipòsits de Santa cristina es subministres des d’una única canonada 
de fibrociment DN 200 mm que prové de la central elevadora. En cas d’avaria 
d’aquesta canonada s’aturaria el subministrament dels dipòsit. Per tant, cal una 
nova instalꞏlació que permeti l’alimentació dels dipòsits generals de manera 
independent 
 
 

Mas Trempat 

- Nou dipòsit i grup de pressió a Mas Trempat 
La urbanització de Mas Trempat només disposa d’un dipòsit de 50 m³, que pertany 
a Sant Feliu de Guíxols. Aquest és insuficient per abastir el consum de la 
urbanització, i presenta problemes de subministrament i de pressions ja que alguns 
edificis es troben a pocs metres de diferència de cota i no arriba la pressió 
necessària. És necessari la construcció d’un nou dipòsit de 500 m³ i un grup de 
pressió per subministrar als habitatges més propers. Aquest dipòsit serà alimentat 
mitjançant un grup de bombeig des d’un aljub que es situarà a la zona industrial.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roca de Malvet 
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- Substitució del bombeig actual situat a l’aljub receptor i del bombeig stuat al dipòsit 
1 de la Roca de Malvet 
L’estat de les bombes de l’aljub receptor i el dipòsit 1 és precari, presentant gran 
risc d’avaries. Es proposa la seva substitució mitjançant bombes amb 
característiques semblants a les actuals. 

- Substitució de les canonades d’impulsió 
La canonada existent és de fibrociment. Caldria la seva substitució per una 
canonada de polietilè que permeti tenir garanties sanitàries del servei. 

- Impulsió des de la Roca de Malvet fins el dipòsit de Romanyà 
Es proposa la interconnexió de les xarxes des del dipòsit 4 de la Roca de Malvet 
fins al dipòsit de Romanyà aprofitant la carretera que uneix els dos nuclis. Aquesta 
connexió permetrà l’alimentació de la zona de Romanyà, Bell Lloch, Vall Repòs i 
Sant Miquel d’Aro en cas de tall en la impulsió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Teules 
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- Substitució de les canonades d’impulsió 
La canonada que alimenta l’aljub receptor de la urbanització transcorre per propietat 
privada. Es preveu la modificació del traçat (no definit) mitjançant una canonada 
PEAD (DN160 mm) des de la conducció de distribució DN 200 mm fins l’aljub 
receptor.  
Per altra banda es preveu la substitució de la canonada d’impulsió interior de Les 
Teules que és de fibrociment en molts punts i es troba en mal estat.  
El tram entre el dipòsit receptor i el dipòsit 1 és de polietilè DN 110 mm. Per 
permetre un major cabal de subministrament al dipòsit 1, es preveu l’ampliació del 
diàmetre a DN 160 mm. 
També es preveu la substitució de la canonada existent entre el dipòsit 1 i 2 per una 
de polietilè DN 125 mm, que permeti un major cabal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanyà de la Selva 
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- Ampliació del dipòsit de Romanyà 
Per fer front a la demanda futura en èpoques de màxim consum serà necessari 
ampliar el dipòsit de Romanyà per alimentar la zona de Romanyà i els altres nuclis 
que es troben connectats a aquest (Sant Miquel d’Aro, Vallrepòs i zones altes de 
Bell Lloch). Es proposa ampliar en 422 m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Substitució de la canonada d’impulsió des de Bell Lloch fins al dipòsit de Romanyà 

La canonada existent des dels pous fins al dipòsit de Romanyà és de fibrociment. 
Per garantir els criteris sanitaris establerts, és necessari substituir aquesta connexió 
mitjançant una nova canonada de polietilè (DN 160 mm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Substitució del bombeig fins Romanyà 
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Des del dipòsit de Bell Lloch es subministra fins al dipòsit de Romanyà. Les bombes 
actuals són insuficients per abastir un augment de consum aigües Amunt. Es 
proposa la substitució o adequació de les bombes actuals per unes de major 
potència.  

 
 
 

Bell Lloch 

- Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous fins al dipòsit de Bell Lloch 
 

Cal la substitució de les canonades d’impulsió mitjançant noves canonades de 
polietilè DN 200 mm, des dels pous 1 i 2 fins al dipòsit i sobreelevació de Bell Lloch 
2. A l’alçada del carrir bici Girona-Sant Feliu, es connectarà la canonada procedent 
del Pasteral. 
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- Ampliació del dipòsit de Bell Lloch 
La capacitat del dipòsit existent a Bell Lloch és de 250 m³, i és encarregat de 
subministrar a la urbanització de Bell Lloch i el dipòsit de Romanyà. Es proposa 
ampliar la capacitat d’aquest ja que tota l’aigua subministrada a la zona passa per 
aquest dipòsit, i d’aquesta manera s’augmenta la capacitat de reserva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Miquel d’Aro 
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- Nova canonada d’impulsió des del dipòsit de Romanyà fins al dipòsit 2 de Sant 
Miquel d’Aro 
Independència de la canonada d’impulsió a Sant Miquel d’Aro per no afectar la 
distribució de Romanyà.  

 
- Nova canonada d’impulsió des del dipòsit de Romanyà fins al dipòsit 2 de Sant 

Miquel d’Aro i nou sistema de bombeig  
Actualment, el dipòsit 1 de Sant Miquel d’Aro (317 m) s’omple per gravetat des de 
Romanyà (351 m), i fins al dipòsit 2 (415 m) existeix un grup de pressió des del 
dipòsit 1.  
Es proposa instalꞏlar un nou grup de bombeig que ompli el dipòsit 2 des de 
Romanyà, i posteriorment la connexió per gravetat des del dipòsit 2 fins a l’1. 
D’aquesta manera és redueix l’alçada a elevar l’aigua i la distància des de Romanyà 
fins al dipòsit 2 és més petita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Adequació dels dipòsits existents 

La zona de Sant Miquel d’Aro disposa de dos dipòsits. Aquest es troben en mal 
estat, i en un d’ells només es pot utilitzar el 50% de la capacitat degut a esquerdes 
estructurals que presenta. Per tant, cal reforçar els dos dipòsits per evitar l’obertura 
de les planxes de formigó que els formen. També és necessari la seva 
impermeabilització i apuntalar el talús de terra del dipòsit 1, per evitar perill 
d’esllavissamennt. 
Segons el RD 140/2003, també cal construir un ballat de seguretat per a cadascun 
d’ells.  

 

Vallrepòs 

- Canonada d’impulsió des del dipòsit de Romanyà al final del nucli urbà 
La urbanització disposa d’una conducció de polietilè DN 160 mm en quasi tot el seu 
recorregut excepte a la zona urbana de Romanyà, on la instalꞏlació és compartida 
amb la distribució de la zona. Es proposa la instalꞏlació d’una canonada d’impulsió 
des del dipòsit de Romanyà fins al final del nucli urbà de, que transcorri per la 
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perifèria i es connecti finalment amb la conducció de polietilè DN 160 existent que 
va cap a Vallrepòs.  

  

Golf Costa Brava 

- Substitució del bombeig actual fins al dipòsit de Rocalba 
El bombeig que aporta aigua des del dipòsit 1 al dipòsit de Rocalba presenten una 
manca de cabal, que podria suposar una falta de pressió en els habitatges de cotes 
superiors. És necessari substituir aquestes bombes per unes que aportin major 
cabal i siguin suficients per abastir la demanda domèstica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Substitució de la canonada d’impulsió des del dipòsit 1 fins al dipòsit de Rocalba 
Aquesta canonada presenta unes pèrdues de càrrega importants, i cal substituir-la 
per una de major diàmetre. Es proposa la substitució mitjançant una canonada de 
polietilè DN 160 mm. 
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- Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous al dipòsit general 
Es proposa la substitució de la canonada que va des dels pous al dipòsit general 
per una nova de diàmetre DN 280 mm. 
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Rosamar 

- Substitució de la canonada d’impulsió des del Mas Rifà fins al dipòsit de Rosamar 
La canonada d’impulsió actual és de fibrociment de DN 80 mm, diàmetre insuficient 
per l’abastament de la població a l’estiu i extinció d’incendis. Es proposa la seva 
substitució per una canonada se polietilè DN 160 mm que garanteixi un cabal 
suficient per abastir la població en èpoques de màxima demanda i permeti complir 
la normativa d’extinció d’incendis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Millores en el dipòsit de Rosamar 

El dipòsit presenta problemes d’estanqueïtat. És necessari impermeabilitzar-lo per 
evitar pèrdues d’aigua.  
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5.3. Resum de propostes  

A la taula següent es resumeixen totes les actuacions de millora degudes a augments de 
cabals proposades en el Pla Director.  

 

Santa Cristina d’Aro 

Actuació 
Estudis hidràulics i construcció de noves captacions 
Substitució de la canonada d’impulsió des de a central elevadora fins al Pasteral 
Substitució de la canonada d’impulsió des del Pasteral fins als dipòsits generals 
Ampliació dels dipòsits generals 
Ampliació urbanística polígons industrials 
 

Mas Trempat 

Actuació 
Nou dipòsit 
Nou bombeig per a la impulsió fins al dipòsit del Mas Trempat 
Impulsió des dels polígons fins al dipòsit del Mas Trempat 
 

Roca de Malvet 

Actuació 
Substitució del bombeig actual situat a l’aljub receptor 
Substitució del bombeig situat al dipòsit 1 de la Roca de Malvet 
Substitució de les canonades d’impulsió 
Impulsió des de la Roca de Malvet fins el dipòsit de Romanyà 
 

Les Teules 

Actuació 
Substitució de les canonades d’impulsió 
 

Romanyà de la Selva 

Actuació 
Ampliació del dipòsit de Romanyà 
Substitució de la canonada d’implsió des de Bell Lloch fins al dipòsit de Romanyà 
Substitució del bombeig fins Romanyà 
 

Bell Lloch 

Actuació 
Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous fins al dipòsit de Bell Lloch 
Ampliació del dipòsit de Bell Lloch 
 

Sant Miquel d’Aro 

Actuació 
Nova canonada impulsió des del dip. Romanyà fins al dip. 2 de St. Miquel d’Aro 
Nou sistema de bombeig fins al dipòsit 2 de Sant Miquel d’Aro 
Adequació dels dipòsits existents 
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Vallrepòs 

Actuació 
Canonada d’impulsió des del dipòsit de Romanyà al final del nucli urbà 
 

Golf Costa Brava 

Actuació 
Substitució del bombeig actual fins al dipòsit de Rocalba 
Substitució de la canonada d’impulsió des del dipòsit 1 fins al dipòsit de Rocalba 
Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous al dipòsit general 

 

Rosamar 

Actuació 
Substitució de la canonada d’impulsió des del Mas Rifà fins al dipòsit de Rosamar 
Millores en el dipòsit de Rosamar 
 

 

Taula 12. Resum d’actuacions 
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6. Conclusions 

A partir de l’estudi realitzat es poden enumera les següents conclusions: 

1. El municipi de Santa Cristina d’Aro té una població de 5.233 habitants. Es 
diferencien dos nuclis urbans (Santa Cristina d’Aro i Romanyà) i diverses 
urbanitzacions històriques.  
 

2. El consum de municipi és de 816.145 m³/any (2.236 m³/dia). 
 

3. El municipi disposa de diferents fonts de captació per a cadascuna de les zones. 
Aquestes es poden resumir en: 

o Xarxa de Santa Cristina d’Aro i urbanitzacions properes: 
 Captació del Pasteral 
 Captació des dels pous 

o Xarxa Golf Club Costa Brava: 
 Captació des de pous 
 Connexió a la xarxa del centre urbà 

o Xarxa Bell Lloch, Romanyà, Sant Miquel d’Aro i Vallrepòs 
 Captació des dels pous 
 Connexió del Pasteral 

o Xarxa de Rosamar 
 Connexió dels pous 
 Connexió a Sant Feliu de Guíxols 

o Xarxa de Solius 
 Captació des dels pous 

 
4. L’aigua es subministra als abonats a partir de dipòsits i aljubs distribuïts a les 

diferents zones i mitjançant grups de pressió. 
 

5. Per garantir els requeriments de qualitat per aigua pel consum humà i complir amb 
els paràmetres que exigeix el RD 150/2003, l’aigua es clora als dipòsits. 
 

6. Considerant un increment del rendiment de la xarxa fins al 85%, el consum futur del 
municipi en un escenari de màxim desenvolupament urbanístic pot arribar a 
1.011.433,86 m³/any, que distribuïts uniformement durant tot l’any suposarien un 
cabal de 2.932 m³ diaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenari Cabal mig 
(m³/any) 

Cabal mig 
(m³/dia) 

Cabal 
màxim 

Cabal 
punta 

Cabal 
punta 
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(m³/dia) (m³/h) (l/s) 
Nucli urbà, Mas Trempat, Les Teules i La Roca de 
Malvet 

          

Actual * 383.451,00 1.050,55 1.722,90 172,29 47,86 
Increment en sol urbanitzable 103.801,09 430,82 470,64 56,28 15,63 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 84.930,10 244,46 400,92 40,09 11,14 
Futur 572.182,19 1.725,84 2.594,46 268,66 74,63 
Golf Costa Brava      
Actual * 166.581,00 456,39 748,47 74,85 20,79 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 3.493,08 9,57 15,69 1,57 0,44 
Futur 170.074,08 465,96 764,17 76,42 21,23 
Bell-Lloch, Romanyà i Sant Miquel d'Aro      
Actual * 162.945,00 446,42 732,14 73,21 20,34 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 935,65 2,56 4,20 0,42 0,12 
Futur 163.880,65 448,99 736,34 73,63 20,45 
Vallrepòs      
Actual * 30.043,00 82,31 134,99 13,50 3,75 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 30.043,00 82,31 134,99 13,50 3,75 
Solius i Can Reixach      
Actual * 13.034,00 35,71 58,56 5,86 1,63 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 13.034,00 35,71 58,56 5,86 1,63 
Rosamar      
Actual * 60.091,46 164,63 270,00 27,00 7,50 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà- habitatges potencials 2.128,49 8,89 14,57 1,46 0,40 
Futur 62.219,95 173,52 284,57 28,46 7,90 
TOTAL CABAL FUTUR 1.011.433,86 2.932,32 4.573,09 466,52 129,59

 
Taula 13. Estimació del consum futur al municipi 

 
7. A partir d’aquests creixement s’han establert un conjunt d’actuacions per a cada 

zona de manera que es garanteixi el subministrament del municipi i els volums de 
reserva necessaris per als dipòsits.  

o Santa Cristina d’Aro 

 Estudis hidràulics i construcció de noves captacions 
 Substitució de la canonada d’impulsió des de a central elevadora 

fins al Pasteral 
 Substitució de la canonada d’impulsió des del Pasteral fins als 

dipòsits generals 
 Ampliació dels dipòsits generals 
 Ampliació urbanística polígons industrials 

o Mas Trempat 

 Nou dipòsit 
 Nou bombeig per a la impulsió fins al dipòsit del Mas Trempat 
 Impulsió des dels polígons fins al dipòsit del Mas Trempat 

o Roca de Malvet 

 Substitució del bombeig actual situat a l’aljub receptor 
 Substitució del bombeig situat al dipòsit 1 de la Roca de Malvet 
 Substitució de les canonades d’impulsió 
 Impulsió des de la Roca de Malvet fins el dipòsit de Romanyà 

 

o Les Teules 
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 Substitució de les canonades d’impulsió 

o Romanyà de la Selva 

 Ampliació del dipòsit de Romanyà 
 Substitució de la canonada d’implsió des de Bell Lloch fins al dipòsit 

de Romanyà 
 Substitució del bombeig fins Romanyà 

o Bell Lloch 

 Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous fins al dipòsit 
de Bell Lloch 

 Ampliació del dipòsit de Bell Lloch 

o Sant Miquel d’Aro 

 Nova canonada impulsió des del dip. Romanyà fins al dip. 2 de St. 
Miquel d’Aro 

 Nou sistema de bombeig fins al dipòsit 2 de Sant Miquel d’Aro 
 Adequació dels dipòsits existents 

o Vallrepòs 

 Canonada d’impulsió des del dipòsit de Romanyà al final del nucli 
urbà 

o Golf Costa Brava 

 Substitució del bombeig actual fins al dipòsit de Rocalba 
 Substitució de la canonada d’impulsió des del dipòsit 1 fins al dipòsit 

de Rocalba 
 Substitució de les canonades d’impulsió des dels pous al dipòsit 

general 

o Rosamar 

 Substitució de la canonada d’impulsió des del Mas Rifà fins al 
dipòsit de Rosamar 

 Millores en el dipòsit de Rosamar 

 

 

 
Santa Cristina d’Aro, gener de 2021 
L’enginyer industrial, 
 
 
 
 
 
Oscar Soria Garcia 
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1. Objectiu de l’estudi 

En el marc dels treballs de redacció del POUM de Santa Cristina d’Aro es redacta aquest 
estudi que té per objectiu avaluar el sistema de sanejament del municipi, tenint en compte la 
situació actual i les previsions de creixement incloses en la revisió del POUM.  

Aquest estudi s’emmarca com a document annex en el procés de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) i caracteritza el 
funcionament de la xarxa de sanejament del municipi, per tal d’avaluar la suficiència dels 
recursos disponibles i proposar, si s’escau, les mesures d’actuació que corresponguin. 

Tant les hipòtesis adoptades i els criteris escollits, com els resultats obtinguts s’han de 
prendre amb caràcter aproximat i orientatiu. La finalitat d’aquest document no és el 
dimensionat detallat de les diferents xarxes, sinó la comprovació de la viabilitat tècnica 
global en relació als sòls susceptibles de ser desenvolupats urbanísticament. Per això, 
caldrà realitzar un estudi específic de cada sector en el moment del seu desenvolupament. 

Es divideix la xarxa de sanejament en: 

- Xarxa de sanejament en alta (Gestionada per Consorci de la Costa Brava (CCB) 

- Xarxa de sanejament en baixa (Gestionada per Aqualia) 

 

2. Documentació antecedent 

La documentació utilitzada per redactar el present document ha estat: 

- Dades de la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro. 

- Plànols de la xarxa de sanejament facilitat pels serveis tècnics municipals . 

- S’utilitzaran com a cabals de consum actuals o de referència els cabals de l’any 
2019, facilitats per al companyia gestora del servei d’aigua potable. 

 

3. Funcionament de la xarxa 

3.1.  Introducció 

El municipi de Santa Cristina d’Aro, amb una extensió de 67,55 km², pertany a la comarca 
del Baix Empordà i és travessat pel riu Ridaura. El sistema de sanejament està adaptat a les 
característiques dels assentaments urbans disseminats pel territori que formen dos nuclis 
urbans (Santa Cristina i Romanyà) i diferents urbanitzacions històriques amb les seves 
característiques particulars. 

 
1) Assentaments urbans amb xarxa de clavegueram que aboquen les aigües al sistema en 

alta (EDAR Santa Cristina-Castell-d’Aro-Sant Feliu Guíxols). Entre aquests 
assentaments es donen les següents situacions diferenciades: 

a) Assentaments amb xarxa de clavegueram en baixa gestionada per 
l’ajuntament: 

o Nucli urbà de Santa Cristina d’Aro 

o Urbanització Mas Trempat 

o Urbanització Les Teules 

o Urbanització La Roca de Malvet 

o Urbanització Bell-lloch I (inclou només la part sud del nucli) 

b) Assentaments amb xarxa de clavegueram en baixa no gestionada per 
l’ajuntament: 

o Urbanització Golf Costa Brava 

En aquests casos les aigües són conduïdes fins a l’EDAR de Castell d’Aro, construïda l’any 
1983, que tracta les aigües residuals dels municipis de Castell d’Aro, Platja d’Aro - S’Agaró,  
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Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Actualment té una capacitat de tractament de 
35.000 m³/dia (175.000 Hab. Eq.). 

Els esquemes vertical i horitzontal de funcionament de la xarxa del sistema de sanejament 
de Santa Cristina d’Aro són els que es mostren a continuació: 

 

Mas Trempat

Bell Lloch I
(només zona sud)

Santa Cristina d’Aro 
nucli urbà

La Roca de Malvet Les Teules

EBAR Santa Cristina 

EDAR Castell 
d’Aro

Xarxa gravetat

Xarxa impulsió

Bombament

EDAR

Golf Costa Brava
(xarxa no gestionada per l’ajuntament)

 
Figura 1. Esquema vertical de la xarxa de sanejament de Santa Cristina d’Aro 

 

 
Figura 2. Esquema horitzontal de la xarxa de sanejament de Santa Cristina d’Aro 
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2) Assentaments que no aboquen al sistema en alta. 

La resta d’assentaments urbans que no aboquen al sistema en alta son els següents: 

- Nucli de Romanyà: no disposa de xarxa de sanejament i els habitatges tenen foses 
sèptiques particulars 

- Urbanitzacions històriques: 

o Rosamar: La totalitat de la urbanització disposa de xarxa de sanejament, 
amb un pretractament previ (reixa de desbast) i aboquen les aigües a mar 
mitjançant un emissari. 

o Sant Miquel d’Aro: Només la zona sud de la urbanització disposa de xarxa 
de sanejament connectada a una inadequada depuradora que aboca a una 
riera pròxima. La resta d’habitatges que no estan connectats a la xarxa 
disposen de foses sèptiques particulars. 

o Vall Repòs: No disposa de xarxa de sanejament i tots els habitatges 
disposen de foses sèptiques particulars. 

o Bell-lloch I: La zona nord de la urbanització no disposa de xarxa de 
sanejament i tots els habitatges disposen de foses sèptiques particulars. 

o Urbanització Can Reixach: no disposa de xarxa de sanejament i tots els 
habitatges disposen de foses sèptiques particulars. 

 

3.2. Plànols de les xarxes de clavegueram existents. 

A continuació es mostren els plànols de la xarxa d’aigües residuals.  
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3.3. Principals infraestructures del sistema de sanejament 

3.3.1. Eix principal de recollida d’aigües residuals 

Les aigües residuals de les xarxes del nucli de Santa Cristina d’Aro i de les urbanitzacions 
Les Teules, Bell-lloc I i La Roca de Malvet aboquen a través dels eixos principals a un 
colꞏlector que discorre en paralꞏlel del Riu Ridaura que rep les aigües per gravetat.  

Les aigües residuals de la urbanització Mas Trempat arriben fins a l’estació de bombament 
d’aigües residuals (EBAR) de Santa Cristina, situada sota el pont de la carretera C-31 abans 
del pont del Ridaura, a on també arriben les aigües residuals de la urbanització Golf Costa 
Brava.  

A aquest pou també arriben les aigües provinents de la resta de nuclis de Santa Cristina 
d’Aro, i continuen fins a l’EDAR de Castell d’Aro.  

Figura 3. Trams del colꞏlector principal  

 Bombament de Santa Cristina 

L’EBAR disposa de dues bombes que treballen amb un règim d’1+1 amb una potència 
unitària de 2,25 kW cadascuna, i impulsa les aigües fins un pou de registre situat a l’extrem 
oest del Pla del Camí Fondo on trenca càrrega. Cada bomba es capaç d’impulsar 60 m3/h.  
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Figura 4. EBAR Santa Cristina 

 
 

3.3.2. EDAR de Castell d’Aro 

L’EDAR de Castell d’Aro, inaugurada l’any 1983, està dissenyada per tractar el cabal de 
35.000 m³/dia i 175.000 habitants equivalents. Rep les aigües residuals dels següents 
municipis: 

- Castell d’Aro 

- Platja d’Aro - S’Agaró 

- Santa Cristina d’Aro 

- Sant Feliu de Guíxols 

En aquesta planta es realitza un tractament secundari biològic de fangs activats i un 
tractament terciari, que permet la reutilització de l’aigua. Les aigües depurades, després de 
ser clorades, són abocades al mar, al riu Ridaura o s’utilitza en camps de golf o per reg 
agrícola. 

 
Figura 5. Planta de l’EDAR de Castell d’Aro. 

El cabal tractat a l’hivern és aproximadament 8.000 m3/dia, i augmenta a la temporada 
d’estiu de l’ordre de 20.000 m3 diaris segons dades publicades pel gestor en alta del 
sistema. Les principals dades d’explotació dels dos darrers anys (2018 i 2019) es 
resumeixen a les taules següents: 
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Figura 6. Taula resum dels cabals tractats per l’EDAR de Castell d’Aro per els anys 2019 i 2019 

 

 
Figura 7. Taula resum de les característiques principals de qualitat de l’aigua per l’any 2018  

 
Figura 8. Taula resum de les característiques principals de qualitat de l’aigua per l’any 2019  
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4. Cabal d’aigües residuals 

4.1. Cabal d’aigües residuals generats actuals 

Per l’estimació de consums, el document de referència ha sigut el Pla Director d’Abastament 
d’Aigua Potable i les dades de subministrament proporcionades per l’empresa gestora del 
servei d’aigua potable. S’ha considerat un abocament a la xarxa de sanejament del 80 %. 

 

Assentaments urbans amb xarxa de clavegueram que aboquen les aigües al sistema 
en alta (EDAR Santa Cristina-Castell-d’Aro-Sant Feliu Guíxols).  

Any 2019 
Consum mig en alta 

(m³/any) 
Consum mig 

en alta (m³/dia)
Consum mig 
en alta (m³/h) 

Consum 
màxim 
(m³/dia) 

Nucli urbà, Mas 
Trempat, Les Teules i 

la Roca de Malvet 
306.761 840,44 35,02 1.378,32 

Golf Costa Brava 133.265 365,11 15,21 598,78 
Bell-Lloc  (Zona sud) 26.071 71,43 2,98 117,14 

Total 466.097 1.277 53 2.094 

Taula 1. Cabals abocats a l’EDAR Santa Cristina-Castell d’Aro-Sant Feliu de Guíxols 

 

Assentaments que no aboquen al sistema en alta. 

Any 2019 
Consum mig en alta 

(m³/any) 

Consum mig 
en alta 
(m³/dia) 

Consum mig 
en alta (m³/h) 

Consum 
màxim 
(m³/dia) 

Bell-Lloc (Z. Nord) i 
Sant Miquel d' Aro i 

Romanyà 
104.285 285,71 11,90 468,57 

Vallrepós 24.034 65,85 2,74 107,99 
Solius i Can Reixach 10.427 28,57 1,19 46,85 

Rosamar 48.073 131,71 5,49 270,00 
Total 186.819 512 21 893 

Taula 2. Cabals que no son abocats al sistema en alta 

 

 

4.2. Estimació de l’increment de cabal residual 

4.2.1. Previsió segons creixement urbanístic 

En la revisió del POUM es reconeixen com a urbanitzacions històriques, a més de les 
urbanitzacions Roca de Malvet i Mas Trempat, set àmbits territorials en sòl urbà consolidat 
provinents d’anteriors planejaments derivats aprovats entre 1963 i 1972, en el marc de la 
“Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana” de 1956 i amb anterioritat a la Ley 
19/1975 de reforma de l’anterior.  
 

Polígon Nom urbanització 
Ús 

preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

PAU-UH 01 Golf Costa Brava residencial 135,03 513 
PAU-HU 02 Rosamar residencial 37,95 349 
PAU-HU 03 Bell-lloc II residencial 43,88 181 
PAU-HU 04 Les Teules residencial 31,62 259 
PAU-HU 05 Sant Miquel d’Aro residencial 52,07 196 
PAU-HU 06 Vall Repòs residencial 65,53 208 
PAU-HU 07 Can Reixac residencial 6,15 25 

TOTAL   372,23 1.731 

Taula 3. Urbanitzacions històriques en sòl urbà consolidat 
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Per raons tècniques, jurídiques i administratives la revisió del POUM manté per aquest set 
àmbits territorials la delimitació com a polígons d’actuació, si bé als efectes del present 
estudi cal considerar-los com a sòls urbans consolidats. 

Els cabals abocats a la xarxa  d’aquestes urbanitzacions històriques s’indiquen en les 
Taules 1 i 2.  

L’actual revisió del POUM/2008 desclassifica bona part dels creixements ordenats en els 
sòls urbanitzables del POUM/2005 i ho fa: 

-  per imperatiu legal, en compliment de Sentencia del TSJC núm. 144 de 14 de febrer 
de 2013 que declara nul l’excés de sòl urbà no consolidat i urbanitzable ordenats pel 
POUM/2008 i que quantifica en 132,91ha,  

- en compliment del que dicta el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines que 
determina pel municipi de Santa Cristina d’Aro un creixement urbà màxim de 12,71 
ha.  

En conseqüència les previsions de creixement del nou POUM són substancialment inferiors 
a les ordenades en el POUM/2008. 

En base als motius anteriorment exposats, l’estudi de creixement urbanístic es fa a partir 
dels nous sectors de creixement proposats al POUM, part en sòl urbà en àmbits de polígons 
d’actuació urbanística i en part en sectors de sòl urbanitzable.  

 

Creixements en sòl urbà 

La revisió del POUM ordena deu polígons dels quals tres es destinen a serveis, sis a usos 
residencials i un destinat a usos mixtes. 

Polígon Nom actuació 
Ús 

preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

PAU 08 Rosamar 1 residencial 0,66 4 
PAU 09 Rosamar 2 serveis 0,90  
PAU 10 Dotacions Golf  resid/serveis 1,12 2 
PAU 11 Cases Escoles residencial 0,63 12 
PAU 12 Colomar residencial 3,12 12 
PAU 13 Avinguda Església residencial 0,78 6 
PAU 14 Roca de Malvet residencial 0,56 3 
PAU 15 Rec d’Illa residencial 0,19 2 
PAU 16 Avinguda Costa Brava serveis 1,61  
PAU 17 Jacint Verdaguer serveis 1,86  
TOTAL   11,43 41 

Taula 4. Dades de creixement en sòl urbà 
 

Creixements en sòl urbanitzable  

La revisió del POUM ordena quatre sectors de sòl urbanitzable, tres destinats a usos 
residencials i un a usos industrials. 

Sector Nom actuació Ús preferent 
Sòl brut 

Ha 
Habitatges 

SUD 01 Ridaura residencial 4,52 203 
SUD 02 Padró residencial 1,45 12 
SUD 03 Equipament Riera Malvet  resid/equipam 6,31 25 
SUD 04 Molí d’en Tarrés Industrial 14,38  
TOTAL   26,67 240 

Taula 5. Dades de creixement en sòl urbanitzable 
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4.2.2. Previsió segons habitatges potencials en sòl urbà 

En la revisió el POUM s’estableixen en sòl urbà, a més dels habitatges existents, un conjunt 
d’habitatges potencials. Aquests es recullen a la Taula 6. 

Nom actuació Ús preferent Habitatges 
Zona centre residencial 229 
Zona est residencial 103 
Roca de Malvet residencial 111 
Bell-lloc residencial 1 
Mas Trempat residencial 33 
Romanyà residencial 8 
Serra Sol III (anterior SUD 02 executat) residencial 30 
Teulera (anterior SUD 03 executat) residencial 151 
Mas Pla C (anterior SUD 09 executat) residencial 59 
Mas Trempat II (anterior SUD 11 executat) residencial 76 
Tueda (anterior SUD 14 executat) residencial 34 

TOTAL  835

Taula 6. Dades de creixement segons habitatges potencials en sòl urbà 
 

A partir d’aquestes dades es preveu que en l’horitzó de màxima ocupació del POUM hi hagi 
un augment de 1.116 habitatges en polígons d’actuació en sòl urbà i en sectors 
urbanitzables delimitats. Es proposa una previsió d’ocupació d’1,51 persones per habitatge 
(dades IDESCAT) resultant per tant un increment de la població de 1.699 persones. 

 

4.2.3. Estimació de l’increment de cabal  

Paràmetres de consum 

Per determinar l’increment de cabal a partir de les dades del planejament s’utilitzen les 
següents dotacions. 

Dada Valor 

Rendiment actual de la xarxa 73% 

Rendiment futur de la xarxa 85% 

Dotació residencial 200 lpd 

Dies de consum residencial 365,00 dies 

Dies de consum industrial/ terciari 220,00 dies 

Dotació industrial 30,00 m³/Ha bruta/dia

Dotació terciari 10,00 m³/Ha bruta/dia

Persones/hab 1,51 p/hab 

Cpestacional 1,64 

Cphorari (residencial/terciari) 2,40 

Cphorari (industrial) 3,00 

Percetatge d’aigua abocat a sanejament 80 % 

Taula 7. Paràmetres per determinar l’increment de cabal 

Criteris 

A partir de les dades de que es disposa, els criteris utilitzats per calcular el consum futur en 
un escenari de màxim desenvolupament urbanístic han estat: 

- Disminuir la dotació real residencial en alta calculada a partir de considerar un 
increment del rendiment de la xarxa. 

- En el cas de les dotacions teòriques de consum industrials i terciari, no es 
consideren els increments de rendiment. 

- No s’aplica factor punta estacional als consums industrials



Pla d’ordenació urbanístic municipal – Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 

 

   

Estudi de la xarxa de sanejament municipal  21  

 

Amb les dades obtingudes de creixement urbanístic i les dotacions donades en l’apartat anterior s’obté l’increment màxim anual de consum en la previsió de 
total desenvolupament del POUM. Aquestes consideren que en un futur el rendiment de la xarxa arribarà a un 85%. 

A les taules següents es mostra desglossat l’increment de consum estimat a partir de les dades de creixement. 

 

Increment de cabals en sòl urbanitzable 
Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl terciari  
(Ha) 

Habitatges 
Habitants 

(den=1,51p/ab)  
Qmig i 

(m³/any) 
Qmig i 
(m³/dia)

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any)

Qmig t 
(m³/dia)

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia)

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig 
tot 

(m³/dia) 

SUD 01 - Ridaura Santa Cristina d'Aro 4,52 Ha 203 307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.320 41,97 0,49 15.320 41,97 
SUD 02 - Pedró Santa Cristina d'Aro 1,46 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 2,60 0,03 948 2,60 
SUD 03 - Equip. Riera Malvet Santa Cristina d'Aro 6,31 Ha 25 38,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896 5,20 0,06 1.896 5,20 
SUD 04 - Molí d'en Tarrés Santa Cristina d'Aro 14,38 Ha 0 0,00 64.877 294,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 64.877 294,89 

Total 12,29 Ha 14,38 Ha 240,00 364,00 64.876,88 294,89 0,00 0,00 0,00 18.163,99 49,76 83.040,87 344,66 
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Increment de cabals en sòl urbà - PAU  

 

 
Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl 
terciari  

(Ha) 
Habitatges 

Habitants 
(den=1,51p/hab)   

Qmig i 
(m³/any) 

Qmig i 
(m³/dia) 

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any) 

Qmig t 
(m³/dia) 

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia) 

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig 
tot 

(m³/dia) 

PAU 08 Rosamar 1 0,66 Ha 4 7,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 0,96 0,01 349 0,96 
PAU 09 Rosamar 2 0,9  0,00 0 0,00 0,00 1.353,48 6,15 0,07 0 0,00 0,00 1.353 6,15 
PAU 10 Dotacions Golf 1,12 Ha 2 4,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0,55 0,01 200 0,55 
PAU 11 Cases Escoles 0,63 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 2,60 0,03 948 2,60 
PAU 12 Colomar 3,12 Ha 12 19,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 2,60 0,03 948 2,60 
PAU 13 Avinguda Església 0,78 Ha 6 10,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 1,37 0,02 499 1,37 
PAU 14 Roca de Malvet 0,56 Ha 3 5,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0,68 0,01 250 0,68 
PAU 15 Rec d'Illa 0,19 Ha 2 4,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0,55 0,01 200 0,55 
PAU 16 Avinguda Costa Brava 1,61  0,00 0 0,00 0,00 2.421,23 11,01 0,13 0 0,00 0,00 2.421 11,01 
PAU 17 Jacint Verdaguer 1,86  0,00 0 0,00 0,00 2.797,19 12,71 0,15 0 0,00 0,00 2.797 12,71 

Total 7,06 Ha 0,00 Ha 4,37 41,00 68,00 0,00 0,00 0,00 6.571,90 29,87 0,35 3.393,27 9,30 0,11 9.965,18 39,17 

 
Taula 8. Increment de consum en sòl urbà – PAU 

 

Increment de cabals en sòl urbà – habitatges potencials 

 
 

Cabal mig industrial Cabal mig terciari Cabal mig residencial Cabal mig total 

Nom zona / sector Zona 
Sòl 

residencial 
(Ha) 

Sòl 
industrial  

(Ha) 

Sòl 
terciari  

(Ha) 
Habitatges 

Habitants 
(den=1,51p/hab)   

Qmig i 
(m³/any) 

Qmig i 
(m³/dia) 

Qmig 
i (l/s) 

Qmig t 
(m³/any) 

Qmig t 
(m³/dia) 

Qmig 
t (l/s) 

Qmig r 
(m³/any) 

Qmig r 
(m³/dia) 

Qmig 
r (l/s) 

Qmig tot 
(m³/any)  

Qmig 
tot 

(m³/dia) 

Zona centre Santa Cristina d'Aro 229 346,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.266 47,30 0,55 17.266 47,30 
Zona est Santa Cristina d'Aro 103 156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.785 21,33 0,25 7.785 21,33 

Roca de Malvet Roca de Malvet 111 168,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.383 22,97 0,27 8.383 22,97 
Bell-lloc Bell-lloc 1 2,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,27 0,00 100 0,27 

Mas Trempat Mas Trempat 33 50,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495 6,84 0,08 2.495 6,84 
Romanyà Romanyà 8 13,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 1,78 0,02 649 1,78 

Serra Sol III (anterior SUD 02 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

30 46,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295 6,29 0,07 2.295 6,29 

Teulera (anterior SUD 03 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

151 229,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.427 31,31 0,36 11.427 31,31 

Mas Pla C (anterior SUD 09 
executat) 

Santa Cristina d'Aro 
   

59 90,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.491 12,30 0,14 4.491 12,30 

Mas Trempat II (anterior SUD 11 
executat) 

Mas Trempat 
   

76 115,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.739 15,72 0,18 5.739 15,72 

Tueda (anterior SUD 14 
executat) 

Golf Costa Brava 
   

34 52,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595 7,11 0,08 2.595 7,11 

Total 835,00 1.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.224,67 173,22 2,00 63.224,67 173,22 

 
Taula 9. Increment de consum en sòl urbà – habitatges potencials 
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4.3. Estimació del cabal màxim d’aigües residuals 

S’estima, que en un futur de màxim desenvolupament urbanístic el cabal abocat a la xarxa 
de clavegueram que aboca a l’EDAR pot arribar a 604.187 m³ anuals, amb un consum mig 
de 1.655 m³ diaris.  

Cabals màxims en assentaments urbans amb xarxa de clavegueram que aboquen les 
aigües al sistema en alta (EDAR Santa Cristina-Castell-d’Aro-Sant Feliu Guíxols).  

Escenari Cabal mig (m³/any) 
Cabal mig 

(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Nucli urbà, Mas Trempat, Les Teules  
i La Roca de Malvet 

          

Actual * 306.760,80 840,44 1.378,32 137,83 38,29 

Increment en sol urbanitzable 83.040,87 344,66 376,51 45,02 12,51 

Increment en sol urbà 67.944,08 179,37 269,06 29,42 8,17 

Futur 457.745,75 1.364,47 2.023,89 212,27 58,96 

Golf Costa Brava      

Actual * 133.264,80 365,11 598,78 59,88 16,63 

Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Increment en sol urbà 2.794,46 7,66 11,66 1,26 0,35 

Futur 136.059,26 372,77 610,44 61,13 16,98 

Bell-Lloch (Zona Sud)      

Actual * 26.071,20 71,43 117,14 11,71 3,25 

Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Futur 26.071,20 71,43 117,14 11,71 3,25 

TOTAL CABAL FUTUR 619.876,21 1.808,66 2.751,47 285,12 79,20

Taula 10. Cabals màxims en assentaments urbans que aboquen al sistema en alta 

 

Per a la resta d’assentaments, que no aboquen al sistema en alta, els cabals màxims es 
resumeixen a la Taula 11. 

 

Cabals màxims en assentaments que no aboquen al sistema en alta. 

Escenari 
Cabal mig 
(m³/any) 

Cabal 
mig 

(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta (l/s) 

Bell-Lloch (Zona Nord), Sant Miquel d'Aro  
i Romanyà 

          

Actual * 104.284,80 285,71 468,57 46,86 13,02 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 748,52 2,05 3,36 0,34 0,09 
Futur 105.033,32 287,76 471,93 47,19 13,11 
Vallrepòs      
Actual * 24.034,40 65,85 107,99 10,80 3,00 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 24.034,40 65,85 107,99 10,80 3,00 
Solius i Can Reixach      
Actual * 10.427,20 28,57 46,85 4,69 1,30 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 10.427,20 28,57 46,85 4,69 1,30 
Rosamar      
Actual * 48.072,80 131,71 270,00 27,00 7,50 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 5.218,42 23,72 3,89 1,08 0,00 
Futur 53.291,22 155,43 273,89 28,08 7,50 
TOTAL CABAL FUTUR 192.786,14 537,60 900,66 90,76 24,91 

Taula 11. Cabals màxims en assentaments que no aboquen al sistema en alta 
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5. Actuacions proposades per a la xarxa de sanejament 

Les actuacions de caràcter general proposades per a la xarxa de sanejament de Santa 
Cristina d’Aro son: 

1. Ampliació i millora de l’EBAR de Santa Cristina d’Aro. El bombament haurà 
d’impulsar els cabals punta residuals provinents dels creixements industrials del 
sector SUD 04 - Molí d’en Tarrés, que s’estimen 294,89 m3/dia (12,29 m3/h), 
juntament amb els cabals residuals dels habitatges existents (13,53 m3/h).  

Per tant, el cabal d’impulsió s’haurà d’adequar en un futur de màxim 
desenvolupament urbanístic. L’increment d’aquest cabal comportarà, alhora, un 
increment a les pèrdues de càrrega de la canonada, que implicarà que la bomba 
hagi d’augmentar l’alçada de bombament. S’haurà d’equipar el bombament amb els 
equips necessaris per disminuir el màxim el cop d’ariet a la canonada i que la 
pressió en aquesta no superi la pressió de timbratge (10 atm).  

 

Actuacions en relació a les urbanitzacions històriques en sòl urbà consolidat 

1. Sistemes de depuració autònoms de forma provisional i condicionada a posterior 
connexió a la futura xarxa de sanejament 

Mentre no s’executin les respectives infraestructures de sanejament, mitjançant 
xarxes de clavegueram amb destinació a estació depuradora d’aigües residuals 
pública, per les urbanitzacions històriques que no disposen d’aquestes 
infraestructures s’estableix un sistema alternatiu i transitori de sanejament autònom 
de les noves edificacions de manera que en cada cas sigui tècnicament més adient i 
que garanteixi la innocuïtat respecte del medi i l’absència d’immissions nocives a 
aquest. Els sistemes transitoris de sanejament autònom s’ajustaran a les següents 
disposicions: 

 
a) Seran admissibles com a sistemes de sanejament autònom els que per a 

aquesta mena d’instalꞏlacions s’estableixen a la “Instrucció tècnica aplicable al 
sanejament domèstic autònom” aprovada pel Consell d’Administració de 
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 20/11/2008, o normativa tècnica equivalent 
que la substitueixi en el futur.  
 

b) Es prioritzaran els sistemes de sanejament autònoms agrupats, davant dels 
individuals, quan això sigui tècnicament, material i jurídica possible.  

 
c) S’estableix l’obligació permanent de mantenir aquest sistema en condicions 

òptimes per al seu ús i la seva completa funcionalitat, i de complir amb el règim 
formal de declaracions, inspeccions, i qualsevol altre que sigui exigible al sistema 
instalꞏlat. 
 

En tots els àmbits de sòl urbà consolidat definits o no com a polígons en el POUM, 
provinents d’urbanitzacions històriques amb ocupació extensiva de sòl, en què 
s’hagi executat com a sistema de sanejament una xarxa de clavegueram, però en 
què aquesta es trobi en estat d’inoperativitat per manca o insuficiència d’estació 
depuradora receptora i/o de la pròpia xarxa, les noves edificacions es  
condicionaran a l’obligació d’executar i mantenir transitòriament un sistema de 
sanejament autònom. 
 

2. Tractament primari a  la urbanització Rosamar. En aquesta urbanització esta previst 
la construcció d’un nou sistema de tractament primari i ampliar la longitud de 
l’emissari submarí existent.  
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6. Imputació de costos per sectors (Sanejament en alta) 

La imputació de costos de les actuacions a realitzar en la xarxa de sanejament en alta s’ha 

realitzat seguint l’Art. 102 de la Llei 5/2017 de mesures fiscals i financeres del sector públic, 

que afegeix Art.5.2 a la Llei 3/2008 de taxes i preus públics.  

En aquest cas, els costos es diferencien entre colꞏlectors i depuradora i son funció del 

nombre d’habitants equivalents calculats d’acord als criteris inclosos en aquesta llei. 

Respecte la longitud de colꞏlectors en alta , cal tenir en compte que l’ajuntament gestiona la 

xarxa de clavegueram fins l’entrada a l’EDAR. 

A continuació s’inclouen els càlculs dels costos associats als sectors SUD 02 Padró i SUD 

03 Equipament Riera Malvet.  

SUD 01 RIDAURA

HE/ha m3/dia l/s

Us industrial 150,00 30,00 0,35

Us mixt 100,00 20,00 0,23

Us terciari 50,00 10,00 0,12

Residencial 3,00

Colꞏlectors 28,00 €/HE i km

Depuració < 370HE 750,00 €*HE

Depuració <370<17500 6192* (HE)^0,643

HIPOTESIS DE CÀLCUL

Número habitatges totals (ut) 203,00

Superficie neta ús industrial (Ha)

Superficie neta ús mixt  (Ha)

Superficie neta ús terciari  (Ha)

Superfície d'equipaments públics  (Ha)

kilómetres colꞏlector en alta

CÀLCUL HE

Habitants-equivalents 609,00

Cost específic

CÀLCUL DE L'IMPORT

Repercusió depuració 382.243,29 €/sIVA

Repercusió colꞏlectors en alta 0,00 €/sIVA

Repercusió general abans de deduccions 382.243,29 €/sIVA  

Taula 12. Valoració costos SUD 01 
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SUD 02 PEDRÓ

HE/ha m3/dia l/s

Us industrial 150,00 30,00 0,35

Us mixt 100,00 20,00 0,23

Us terciari 50,00 10,00 0,12

Residencial 3,00

Colꞏlectors 28,00 €/HE i km

Depuració < 370HE 750,00 €*HE

Depuració <370<17500 6192* (HE)^0,643

HIPOTESIS DE CÀLCUL

Número habitatges totals (ut) 12,00

Superficie neta ús industrial (Ha)

Superficie neta ús mixt  (Ha)

Superficie neta ús terciari  (Ha)

Superfície d'equipaments públics  (Ha)

kilómetres colꞏlector en alta

CÀLCUL HE

Habitants-equivalents 36,00

Cost específic

CÀLCUL DE L'IMPORT

Repercusió depuració 27.000,00 €/sIVA

Repercusió colꞏlectors en alta 0,00 €/sIVA

Repercusió general abans de deduccions 27.000,00 €/sIVA  

Taula 13. Valoració costos SUD 03 
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SUD 03 EQUIP. RIERA MALVET

HE/ha m3/dia l/s

Us industrial 150,00 30,00 0,35

Us mixt 100,00 20,00 0,23

Us terciari 50,00 10,00 0,12

Residencial 3,00

Colꞏlectors 28,00 €/HE i km

Depuració < 370HE 750,00 €*HE

Depuració <370<17500 6192* (HE)^0,643

HIPOTESIS DE CÀLCUL

Número habitatges totals (ut) 25,00

Superficie neta ús industrial (Ha)

Superficie neta ús mixt  (Ha)

Superficie neta ús terciari  (Ha)

Superfície d'equipaments públics  (Ha)

kilómetres colꞏlector en alta

CÀLCUL HE

Habitants-equivalents 75,00

Cost específic

CÀLCUL DE L'IMPORT

Repercusió depuració 56.250,00 €/sIVA

Repercusió colꞏlectors en alta 0,00 €/sIVA

Repercusió general abans de deduccions 56.250,00 €/sIVA  
 

Taula 14. Valoració costos SUD 03 
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SUD 04 MOLÍ D'EN TARRÉS

HE/ha m3/dia l/s

Us industrial 150,00 30,00 0,35

Us mixt 100,00 20,00 0,23

Us terciari 50,00 10,00 0,12

Residencial 3,00

Colꞏlectors 28,00 €/HE i km

Depuració < 370HE 750,00 €*HE

Depuració <370<17500 6192* (HE)^0,643

HIPOTESIS DE CÀLCUL

Número habitatges totals (ut)

Superficie neta ús industrial (Ha) 14,38

Superficie neta ús mixt  (Ha)

Superficie neta ús terciari  (Ha)

Superfície d'equipaments públics  (Ha)

kilómetres colꞏlector en alta

CÀLCUL HE

Habitants-equivalents 2.157,00

Cost específic

CÀLCUL DE L'IMPORT

Repercusió depuració 861.978,81 €/sIVA

Repercusió colꞏlectors en alta 0,00 €/sIVA

Repercusió general abans de deduccions 861.978,81 €/sIVA  
Taula 15. Valoració costos SUD 04 
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7. Conclusions 

A partir de l’estudi realitzat es poden enumerar les següents conclusions: 
 
1. El municipi de Santa Cristina d’Aro té una població de 5.223 habitants. Es diferencien 

dos nuclis urbans (Santa Cristina i Romanyà) i diverses urbanitzacions històriques.  
 

 
2. El sistema de sanejament està adaptat a les característiques particulars de cadascun 

dels assentaments, dividits en les següents casuístiques: 
o Assentaments amb xarxa de clavegueram que aboquen les aigües al 

sistema en alta (EDAR Santa Cristina - Castell d’Aro - Sant Feliu de 
Guíxols).  

 Amb xarxa de clavegueram en baixa gestionada per l’ajuntament 
 Nucli urbà de Santa cristina d’Aro 
 Urbanització Mas Trempat 
 Urbanització Les Teules 
 Urbanització La Roca de Malvet 
 Urbanització Bell-lloch I (inclou només la part sud del nucli) 

 Amb xarxa de clavegueram en baixa no gestionada per 
l’ajuntament 

 Urbanització Golf Costa Brava 
 

o Assentaments que no aboquen al sistema en alta 

 Nucli de Romanyà: no disposa de xarxa de sanejament i els 
habitatges tenen foses sèptiques particulars 

 Urbanitzacions històriques: 

 Rosamar: La totalitat de la urbanització disposa de xarxa de 
sanejament, amb un pretractament previ (decantador de 
sòlids) i aboquen les aigües a mar mitjançant un emissari. 

 Sant Miquel d’Aro: Només la zona sud de la urbanització 
disposa de xarxa de sanejament connectada a una 
inadequada depuradora que aboca a una riera pròxima. La 
resta d’habitatges que no estan connectats a la xarxa 
disposen de foses sèptiques particulars. 

 Vall Repòs: No disposa de xarxa de sanejament i tots els 
habitatges disposen de foses sèptiques particulars. 

 Bell-lloch I: La zona nord de la urbanització no disposa de 
xarxa de sanejament i tots els habitatges disposen de foses 
sèptiques particulars. 

 Urbanització Can Reixach: no disposa de xarxa de 
sanejament i tots els habitatges disposen de foses 
sèptiques particulars. 

 

3. Els diversos nuclis connectats a la xarxa de sanejament en alta aboquen a l’EDAR de 
Castell d’Aro. El cabal anual abocat a la xarxa de sanejament en alta és de 466.097 
m³/any (1.277 m³/dia). 

 

4. Els nuclis que no aboquen al sistema en alta generen un cabal de 186.819 m³/any (512 
m³/dia). 

 

5. S’estima que en un futur de màxim desenvolupament urbanístic l’aigua abocada a la 
xarxa de sanejament en alta pot arribar a 619.876 m³ anuals amb un cabal mig de 1.808 
m³ diaris. 
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Escenari Cabal mig (m³/any) 
Cabal mig 

(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta 
(l/s) 

Nucli urbà, Mas Trempat, Les Teules  
i La Roca de Malvet 

          

Actual * 306.760,80 840,44 1.378,32 137,83 38,29 

Increment en sol urbanitzable 83.040,87 344,66 376,51 45,02 12,51 

Increment en sol urbà 67.944,08 179,37 269,06 29,42 8,17 

Futur 457.745,75 1.364,47 2.023,89 212,27 58,96 

Golf Costa Brava      

Actual * 133.264,80 365,11 598,78 59,88 16,63 

Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Increment en sol urbà 2.794,46 7,66 11,66 1,26 0,35 

Futur 136.059,26 372,77 610,44 61,13 16,98 

Bell-Lloch (Zona Sud)      

Actual * 26.071,20 71,43 117,14 11,71 3,25 

Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Futur 26.071,20 71,43 117,14 11,71 3,25 

TOTAL CABAL FUTUR 619.876,21 1.808,66 2.751,47 285,12 79,20 

 

Taula 16. Cabals màxims en assentaments urbans que aboquen al sistema en alta 

 

 

6. Els cabals no abocats a xarxa poden arribar en un màxim desenvolupament urbanístic a 
192.786 m³/any (537 m³/dia). 

Escenari 
Cabal mig 
(m³/any) 

Cabal 
mig 

(m³/dia) 

Cabal 
màxim 
(m³/dia) 

Cabal 
punta 
(m³/h) 

Cabal 
punta (l/s) 

Bell-Lloch (Zona Nord, Sant Miquel d'Aro  
i Romanyà 

          

Actual * 104.284,80 285,71 468,57 46,86 13,02 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 748,52 2,05 3,36 0,34 0,09 
Futur 105.033,32 287,76 471,93 47,19 13,11 
Vallrepòs      
Actual * 24.034,40 65,85 107,99 10,80 3,00 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 24.034,40 65,85 107,99 10,80 3,00 
Solius i Can Reixach      
Actual * 10.427,20 28,57 46,85 4,69 1,30 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Futur 10.427,20 28,57 46,85 4,69 1,30 
Rosamar      
Actual * 48.072,80 131,71 270,00 27,00 7,50 
Increment en sol urbanitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Increment en sol urbà 5.218,42 23,72 3,89 1,08 0,00 
Futur 53.291,22 155,43 273,89 28,08 7,50 
TOTAL CABAL FUTUR 192.786,14 537,60 900,66 90,76 24,91 

Taula 17. Cabals màxims en assentaments que n aboquen al sistema en alta 
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7. Es consideren les actuacions següents per a la xarxa de sanejament de Santa Cristina 
d’Aro: 

- Ampliar i millora l’EBAR de Santa Cristina d’Aro 

- Tractament primari a la urbanització Rosamar 

- Sistemes de depuració autònoms de forma provisional i condiciona a posterior 
connexió a la futura xarxa de sanejament 

 

 
 
 
 

Santa Cristina d’Aro, gener de 2021 
 
 
Oscar Soria Garcia 
ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L. 
 
 
 
Xavier Canosa 
Director equip redacció POUM 
PAU-CD, SLP. 

 

 
 


	Página en blanco

		2021-02-24T13:33:43+0100
	Xavier Ferrer Vendrell - DNI 40516248T (AUT)
	DILIGÈNCIA per fer constar que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 19 de febrer de 2021, va aprovar inicialment el present document.




