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1. OBJECTIU
2. PROJECTE DEL LLAC
El Pla especial proposa com a element central vertebrador de la proposta la construcció

2.1. Característiques principals

d’un llac artificial ornamental; al voltant d’aquest llac central s’hi establiran altres activitats

Aquest Pla especial és el document urbanístic que ha de permetre el desenvolupament i

esportives ( una hípica i camps de futbol ), activitats agrícoles ( plantació de vinya) i en el

ordenació en sòl no urbanitzable de les noves activitats de tipus esportiu i recreatiu que es

futur una ampliació de la zona residencial de la PGA.

preveuen com a complement i ampliació de les que ja s’efectuen a l’actual complex de la
PGA Catalunya.

El vector aigua i la seva correcta gestió és un element necessari essencial per poder
La memòria d’aquest Pla especial ja descriu amb exhaustivitat les diferents instal·lacions

garantir la viabilitat d’aquest projecte.

que està previst desenvolupar, tanmateix, pel que fa als aspectes vinculats a la gestió de
Per aquest motiu l’objectiu d’aquest capítol és descriure detalladament tots els aspectes

l’aigua és important especificar les característiques d’un dels elements centrals, el llac.

vinculats amb el recurs aigua i les previsions de gestió, les quals s’efectuen pensant en
les diferents etapes de desenvolupament del Pla especial, tenint en compte sobretot una

El llac central serà un mirall d’aigua artificial naturalitzat, construït amb un vas excavat

visió global i integrada de la gestió de l’aigua que no només abasti l`àmbit estricte d’aquest

parcialment en el terreny i recobert totalment amb una làmina impermeable.

Pla especial sinó que es fa extensiu a nivell de tot el ressort.
El llac es configura com un element paisatgístic integrat en l’entorn que suposi un al·licient
Aquest capítol també persegueix poder proporcionar tota la informació necessària per

per al desenvolupament de vida animal i vegetal al voltant del mateix, evitant per tant el

documentar les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua contingudes en el seu

tractament de l'aigua amb agents desinfectants o biocides, però mantenint l'aigua en

informe UDPH2017001526 emès en relació al procediment d’avaluació ambiental

òptimes condicions, mitjançant un tractament naturalitzat.

estratègica ordinària en referència a aquest Pla especial.
Amb l'objecte d'adaptar la llacuna proposta a la topografia original del terreny es planteja
la divisió de la llacuna en dues parts de funcionament autònom i independent una de l'altra,
tot i que compartiran el sistema de tractament de l'aigua d'ompliment i concepte,
característiques i procés de funcionament similars.

Figura 2. Exemple d’aspecte final del llac (llac de Banyoles).
Figura 1. Planta general del pla especial.
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2.2. Sistema de tractament d’aigua
2.3. Usos del llac
El sistema que es proposa per al tractament de l'aigua es basa en la limitació de la quantitat
de nutrients continguts en aquest de manera que es limiti i controli el creixement i

El llac es planteja com a un element ornamental-paisatgístic.

desenvolupament d'espècies vegetals prèviament seleccionades de manera que propicia
un sistema gairebé natural amb efectes beneficiosos, mitjançant filtres de material granular

Des del punt de vista estrictament normatiu, aquest llac artificial naturalitzat, no es pot

i biofiltres. Els biofiltres els proporcionaran les plantacions distribuïdes per la perifèria

considerar com a zona d’aigües de bany, d’acord amb l’establert al Reial Decret

exterior del mateix llac.

1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany, degut a
que la renovació de l’aigua del vas no estarà associada a un moviment natural de marees
o cursos fluvials.

Des d’un punt de vista hidràulic, el llac es podria considerar com una “piscina”, tal i com
ho defineix el vigent Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, per el que s’estableixen
els criteris tècnic-sanitaris de les piscines.

Des d’un punt de vista de la qualitat de l’aigua si bé es podria complir parcialment amb
l’article 10 del reial decret, aigua lliure de d'organismes patògens i de substàncies en una
quantitat o concentració que pugui suposar un risc per a la salut humana, i compliria amb
Figura 3. Exemple zona de biofiltració en un llac naturalitzat.

els requisits que s'especifiquen a l'annex I d’aquest decret (pH, temperatura,
transparència, potencial Redox, terbolesa i indicadors microbiològics).

A més, comptarà amb espais tècnics, amb instal·lacions automatitzades de control sobre
diferents paràmetres de l'aigua, de manera que es possibiliti un cert grau d'intervenció en

No obstant, no es podria donar compliment a la part on aquest mateix article indica que

el cas que algun dels paràmetres de qualitat de l'aigua puguin veure alterats.

l'aigua del vas ha de contenir desinfectant residual i tenir poder desinfectant, ja que la
presencia de desinfectants en l’aigua impedirien el creixement de les plantes dels filtres

Simultàniament s’instal·laran equips de bombament que mantinguin l'aigua en constant

biològics i perjudicarien la integració natural del llac.

moviment, filtrant per eliminar elements que puguin caure i quedar en suspensió, a través
dels biofiltres, seguits d’un tractament de desinfecció per ultraviolats i filtres específics per

És per aquest motiu que el bany en el llac no estaria permès, a expenses que una eventual

al fòsfor.

futura modificació de la legislació indicada ho permetés, els usos de bany es restringiran
a la piscina descoberta de 750 m2 que es projecta a l’extrem sud-oest del llac, amb un
sistema de tractament convencional, per una capacitat màxima per a 200 persones.

Figura 4. Esquema del sistema de tractament de recirculació de l’aigua del llac.

Per a la neteja del fons de tota la zona sense plantes es planteja la utilització
d’escombradores de fons automàtiques.
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Piscina

Àmbit Pla

(750 m2)

Especial

Llacs (41.215 m2)

Torrent de Can Sunyer

Llac

Bassa de reg en desús
Escòrrecs naturals

Conca torrent
Figura 5. Ordenació zona llac.

2.4. Integració a l’entorn

Figura 7. Conca torrent de Can Sunyer. Superposició llac.

El llac central s’ubicarà al fons de la clotada que formen els terrenys de les finques, en part

En cap cas està previst que l’aigua dels escòrrecs que conflueixen al fons de la clotada es

i només en part, abastarà el lloc on actualment s’hi ubica la bassa de rec, tal i com es pot

faci servir per omplir el llac, degut a diferents motius :

observar a la imatge adjunta, en la qual s’hi pot veure una superposició del perímetre
aproximat que tindrà el llac amb la topografia actual dels terrenys.

-

Tal i com s’ha comentat el llac és un vas d’aigua artificial i es vol tenir
controlada estrictament la qualitat de l’aigua en tot moment, per evitar, entre
altres, qualsevol risc d’eutrofització, que es podria produir si no es controlés

Àmbit Pla

totalment la qualitat de l’aigua d’entrada.

Especial
-

Aquests escòrrecs no són cursos d’aigua permanents sinó que són els eixos
de drenatge dels terrenys que conflueixen en el fons de la clotada i a l’actual

Torrent de Can Sunyer

bassa, no és ben bé fins aigua avall de l’esmentada bassa on es pot parlar
pròpiament del curs d’un rec. I el naixement del rec s’ha de buscar en el punt
de sobreeiximent de la bassa.

Bassa de reg en desús
Escòrrecs naturals

En cap cas es podria confiar el correcte funcionament del sistema de renovació
i regeneració d’aigua del llac amb les aportacions de les aigües de pluja dels
esmentats eixos de drenatge.

Conca torrent

Figura 6. Conca torrent de Can Sunyer. Estat actual.
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Per la qual cosa i de bell antuvi considerem necessari fer aquest aclariment; el llac ocuparà

Des del punt de vista de les característiques principals del llac, hom preveu que la

el fons de la clotada, ocuparà en part terrenys que actualment formen part de la secció de

superfície de la làmina d’aigua superficial sigui 41.215 m2; tenint en compte la topografia

desguàs d’aquests eixos de drenatge, per la qual cosa caldrà tramitar l’autorització per

natural d’aquests terrenys, per poder encaixar la topologia de llac i al mateix temps

ocupar la part que es consideri pertinent dels terrenys de domini públic hidràulic, ocuparà

optimitzar l’execució de les obres de construcció del vas, sense haver d’escometre

el terreny que actualment ocupa la bassa de rec però no es nodrirà de les aigües

moviments de terra de grans magnituds, s’ha previst construir la làmina d’aigua en dos

d’escorrentiu dels terrenys d’aquesta petita vall.

nivells diferents; el nivell d’aigua amunt estaria situat aproximadament a cota 122 m, i el
nivell d’aigua avall a cota 118 m, tal i com es pot observar en aquest esquema adjunt.

Hom té previst que després de la transformació que s’operi en els terrenys de la vall

124 m
122 m

(plantació de vinyes, instal·lacions hípiques, futur desenvolupament d’un sector hoteler i

118 m

d’una zona residencial) totes les aigües d’escorrentiu puguin ser interceptades per un

116 m

sistema perimetral de drenatge i recollides i derivades fins aigua avall del llac, fins vessar
Figura 9. Esquema perfil longitudinal (escala vertical augmentada 5 vegades respecte l’horitzontal).

al curs del rec.

És a dir que el llac, en tant que “piscina” artificial i com totes les piscines no es nodrirà de
cap escòrrec o curs d’aigua natural. És molt important efectuar aquest aclariment per evitar

D’aquesta manera s’aconsegueix que només sigui necessari construir, aproximadament,
la meitat inferior del vas continguda en el seu perímetre per dics de terra.

qualsevol malentès.
El desnivell entre la part superior i la inferior del llac es construirà amb murs de contenció

Àmbit Pla

de formigó armat combinats amb els dics de terra; està previst que hi hagi un llavi

Especial

sobreeixidor del nivell superior cap a l’inferior construir al damunt d’un vessador de formigó
armat que quedaria ubicat sota el camí que es preveu que travessi el llac per la seva
meitat.

Llac
Torrent de Can Sunyer

A l’extrem d’aigua avall del nivell inferior es tornarà a reproduir el mateix esquema, i el llac
tindrà un vessador que en el cas de sobreeiximent abocarà aigua al curs del Torrent de

Drenatge perimetral

Can Sunyer.

Es preveu que l’altura d’aquesta presa sigui 2,50 metres per damunt de la cota natural del
Conca torrent

terreny i que la capacitat del conjunt dels 2 llacs serà de 72.494 m3 ( 44.042 m3 + 28.452
m3), per la qual cosa, tenint en compte el que determina l’article 367 del Reial Decret
9/2008, d’11 de gener, per el que es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, no

Figura 8. Conca torrent de Can Sunyer. Drenatge estat futur.

és necessari procedir a classificar el llac (alçada de presa inferior a 5 m i capacitat inferior
a 100.000 m3).

Hom té previst que el volum d’aigua que es farà servir per omplir el llac i per i renovar la
que es perdi per evaporació superficial i per evapo-transpiració de les plantes que
efectuaran el tractament, sigui aportada totalment per les fonts de recursos propis de les
quals disposa la PGA, les quals es quantifiquen i descriuen detalladament en els següents
apartats d’aquesta memòria.
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La qualitat de l’aigua de l’interior del llac, estarà controlada en tot moment a través d’un
El disseny de la secció i/o alçat del llac s’ha efectuat d’acord amb les següents

sistema de sensors de qualitat instal·lats en l’interior de les sales tècniques de filtració

consideracions :

previstes en el llac.

-

Que tingui una profunditat mínima per garantir les condicions òptimes pel
tractament naturalitzat, de manera que s’afavoreixi l’existència de parts fredes

2.5.2.Concepte biològic: El cicle dels nutrients.

i la circulació necessària i que s’eviti l’excessiu escalfament de l’aigua.
L'estat d'una llacuna natural estarà influenciat per molts factors diferents. Entre les més
Tenint en compte aquestes consideracions el disseny de les fondàries amb el qual es

importants es troben les plantes i els animals existents, els nivells de nutrients de l'aigua,

treballa són d’1,7 m de profunditat mitjana (màxim 2,2 m).

les condicions d'il·luminació, la temperatura i els paràmetres químics de l'aigua (pH, duresa
de l'aigua, nivells d'oxigen, etc.).

Les substàncies bàsiques del cicle biològic són els nutrients, el carboni (C), l'oxigen (O2) i
l'hidrogen (H). Les algues i plantes aquàtiques, els anomenats "productors primaris",
utilitzen la llum solar per generar biomassa i oxigen a partir de diòxid de carboni (CO2) i
aigua (H2O) a través de l'assimilació dels mateix.

Els "consumidors", és a dir, els organismes animals, s'alimenten de la biomassa i
necessiten l'oxigen per respirar. Aquest grup de consumidors inclou microorganismes
menjadors d'algues com puces aquàtiques, copèpodes i altres petits crustacis
Figura 10. Integració del llac amb el terreny natural.

2.5. Qualitat de l’aigua

(zooplàncton) així com animals de major grandària.

Les daphnies o puces d'aigua formen una mena de filtre viu per la llacuna natural. Mengen

2.5.1.Introducció

plàncton exclusivament, i mai interfereixen amb l'ús de la llacuna per part de les persones.
Els animals que mengen plantes a la cadena alimentària són al seu torn consumits pels

Està previst que el llac tingui una funcionalitat ornamental, integrada paisatgísticament,

animals depredadors; a les llacunes naturals, això inclou escarabats bussejadors, larves

l’ús de bany en el llac està exclòs de les activitats previstes; el bany en tot cas s’efectuarà

de libèl·lula i xanquers d'aigua. Entre altres coses, aquests insectes útils delmen les

a les piscines habilitades a l’efecte a la futura zona hotelera, les quals tindran balconada

poblacions de larves de mosquits, prevenint així l'aparició d'aquests.

sobre el llac.
Les algues mortes, el zooplàncton, les plantes aquàtiques i els animals s'enfonsen en el
Per poder garantir en tot moment la qualitat desitjada de l’aigua compatible amb el

fons de la llacuna i són descompostos per "descomponedors", que són principalment

tractament naturalitzat, evitant el risc d’eutrofització, no està previst en cap cas que en el

bacteris que utilitzen l'oxigen de l'aigua per a aquest propòsit.

llac hi hagi fauna piscícola, reiterem en aquest sentit que cal contemplar el llac com si
d’una “piscina” es tractés, tanmateix com que és un element paisatgístic s’ha optat per un

Els nutrients alliberats per aquest procés es posen a disposició de les algues i plantes

tractament naturalitzat, els elements del qual es podran integrar i formar part de l’entorn

aquàtiques per a la seva assimilació, i així es completa el cicle.

vegetat de tot l’àmbit, en lloc d’haver optat per exemple, per un tractament artificial basat
en un sistema de filtració-desinfecció química, en el que el desinfectant residual podria

És necessari controlar el contingut de nutrients en l’aigua del vas per limitar el

impedir el creixement de plantes aquàtiques.

creixement de plantes i algues que alteren la qualitat de l’aigua.
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2.5.3.Qualitat higiènica de l'aigua
D'altra banda, la respiració de plantes, animals i microorganismes i la descomposició de
La higiene afecta les condicions bacteriològiques i, per tant, a la salut dels usuaris. La

compostos orgànics per bacteris consumeix oxigen. Com més alta és la temperatura de

contaminació fecal pot ser exclosa en la seva major part per les llacunes naturals, ja que

l'aigua, menys oxigen pot contenir l'aigua. Alhora, les temperatures més altes provoquen

estan aïllades del sòl subjacent i una rasa de drenatge al voltant de la llacuna prevé

un augment dels processos metabòlics en tots els organismes. Això vol dir que les

l'entrada potencial d'aigua contaminada. I encara que l'orina pot tenir un impacte nutricional

temperatures més altes de l'aigua exerceixen una pressió cada vegada més gran sobre el

significatiu, no conté microbis fecals.

balanç d'oxigen d'una llacuna natural.

Per tant, la contaminació fecal per usuaris generalment no és un problema. No obstant

Si el nivell d'oxigen a l'aigua cau per sota de 2 mg / l, es diu que l'aigua es "trenca": els

això, les aus aquàtiques poden ser un problema referent a això, ja que els ànecs salvatges

organismes animals moren ràpidament, l'aigua i el sediment adquireixen un color negrós i

poden ser portadors de salmonel·la i de cucs parasitàries.

l'aigua comença a fer olor malament. En aquest sentit, seran crítics els dies d’estiu de més
insolació (alta temperatura de l'aigua, consum nocturn d'oxigen per algues i plantes

A causa de les grans quantitats de bacteris que viuen en el pelatge de les mascotes

aquàtiques).

domèstiques, no s'ha de permetre el bany d'aquests en una llacuna amb tractament
Per evitar un consum d’oxigen elevat que pugui perjudicar la qualitat de l’aigua s’eliminaran

natural.

de regularment els sediments i plantes mortes, mitjançant una neteja de fons.
2.5.4.Paràmetres fisicoquímics
• Valor de pH
• Profunditat de visibilitat. Terbolesa
El pH és una mesura de la concentració d'ions d'hidrogen i especifica si l'aigua és àcida,
La profunditat de visibilitat és una mesura de la transparència de l'aigua deguda a la

bàsica o neutra. Un valor pH de 7 és neutre, amb valors més baixos que es tornen cada

terbolesa.

vegada més àcids i valors més alts que es tornen cada vegada més bàsics.

La terbolesa a l'aigua pot tenir moltes causes diferents. Pot ser degut a algues unicel·lulars

El valor de pH d'una llacuna natural generalment augmenta lleugerament durant el dia,

(coloració verdosa de l'aigua), l'aparició de les quals depèn de la disponibilitat de nutrients,

però l'ideal és que es mantingui entre 7,0 i 8,0. Té una influència significativa en el

la intensitat lumínica, la presència de zooplàncton, el valor pH i la temperatura de l'aigua.

creixement d'algues i plantes aquàtiques. En els dies calorosos i sota la llum solar fort, el
pH podria elevar-se per sobre de 10.0, per evitar aquesta situació s’utilitzarà un sistema

La baixa transparència també pot ser el resultat de minerals (coloració d'aigua beix, gris o

carbonatador que permetrà mantenir el pH per sota de 8,0.

groga) causada per l'agitació de sediments a través d'ones o animals, per fins introduïts
des de l'exterior o per la precipitació de calç (coloració d'aigua blanquinosa ).

2.5.1.Qualitat de l’aigua d’entrada

Els tractaments de recirculació i filtració de l’aigua permetran garantir una visibilitat a

El funcionament hidràulic del llac és assimilable a una piscina, on l’aigua es re-circula

l’interior del llac de fins a 2,2 m, que és la profunditat màxima del mateix.

constantment a través del sistema de filtració i tractament per mantenir la qualitat de l’aigua
a l’interior del vas, solament es reposa l’aigua que es perd per l’efecte de l’evaporació.

• Contingut d'oxigen

La qualitat de l’aigua d’entrada condiciona la configuració dels tractaments necessaris per

El nivell d'oxigen en l'aigua és de vital importància per a tots els animals aquàtics. L'oxigen

l’alimentació del llac i la capacitat de re-circulació en el vas.

s'introdueix en l'aigua des de l'atmosfera a la superfície, així com a través dels processos
d'assimilació d'algues i plantes aquàtiques.
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Com s’ha comentat anteriorment el factor limitant de major importància és la concentració
de fòsfor, el control d’aquest factor permet limitar el creixement d’algues a l’interior del llac

2.5.2.Qualitat de l’aigua del vas

que afectarien negativament a la qualitat de l’aigua.
La qualitat de l’aigua a l’interior del vas ha de garantir que no existirà risc sanitari per als
El nivell de fòsfor recomanat per alimentar el llac és inferior a 10 μg/l.

usuaris i que es podrà mantenir el cicle biològic que dona el caràcter natural al llac.

Actualment PGA Catalunya utilitza aigua regenerada procedent de la depuradora de

En general l’aigua del vas complirà amb els paràmetres indicadors de qualitat d’acord amb

Caldes de Malavella i de la depuradora del sector residencial del propi camp de golf, la

el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, a excepció del desinfectant residual que no

concentració mitjana de fòsfor en aquesta aigua és de 5 mg/l (5.000 μg/l), 500 vegades

es podrà mantenir ja que és incompatible amb la vida del ecosistema del llac.

superior al límit acceptat per alimentar el llac i no podrà ser utilitzada per omplir el llac.

Es proposa utilitzar aigua procedent dels pous que actualment PGA Catalunya disposa
en concessió que presenten una qualitat més adequada per omplir el llac.

No obstant, les analítiques realitzades a l’aigua dels pous indica una concentració de 47
μg/l (0,047 mg/l), superior al límit recomanat, per aquest motiu l’aigua d’alimentació del llac
es filtrarà a través del filtre específic per fòsfor (Phos Tec Upstream) per reduir aquesta
concentració abans d’introduir-la en el cicle hidràulic del llac.

Aigua de pous

Límit recomanat

Taula 2. Paràmetres indicadors de qualitat del Reial Decret 742/2013.

Respecte als indicadors microbiològics, l’absència d’un desinfectant residual a l’aigua del
vas no permetrà complir amb els límits establerts en el RD 742/2013.

Degut a que actualment a nivell espanyol no existeix cap legislació que reguli la qualitat
de l’aigua en piscines o llacs amb tractament natural, el nivell d’indicadors microbiològics
Taula 1. Resultats de la caracterització de les aigües dels pous de PGA.

es limita seguint normatives vigents en altres països europeus on està regulada la qualitat
de les aigües en piscines amb tractament natural (Alemanya, Holanda, França, Itàlia) i les
recomanacions de la Norma tècnica de jardineria i paisatgisme NTJ 15B: Sistemes de
biofiltració: Aspectes generals (Fundació de la jardineria i el paisatge – gener de 2015).
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Escherechia
coli
(cfu/100 ml)

Paràmetres biològics
Enterococcos
Pseudomonas
intestinals
aeroginosa
(cfu/100 ml)
(cfu/100 ml)

Norma

País

Anforderungen an Kleinbadeteiche mit biologisch-mechanischer Aufbereitung und in
diese umgebaute Beckenbäder (Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für
Frauen, Arbeit und Soziales Az.: 401.1 – 41504 / 3 / 4 / 4 vom 26.07.2000)

Alemanya
(Baixa Saxònia)

100

50

10

Alemanya

 100

 50

 10

Itàlia

100

50

10

FLL- Recommendations for Planning, Construction, Servicing and Operation of
Outdoor Swimming pools with Biological Water Purification (Swimming and Bathing
Ponds). (Dipl. Ing. Stefan Bruns)
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE del 20 giugno 2011, n. 974.
Linee guida sulle caratteristiche di qualità dell'acqua, la vigilanza e la gestione delle
piscine naturali pubbliche

Memòria

2.5.3.Garantia de la qualitat

Per garantir la qualitat de l’aigua s’instal·laran sondes de mesurament dels diferents
paràmetres que poden condicionar la qualitat de la massa d'aigua. Es realitzarà un control
constant i permanent de:
• Temperatura de l'aigua
• Temperatura ambient

Erwägungen zur Empfehlung für die hygienische Beurteilung öffentlicher, künstlich
angelegter Badeteiche

Àustria

100

50

10

Recommandations pour l’évaluation hygiénique des étangs de baignade publique
aménagés artificiellement

França

100

40

10

• Terbolesa
• Nivell de pH
• Contingut d'oxigen

Taula 3. Paràmetres indicadors de qualitat biològica de referència en normatives europees vigents.

Les normatives europees consultades coincideixen en els següents valors per als
indicadors microbiològics que s’utilitzaran com a limitant en el llac:

• Contingut de fosfats

En funció de les combinacions dels valors dels diferents paràmetres supervisats es
programarà el sistema perquè actuï d'una o altra manera per intervenir, mitjançant la
distribució proporcionada del flux d'aigua a través dels diferents equips que composen la
instal·lació.

Així, davant d'uns paràmetres de temperatura i terbolesa elevats es farà passar l'aigua a
través del sistema de llum ultraviolada per a la destrucció de les algues diatomees;
depenent de l'època de l'any i del contingut de fosfats en l'aigua es farà passar en major o
menor proporció pels sistemes de filtrat específics “phostec upstream”; es regularà la
velocitat de recirculació de l'aigua en funció de l'època de l'any i les temperatures de l'aigua
i de l'ambient.
Taula 4. Paràmetres indicadors de qualitat biològica en el llac.

S'utilitzarà el sistema de rentat de fons automàtic per mantenir el fons de la tota la zona
d'activitats net i lliure de sedimentació que puguin, amb el temps, esdevenir en

Aquests valors són més permissius que el RD 742/2013 (Ecoli 0 UFC/100 ml), no obstant

l'eutrofització del llac.

són més restrictius que els permesos en el Reial Decret 1341/2007, d’11 d’octubre, gestió
de la qualitat de les aigües de bany (Ecoli 500 UFC/100 ml).

2.6. Tipologia de llac

Es preveu que el volum d’aigua del llac serà de 72.494 m3 ( 44.042 m3 + 28.452 m3).

L’ús del llac és estrictament paisatgístic, en cap cas s’ha dissenyat i dimensionat com a
element de regulació hidràulica, hom pretén que mitjançant un estricte control del seu
funcionament la variació del nivell d’aigua al llarg de l’any estigui perfectament controlat
per evitar el mal funcionament del sistema de tractament naturalitzat.

17

18

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl

no urbanitzable. Annex: Vector aigua

no urbanitzable. Annex: Vector aigua
Memòria

Memòria

Atès que l’objectiu de llac és que esdevingui un element ornamental amb un nivell d’aigua
2.7.2.Càlcul de l’evapotranspiració

constant on només es reposarà l’aigua consumida per l’efecte de l’evaporació, no és viable
considerar com a alternativa la implantació de llacunes mediterrànies de poca fondària

Els valors d’evapotranspiració potencial (ETo) es prenen de la tabulació elaborada per

amb presència d’aigua temporal; que s’assequin a l’estiu; ja que requeriren un gran volum

l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc de l’estudi d’ “Aprofitament d’aigua de pluja a

d’aigua de reposició per recuperar el nivell d’aigua desitjat.

Catalunya”, basats en la fórmula de Thornthwaite, on es tipifiquen 8 zones per a la variable
precipitació-evapotranspiració de territoris amb necessitats hídriques similars.

Tal i com s’ha esmentat al principi el fons del vas estarà totalment recobert per una làmina
o element impermeable, que és un element més que permet l’estricte control i gestió de la
instal·lació.

Pel que fa a la colonització de vegetació de tipus aquàtic, tenint en compte que una de les
claus dels tractaments naturalitzats en instal·lacions artificials és controlar estrictament
l’aportació de qualsevol matèria orgànica dins de la massa d’aigua, no es preveu que hi
hagi cap colonització d’espècies vegetals diferents de les plantacions que hi haurà en tot
el perímetre del llac i en el seu interior, les quals són l’element fonamental del tractament.

El disseny del llac com a element paisatgístic ha suposat definir la seva topologia i forma
en planta i també definir la integració de les seves vores amb l’entorn, les necessitats del
tractament naturalitzat han acabat de determinar les característiques fonamentals pel que
fa a fondària i establiment dels sistemes de tractament a les vores.

Figura 11. Zones de precipitació-evapotranspiració tipificades a Catalunya (font: “Aprofitament
d’aigua de pluja a Catalunya”, ACA 2011).

2.7. Balanç hídric
El llac es situarà a la zona 4, a la qual corresponen els següents valors:
2.7.1.Introducció

El càlcul de les necessitats d’aigua s’ha efectuat a partir del càlcul de la evapo-transpiració.

El nou llac es pretén alimentar des dels pous existents en els terrenys de PGA Catalunya
pendent de modificació de l’ús de part de la concessió que actualment es disposa. L'aigua
del llac es reciclarà a través de filtres biològics per garantir i conservar la seva qualitat, tan
sols es reposarà el consum d'aigua per les plantacions del llac i dels biofiltres i per l'efecte
de l'evapotranspiració.
Taula 5. Valors d’evapotranspiració tipificats zona 4 (font: “Aprofitament d’aigua de pluja a
Catalunya”, ACA 2011).

L’evaporació en el llac s’obté aplicant el coeficient que relaciona l’evaporació de la
superfície de l’aigua lliure, Eo, amb l’evapotranspiració potencial, ETo.
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Per obtenir l’evaporació mensual de l’aigua del vas, els valors anteriors es minoren
2.7.3.Necessitats d’aigua per les plantacions

multiplicant per 0,7 per considerar l’efecte oasis. L’evapotranspiració en litres s’obté
mitjançant la següent expressió:

Las necessitats d’aigua per les plantacions dels biofiltres seran variables cada mes en
Ebassa= 0,7 x ETo x 1,15 x Superfíciebassa

funció de les condicions climatològiques. Essent la demanda característica màxima de 6
litres d’aigua per metre quadrat i dia sec de juliol. La punta de demanda soferta en aquest
mes s’estima en 44 m3/dia. La demanda anual per les plantacions s’estima en 7.828m³/any

La superfície dels llacs és de 41.215 m2.

per una superfície de plantacions de 7.366 m2.
Les pèrdues per evaporació del llac al llarg d’un any s’estimen en 20.710 m3. Distribuïts
2.7.4.Precipitacions

mensualment amb la següent distribució:

Mes

Eto

Evaporació

(mm/mes)

(m3/mes)

El règim pluviomètric característic de la zona s’estima utilitzant dades reals de pluja
acumulada a nivell mensual, registrades, al llarg dels darrers 10 anys, a l’estació
pluviomètrica de Vilobí d’Onyar de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques del
servei meteorològic de Catalunya.

Gener

9,80

325,15

Febrer

16,10

534,17

Març

30,80

1.021,88

Abril

42,10

1.396,80

Maig

65,00

2.156,57

Juny

90,90

3.015,89

Juliol

107,40

3.563,33

Agost

101,40

3.364,26

Setembre

77,10

2.558,03

Taula 7. Registres pluviomètrics estació meteorològica de Vilobí d’Onyar 2007-2016 (font: servei

Octubre

55,00

1.824,79

meteorològic de Catalunya).

Novembre

22,30

739,87

Desembre

9,30

308,56

Total

627,20

20.809,29

Màxim

107,40

3.563,33

Segons dades de l’estació, la pluviometria mitjana al llarg dels últims 10 anys ha sigut de
599 mm/any.
Vilobí d'Onyar Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre Octubre
Novembre Desembre Anual
2016
4,9
29,7
21,2
95,8
100,4
28,2
5,9
9,5
39,4
107,2
42,9
24,3
509,4
2015
15,6
30,8
74
18,2
27,3
72
5,6
114,3
80,3
35
37,9
1,4
512,4
2014
15,6
30,8
74
18,2
27,3
72
5,6
114,3
80,3
35
37,9
1,4
512,4
2013
13,6
30,6
110,7
79,5
71,5
38,5
38,6
45
28,6
23,1
89,2
18,1
587
2012
20,9
1,2
27,8
63,2
54,4
16,5
15,7
14,8
78,6
159,5
32,9
1,6
487,1
2011
45,5
9,7
155,6
38,4
33,2
47
116,3
9,3
11
117,4
297,1
1,3
881,8
2010
46,4
107,1
89,8
40,9
150,6
34,4
8,7
56,5
104,4
88,2
27,4
31
785,4
2009
65,5
39,1
55
89,1
42,2
28,8
7,4
10,5
31,1
55
18,1
21,3
463,1
2008
41,8
40,3
87,5
61,2
106,1
168,8
23,2
16
16,6
59,2
57,5
92,2
770,4
2007
6,2
66,4
24,9
104,5
57,6
26,7
8,2
85,7
9,8
50,3
17,3
27,3
484,9
Mitjana
27,6
38,57
72,05
60,9
67,06
53,29
23,52
47,59
48,01
72,99
65,82
21,99
599,39
Màxim
65,5
107,1
155,6
104,5
150,6
168,8
116,3
114,3
104,4
159,5
297,1
92,2
881,8
Mínim
4,9
1,2
21,2
18,2
27,3
16,5
5,6
9,3
9,8
23,1
17,3
1,3
463,1

Per estimar la quantitat d’aigua de pluja que s’aprofitarà en el llac, es comptabilitza la
quantitat d’aigua precipitada en la superfície del propi llac descomptant les pèrdues per
sobreeixidor.

Taula 6. Evapotranspiració mensual del llac.

El sobreeixidor dels llacs es situa 5 cm per sobre de la làmina d’aigua de manera que
El mes de màxima evaporació es donarà al juliol quan es preveu una evaporació mitjana

suposa un volum addicional d’aigua de 2.061 m3 que fluctuarà en funció de la demanda
per evaporació i/o plantacions. L’aigua que superi aquest volum addicional es derivarà al

de 115 m3/dia.

torrent de Can Sunyer a través dels sobreeixidors previstos.
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2.7.5.Balanç hídric conjunt

Memòria

3. GESTIÓ INTEGRADA DELS RECURSOS D’AIGUA A LA PGA

Finalment prenent els valors d’evaporació superficial del llac, les necessitats hídriques de
les plantes dels biofiltres i considerant l’aportació de les aigües de pluja, la demanda anual
d’aigua d’aportació externa s’estima en 8.308 m3 i el volum d’aigües pluvials aprofitades

3.1. Nous elements demandants d’aigua
El present pla especial inclou els següents usos que requeriran de consum d’aigua, ja sigui
potable, regenerada o de pou:

en 20.329 m³.

Sector

S’estima el següent patró de distribució al llarg de l’any:
Mes

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total
Màxim

Eto
Evaporació
(mm/mes) (m3/mes)

9,80
16,10
30,80
42,10
65,00
90,90
107,40
101,40
77,10
55,00
22,30
9,30
627,20
107,40

325,15
534,17
1.021,88
1.396,80
2.156,57
3.015,89
3.563,33
3.364,26
2.558,03
1.824,79
739,87
308,56
20.809,29
3.563,33

Pluja mitjana Demanda
(mm/mes)
d'aigua per
plantes (l/m2
i dia)
27,60
0,4
38,57
1,0
72,05
1,7
60,90
2,4
67,06
3,6
53,29
5,2
23,52
6,0
47,59
5,7
48,01
4,5
72,99
3,1
65,82
1,3
21,99
0,5
599,39

Demanda
Pluja conca Demanda
Volum
hídrica
llac
d'aigua
addicional
plantes
(m3/mes)
(m3/mes)
(m3)
(m3/mes)
79,92
1.137,53
405,07
2.060,75
195,94
1.589,66
730,10
2.060,75
376,77
2.969,54
1.398,66
2.060,75
519,30
2.509,99
1.916,10
2.060,75
810,63
2.763,88
2.967,20
1.857,42
1.138,05
2.196,35
4.153,93
0,00
1.358,66
969,38
4.921,98
0,00
1.290,15
1.961,42
4.654,41
0,00
983,36
1.978,73
3.541,39
0,00
696,46
3.008,28
2.521,25
487,04
276,23
2.712,77
1.016,10
2.060,75
102,76
906,32
411,31
2.060,75
7.828,22 24.703,86
28.637,51
1.358,66
3.008,28
4.921,98
2.060,75

Necesitat
d'aigua
d'aportació
(m3/mes)

100,16
3.952,61
2.692,99
1.562,66

8.308,42
3.952,61

Aigua de
pluja
aprofitada
(m3/mes)
405,07
730,10
1.398,66
1.916,10
2.967,20
4.053,77
969,37
1.961,42
1.978,73
2.521,25
1.016,10
411,31
20.329,09
4.053,77

Taula 8. Estimació de les necessitats d’aigua en el llac.

Us aigua

24,80 Ha

Reg

N1

Conreus

N1v

Conreu de vinya

8,40 Ha

Vinya

3,70 Ha

Celler + Sala de tast

1.000,00 m2

Reg

Potable

N2b

Àrea de millora de la biodiversitat

15,80 Ha

Reg

N4g

Camp de golf

10,00 Ha

Reg

N4e

Àrea esportiva

3,80 Ha

Camps de futbol

2,10 Ha

Actualment, en els terrenys on es situarà el llac es conreen cereals d’hivern (blat).

Vestuaris, serveis i altres

El “Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 2016-2021” (ACA, 2016)”

Selva, aplicant els factors d’eficiència de transport, distribució i reg a aquesta dotació en

Llac esportiu i recreatiu
Llacs

resulta una necessitat d’aigua de 2.295,58 m3/Ha de cereal d’hivern i any (l’obtenció

Lake club

estima una dotació de 1.761 m3/Ha i any pel reg de cereals d’hivern a la comarca de la

Superfície

N4h

650,00 m2
13,10 Ha
3,95 Ha

Reg

Potable

Recreatiu

1.000,00 m2

Potable

750,00 m2

Potable

d’aquest valor es detalla en l’apartat 3.3.1 de la present memòria).
Piscina
Considerant que la superfície del llac serà de 4,12 Ha el consum actual equivalent en
aquesta superfície per al conreu de cereals d’hivern, s’estima en 9.461 m3/any superior
als 8.308 m3/any necessaris per mantenir el nivell del llac.

N4hp Hípica
Sostre instal·lacions

Modificació de
concessió d’aigua
regenerada
Xarxa d’abastament
de Caldes de
Malavella
Modificació de
concessió d’aigua
regenerada
Ja es rega
actualment
Modificació de
concessió d’aigua
regenerada
Xarxa d’abastament
de Caldes de
Malavella
Nou Pou
Xarxa d’abastament
de Caldes de
Malavella
Xarxa d’abastament
de Caldes de
Malavella

5,70 Ha
5.867,00 m2

Boxes

30,00 unitats

Potable
Ramader

Taula 9. Sectors demandants d’aigua en el Pla Especial de Vilobí d’Onyar.
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3.2. Aigua potable

3.2.3.Consum futur PEU
3.2.1.Consum actual

Per l’estimació del consum futur, es consideren les següents activitats i dotacions:
a) Àrea esportiva (Vestuaris, serveis i altres): El consum d’aigua en els vestuaris

Les instal·lacions que actualment consumeixen aigua per a usos d’abastament són l’hotel
Camí Ral, el complex de la casa club (que inclou un restaurant i les oficines en les quals
es gestiona tot el complex), una nau de manteniment, el gimnàs i els 225 habitatges que
estan ocupats.

i altres serveis previstos en la zona esportiva dels camps de futbol, s’estima a partir
d’una dotació de 115 l/usuari i dia, segons el “Projecte d’actuació específica
d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una àrea esportiva.

El consum anual s’estima en 157.303 m³/any. Aquest valor es refereix a una estimació ja
que només es disposen de mesures des del 01/04/2019 coincidents amb la temporada
d’estiu quan el consum anual és més elevat i que a més, aquestes dades inclouen un
sobreconsum eventual degut a l’execució d’obres que utilitzen aigua dels pous existents.

Vilobí d’Onyar” referent a la construcció dels camps de futbol existents, que estima
el consum d’aigua potable per a 50 usuaris en 5.750 litres/dia (115 l/usuari i dia).

b) Altres usos: dins del pla especial es preveuen altres usos que requeriran

Aquest valor supera la concessió de captació dels pous PGA3 i PGA4 que actualment
abasteixen el sector del golf (125.000 m³/any), és per aquest motiu que esdevé necessària
la connexió de la xarxa del golf amb la municipal, tal i com està contemplat al “Projecte
constructiu de la connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable al PGA Catalunya
Resort des de la Xarxa municipal de Caldes de Malavella”. Aquest projecte, amb una
canonada de 200 mm de diàmetre, preveu una capacitat de transport de 14,75 l/s (1.274,4
m³/dia, o el que és el mateix, 465.156 m³/any), que sumats als 125.000 autoritzats fan un
total de 590.156 m³/any.

d’abastament d’aigua per als serveis associats a l’activitat que representen.

3.2.2.Consum futur sector Golf
El consum estimat en els sector PAU01, d’acord amb el projecte d’urbanització del sector
del Golf es preveu en 39.328,79 m³/any, si bé, com s’ha comentat anteriorment, actualment
s’estima en 157.303 m³/any. Tenint en compte que la fase 4 està pendent d’executar i que
dels 360 habitatges possibles només en consta, a dia d’avui, la primera ocupació de 225
d’ells, cal comptabilitzar la dotació d’aigua de la zona d’equipaments de la zona 4 i els 135
habitatges restants:
Sistema

Superfície (Ha)

Dotació

Consum

o habitatges (u)

(m³/Ha·a)

(m³/any)

2,44

4.000

9.760,00

135

219

29.565,00

TOTAL

39.325,00

A més a més del PAU01, també cal alimentar aigua als sector urbanitzables del municipi:
els sectors PPU12 i PPU13 i el sector PAU05. Amb tot això en resulta un cabal addicional
de:
Superfície (Ha)

Sistema

Dotació

Consum

o habitatges (u)

(m³/Ha·a)

(m³/any)

PP12 – Activitats Econòmiques i Equipaments

2,44

4.000

9.760,00

PP13 – Activitats Econòmiques i Equipaments

2,52

4.000

10.080,00

7

219

1.533,00

PAU05
TOTAL

Servei associat

Dotació

Celler + Sala de tast

Bar

15 l/usuari i dia

Lake club

Bar-restaurant

30 l/usuari i dia

Piscina

Bany

47 l/usuari i dia

Hípica

Bar

15 l/usuari i dia

Taula 10. Dotacions per altres usos.

El consum d’aigua potable associats a aquests nous sectors és:

N1v

N4e

PAU01 pendent – Activitats
Econòmiques i Equipaments
PAU01 pendent - Habitatges

Activitat

N4h

Sector
Conreu de
vinya
Celler + Sala de
tast
Àrea esportiva
Vestuaris,
serveis i altres
Llac esportiu i
recreatiu
Lake club

Superfície

Us aigua

Usuaris

Dotació

50 persones

15,00 l/usuari i dia

273,75 m3/any

50 persones

115,00 l/usuari i dia

2.098,75 m3/any

8,40 Ha
650,00 m2 Potable
3,80 Ha
650,00 m2 Potable
13,10 Ha
1.000,00 m2

Restaurant

Potable

400 persones

30,00 l/usuari i dia

4.380,00 m3/any

Bar

Potable

400 persones

15,00 l/usuari i dia

2.190,00 m3/any

750,00 m2 Potable

200 persones

47,00 l/usuari i dia

3.431,00 m3/any

50 persones

15,00 l/usuari i dia

Piscina
N4hp Hípica
Sostre
instal·lacions

5,70 Ha
5.867,00 m2 Potable
TOTAL

273,75 m3/any
12.647,25 m3/any

D’aquests 12.647,25 m³/any, 273,75 m³/any correspondrien al municipi de Caldes de
Malavella, mentre que 12.373,50 m³/any correspondrien al municipi de Vilobí d’Onyar.

21.373,00

25

Consum d'aigua
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3.2.4.Consum futur zona del Golf al terme municipal de

Memòria

3.3. Aigua regenerada

Caldes de Malavella

3.3.1.Concessions

Tenint en compte el consum actual d’aigua del PAU01, el consum de la zona del PAU01
pendent d’executar i el consum dels sectors PPU12, PPU13, PAU05 i el PEU de la zona
de Caldes de Malavella, el consum a preveure al a zona del Golf és de:
Sistema
PAU01 actual

mitjançant Resolució del Director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’ACA de 29 d’abril de
2015 (expedient CC2002000186) per a captar un cabal màxim anual de 394.000 m3/any

Consum

per a reg de camp de golf, dels quals un màxim de 364.000 m3/any es capten de l’EDAR

(m³/any)

de Caldes de Malavella, 20.000 m3/any de l’EDAR de la urbanització del Golf, i 10.000

157.303,00

PAU01 pendent d'execució

La societat PGA GOLF DE CATALUNYA disposa d’una concessió administrativa atorgada

m3/any de les aigües pluvials.

39.325,00

PP12 – Activitats Econòmiques i Equipaments

9.760,00

PP13 – Activitats Econòmiques i Equipaments

10.080,00

PAU05

1.533,00

PEU (Zona Caldes de Malavella)
TOTAL

273,75
218.274,75

El 20 de juliol de 2017 PGA Golf de Catalunya, SA presenta una memòria tècnica per la
modificació de la concessió d’aigües regenerades atès que es vol afegir el reg de camps
de futbol amb una demanda de 10.596,09 m3/any d’aigua regenerada, a l’Agència
Catalana de l’Aigua (expedient CC2017000275).
El 16 d’agost de 2017 es va sol·licitar informe a l’Agència de Salut Pública de Catalunya

La connexió de la xarxa del golf amb la municipal, esmentada anteriorment, permetrà
abastir aquesta zona amb fins a 590.156 m³/any, molt superior als 218.274, 75 m³/any
previstos.

per tal de valorar el nou ús sol·licitat i el 17 d’agost de 2017 Salut informa favorablement

3.2.5.Demanda d’aigua potable al nou PEU en el terme

que s’indiquen en aquest informe a fi de garantir el compliment dels criteris sanitaris de

municipal de Vilobí d’Onyar
Dels 12.647,25 m³/any previstos pel nou PEU, 273,75 m³/any correspondrien al municipi
de Caldes de Malavella (ja contemplats en els càlculs anteriors), mentre que 12.373,50
m³/any correspondrien al municipi de Vilobí d’Onyar.

sobre la modificació de la concessió de reutilització d’aigua a nom de PGA Golf Catalunya,
SA per al reg dels camps de futbol, en el ben entès que s’han de complir les condicions

qualitat establerts en el RD 1620/2007.
El 18 d’octubre de 2017 la Unitat Tècnica de concessions ha informat favorablement la
sol·licitud d’incloure l’ús de reg de camps de futbol a l’actual concessió a nom de l’empresa

El cabal d’aigua potable que es podrà abastir a la zona del Golf a través de la connexió
amb la xarxa municipal de Caldes de Malavella i els pous PGA3 i PGA4 (fins a 590.156
m³/any) proporciona un marge amb el qual es podria alimentar, entre d’altres, el
desenvolupament del golf, a la zona de Vilobí d’Onyar.

PGA golf de Catalunya, SA sense que això suposi un increment del cabal concedit. Es

El subministrament d’aigua potable des de la zona del Golf al terme municipal de Caldes
de Malavella fins als terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí d’Onyar,
està pendent d’un conveni d’acord entre els dos ajuntaments que en reguli aquest servei.

un seguiment del volum consumit per aquestes activitats.

mantenen els mateixos límits de qualitat fixats a la resolució d’abril de 2015 per a totes les
aigües de reg, tant les del camp de golf com les dels camps de futbol, i s’inclou un nou
punt d’ús per un dels camps de futbol així com un comptador volumètric que permeti fer

Finalment, amb data 26 de març de 2018, l’ACA atorga la modificació de característiques
de la concessió d’aigües regenerades (registre núm. A-0000741) on s’inclou el reg dels
camps de futbol amb aigua regenerada,
Actualment, PGA golf de Catalunya, SA ha obtingut la modificació d’aquesta concessió per
us d’aigua regenerada per utilitzar aquesta aigua pel reg de les vinyes de nova plantació
en l’àmbit del pla especial, sense modificar el volum total concedit (expedient
CC2018000048).
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Taula 12. Dotació per reg de cereals d’hivern.

3.3.2.Demanda actual
La demanda d’aigua de reg per la totalitat del camp de golf, els camps de futbol i les vinyes
s’estima en uns 391.253 m³/any (inferior als 394.000 m³/any concedits), d’acord amb el

b) Conreu de vinyes: D’acord amb el document presentat per l’expedient de de

consum actual d’aigua de reg pel camp de golf i les previsions pel reg dels camps de futbol

modificació de la concessió d’aigua regenerada per al reg de vinyes, s’utilitza una

i les vinyes de nova plantació:

dotació de 1.000 m3/Ha i any (segons s’estableix en el document “H0330 –
Captacions d’aigua Dotacions i Criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua”).

RECREATIU: reg camps de golf
Superfície
Aigua per reg (any 2016)
Camps de futbol
Vinyes

75,71
377.657,00
10.596,09
3.000,00

Ha
m3/any
m3/any
m3/any

c) Àrees de millors de la biodiversitat: es preveu una dotació de 2.000 m3/ha i
any per al reg dels arbres durant el primer any de plantació per facilitar-ne

Taula 11. Usos actuals d’aigua de reg en els terrenys de PGA Catalunya.

l’arrelament.

Aquest consum inclou el reg del green del forat número 7 del camp de golf, la

d) Àrea esportiva (camps de futbol): no es preveu ampliar els camps de futbol de

regularització urbanística del qual s’inclou a dins del Pla especial i dels camps de

recent construcció, en conseqüència s’utilitza la dotació de 5.045,76 m3/ha i any,

futbol i part de les vinyes també incloses en el Pla especial.

aprovada per l’ACA en la concessió d’aigua regenerada pel reg dels camps
existents.

3.3.3.Estudi de la demanda futura
Les necessitats de reg del nou PEU es preveuen abastir amb aigua regenerada provinent

Així doncs, les necessitats d’aigua de reg pel nou PEU s’estimen en 65.554,39 m³/any,

de depuradores, a través de la modificació de l’actual concessió d’aigua regenerada per

segons la taula següent:

reg que disposa Golf PGA de Catalunya que es tramitarà amb l’Agència Catalana de
l’Aigua. Actualment la concessió disponible, ja contempla el reg de l’àrea esportiva (camps
de futbol) i la fase 1 de la vinya que ja està plantada.
Elements demandants d’aigua de reg en el nou PEU:
a) Conreu de cereals d’hivern: Es preveu que el tipus de conreu segueixi essent el
mateix que actualment es planta en els terrenys del pla especial, cereals d’hivern
(ordi, blat o civada). La dotació referència s’ha pres del document “Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya. 2016-2021” (ACA, 2016) on estima una
dotació de 1.761 m3/Ha i any pel reg de cereals d’hivern a la comarca de la Selva.

Sector
N1

1

Conreus*
Superfície regable
N1v Conreu de vinya
Vinya Fase 1*2
1
Vinya Fase 2*
1
N2b Àrea de millora de la biodiversitat *
Superfície regable
N4e Àrea esportiva
Camps de futbol *2

Superfície
24,80 Ha
14,88 Ha
5,00 Ha
2,90 Ha
2,10 Ha
15,80 Ha
7,90 Ha

Aigua regenerada
Us aigua

Dotació

Consum d'aigua

Reg

Cereals d'hivern

2.295,58 m3/Ha i any

34.158,29 m3/any

Reg
Reg

Vinya
Vinya

1.000,00 m3/Ha i any
1.000,00 m3/Ha i any

2.901,30 m3/any
2.098,70 m3/any

Reg

Arbres

2.000,00 m3/Ha i any

15.800,00 m3/any

Camps de futbol

5.045,76 m3/Ha i any

10.596,10 m3/any
65.554,39 m3/any

2,10 Ha Reg
TOTAL

*1 Pendent de concessió.
*2 Concessió atorgada.
Taula 13. Demanda d’aigua de reg en el Pla Especial de Vilobí d’Onyar.

No es preveu incrementar la necessitat d’aigua de reg per al camp de golf. Per tant el
consum futur serà similar al actual.

3.4. Demanda futura d’aigua de pou per usos no potables
El nou PEU preveu utilitzar aigua de pou per usos no potables, per mantenir el nivell dels
llacs previstos i alimentar els cavalls de l’hípica que contempla el pla.

Eficiència Eficiència
Eficiència
Cereals d'hivern transport
distribució
aplicació
Demanda real
Dotació
Dotació
(m3/Ha i any)
A pressió
A pressió
Aspersió
(m3/Ha i any)
2.295,58
1.761,00
0,95
0,95
0,85
29

La qualitat d’aigua requerida per a l’abastament dels llacs ornamentals i del bestiar equí
de l’espai d’hípica, no requereix els criteris de qualitat exigibles en l’aigua potable per al
consum humà, per tant es proposa utilitzar aigua provinent del subsòl a través d’un o més
pous.
El PEU preveu els següents usos:
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a) Ramader (Cavalls): La dotació referència s’ha pres del document “Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya. 2016-2021” (ACA, 2016) on estima una
dotació de 50 l/cap i dia (18,250 m3/cap i any) per una explotació de bestiar equí.

Memòria

4. AIGÜES RESIDUALS
4.1. Volum d’aigües residuals
El volum d’aigües residuals generades es considera que correspondrà amb la demanda
d’aigua potable detallada anteriorment.

b) Llacs: d’acord amb el balanç hídric detallat a l’apartat 2.7 de la present memòria,
el consum d’aigua per reposició de les pèrdues per evaporació i consum de
plantacions del sistema de tractament dels llacs es preveu en 8.308,42 m3/any.
Les previsions de consum d’aigua de pou per al nou PEU són les següents:
Sector
Llac
Llacs
N4hp Hípica
Boxes
N4h

Superfície
13,10 Ha
3,95 Ha
5,70 Ha
30,00 unitats

Us aigua

Aigua de pou
Usuaris

Consum d'aigua

Segons càlcul detallat

ornamental
Ramader
TOTAL

Dotació

60 Cavalls

50,00 l/caball i dia

8.308,42 m3/any
1.095,00 m3/any
9.403,42 m3/any

Aigües
Sector
Superfície Us aigua
N1v Conreu de vinya
8,40 Ha
Celler + Sala de tast
1.000,00 m2 Potable
N4e Àrea esportiva
3,80 Ha
Vestuaris, serveis i altres
650,00 m2 Potable
13,10 Ha
N4h Llac esportiu i recreatiu
Lake club
1.000,00 m2
Restaurant
Potable
Bar
Potable
Piscina
750,00 m2 Potable

TOTAL Lake club
N4hp Hípica
Sostre instal·lacions

residuals pla especial de Vilobí
Usuaris
Dotació
50 persones

Taula 14. Consum d’aigua de pou per usos no potables

0,75 m3/dia

273,75 m3/any

50 persones 115,00 l/usuari i dia

5,75 m3/dia

2.098,75 m3/any

12 m3/dia
6 m3/dia
9,4 m3/dia

4.380,00 m3/any
2.190,00 m3/any
3.431,00 m3/any

400 persones
400 persones
200 persones

30,00 l/usuari i dia
15,00 l/usuari i dia
47,00 l/usuari i dia

27,40 m3/dia

50 persones

15,00 l/usuari i dia

0,75 m3/dia

10.001,00 m3/any
273,75 m3/any

12.647,25 m3/any

TOTAL

Aquests 9.403,42 m³/any es preveuen abastir des de un o més pous de nova construcció
que PGA està tramitant en els terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí
d’Onyar amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

Volum anual

15,00 l/usuari i dia

1.000,00
5,70 Ha
5.867,00 m2 Potable

Volum diari

Taula 15. Volum d’aigües residuals generades en l’àmbit del Pla Especial de Vilobí d’Onyar.

4.2. Naturalesa de les aigües residuals
L’obertura del nou pou permetrà abastir el cabal anual d’aigua per mantenir el nivell del
llac i alimentar els cavalls i a més, permetria disposar d’aigua per omplir els llacs, pels que
es preveu un volum puntual de 73.000 m³.

Es preveu que les aigües residuals generades en el sector, zona Caldes de Malavella i Pla
Especial de Vilobí, seran d’origen de serveis (bars, restaurants i altres) assimilables a
domèstiques amb una equivalència de ¼ d’habitant equivalent per usuari, excepte les
provinents de l’àrea esportiva (camps de futbol) on l’ús de vestuaris i serveis associats
requereix un major consum d’aigua, en aquest cas es considerarà un 1 habitant equivalent
per usuari.

Nou pou en tramitació

Aigües residuals pla especial de Vilobí
Sector
Superfície Us aigua
Usuaris
N1v Conreu de vinya
8,40 Ha
Celler + Sala de tast
1.000,00 m2 Potable
50 persones
N4e Àrea esportiva
3,80 Ha
Vestuaris, serveis i altres
650,00 m2 Potable
50 persones
N4h Llac esportiu i recreatiu
13,10 Ha
Lake club
1.000,00 m2
Restaurant
Potable
400 persones
Bar
Potable
400 persones
Piscina
750,00 m2 Potable
200 persones

TOTAL Lake club
N4hp Hípica
Sostre instal·lacions

1.000,00
5,70 Ha
5.867,00 m2 Potable

TOTAL

50 persones

Habitants equivalents
12,50 Hab-eq
50,00 Hab-eq

250,00 Hab-eq
12,50 Hab-eq

325,00 Hab-eq

Taula 16. Càrrega contaminant de les aigües residuals generades en l’àmbit del Pla Especial de

Ubicació del nou pou en tramitació d’autorització d’obertura amb l’ACA (Coordenades
EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N: x: 480.451, y: 4.635.078).
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Vilobí d’Onyar.
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4.3. Tractament de les aigües residuals

Memòria

Les aigües residuals recollides en les fosses sèptiques es retiraran mitjançant la
contractació d’un servei homologat de retirada i gestió externa d’aigües residuals amb

El Pla especial en sòl no urbanitzable no preveu la urbanització del sector per tant no es

camió cisterna, amb una freqüència de 2 o 3 dies en els períodes de màxima ocupació

construirà una xarxa de sanejament conjunta per tot l’àmbit.

dels serveis.

Les activitats susceptibles de generar aigües residuals, previstes per cada un dels sectors

5. AFECCIONS SOBRE EL MEDI HÍDRIC

definits en el pla especial, tractaran les aigües residuals generades dins del propi sector,

5.1. Domini públic hidràulic

mitjançant fosses sèptiques, degut a que es tracta d’activitats segregades amb
funcionament independent l’una de les altres i a la impossibilitat de connectar amb una

Els terrenys en els quals està prevista la construcció del llac artificial estan drenats per un

xarxa de sanejament o depuradora existent.

parell d’eixos que conflueixen fins la bassa existent; aigua avall de la bassa es produeix el
naixement efectiu del curs del rec de Can Sunyer, el qual aigua avall de l’A-2 pren ja el

En un escenari futurible en què el nou POUM de Vilobí d’Onyar permetés la urbanització

nom de rec de l’Agulla, que conflueix amb l’Onyar pel seu marge dret a l’altura del nucli

del sector es podria plantejar el tractament conjunt de les aigües residuals dins de les

urbà de Riudellots de la Selva.

obres d’urbanització.
La implantació de la nova zona d’equipaments esportius i del nou llac provocarà diverses
Tots els sectors disposaran de xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i residuals,

afeccions sobre els eixos d’escòrrec naturals, alguns dels quals són lleres públiques.

les aigües pluvials es desaiguaran en els escòrrecs naturals que recorren la conca del pla
especial.

En la imatge que s’adjunta es superposa la proposta d’implantació del Pla Especial al
damunt de la topografia natural de la zona i també s’hi marquen els límits de les finques.

En el sector N4e Àrea esportiva (camps de futbol), es conservaran les instal·lacions de

Dels dos eixos de drenatge identificats clarament en el terreny, els quals conflueixen a la

sanejament existents, que recullen les aigües residuals en una fossa sèptica soterrada de

bassa de can Sunyer, el situat més a l’oest neix en els terrenys de la mateixa finca, recull

15.000 litres de capacitat.

els escòrrecs dels camps en els quals hi ha plantada la vinya, en canvi l’eix situat més cap
a l’est neix en terrenys d’una altra finca que es coneix com a Bosc d’en Gironès.

En els sectors N1v Vinyes i N4hp Hípica serà necessari instal·lar una fossa sèptica
soterrada de 4.500 litres de capacitat en cada un dels sectors.

D’acord amb el que determina l’article 5.1 del Reglament de Domini Públic Hidràulic: “Son
de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales,

A més, caldrà instal·lar un sistema de pretractament de decantació i tamisat per les aigües

en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular”,

provinents del sector hípic, aquest tractament es construiria a la mateixa hípica per tractar

s’entendria que l’eix del costat oest seria de domini privat i l’eix del costat oest es podria

les aigües abans de la fossa sèptica.

considerar demanial; l’execució de les obres incloses en el Pla especial també afectarà el
curs de la riera de can Sunyer aigua avall de l’actual emplaçament de la bassa de reg.

En el sector N4h Llac, on es preveu la construcció del Lake club, s’estimen uns 1.000
usuaris en punta, repartits entre restaurant, bar i piscina, serà necessari instal·lar una fossa

En la fase de tramitació dels corresponents projectes constructius serà necessari tramitar

sèptica soterrada de 60.000 litres de capacitat per al tractament de les aigües residuals

davant l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització per l’ocupació del domini públic hidràulic

negres.

i també l’autorització per a l’execució d’obres en zona de domini públic hidràulic i en zona
de policia.

La cuina del restaurant del lake Club disposarà un separador de greixos que tractarà les
aigües residuals de la cuina abans de ser abocades a la fossa sèptica.
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6. PLÀNOLS
Àmbit Pla
Especial

A continuació s’adjunten els plànols de la conca del rec de Can Sunyer, estat actual i estat
futur amb el desenvolupament del pla especial.

Torrent de Can Sunyer

Riudellots de la Selva,  de 20
L’autor de l’annex,

Narcís
N
arcí
ar
c s Pi i Dalfó
Conca torrent
S = 631.523 m²

Enginyer tècnic industrial
ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL

Figura 12.Conca del torrent de Can Sunyer.

5.2. Afeccions a la conca

La construcció del nou llac afectarà una superfície de 41.215 m², menys d’un 7% de la
superfície total de la conca del torrent de Can Sunyer (superfície total 631.523 m²).

El volum d’aigües plujanes aprofitades per el llac al llarg d’un any s’estima en 20.329 m³.
Si de mitjana es recullen 599 mm de pluja al llarg de l’any, en el conjunt de la conca es
podrien recollir fins a 378.282 m³/any dels que se’n aprofitarien aproximadament un 5% en
el llac la resta continuarien drenant cap al torrent de Can Sunyer.

35

36

























#





















 &33%#3",3

.

2 '
/&0 1 

%-$$%

!3&"$$!&33!3(!)$3



"$$!&33!3(!)$















!!
8






  











8















3 3


3

 



 






















 


 
















 














 

',(-%0




 
 
 

 

 









 





 


















  














  /0
*0

0
)0 &+0
 








 
 
 



 

%*/88-#4.8

 

3 *3+

 


 



  





! !!!! !

! ! ! !

 !

!!! !

!!!! !









 

 



 



  

 







    
















 



  











 
"#
#


 0 0
  







 

.0





! 


 

"00













   
   







     







/88'8 28


 




























!
















 



 











 


  


 











8







# 
















0   0 

$816("8, 1),8

,)&)1),8

8



& , ,8 8  8
0$8  8



8 %8
)(03$1),8

$5()$8(7&8
 8





 

:

3



3 


##

:



: -:
/.25+3/1#:

9:

: """":
""": "

+6 ./+: . 8,:!
 :

  

+:37%.)%:1'&#%3/1:





1/ ,/3/1:



2%#+#:  :

&'$1'1:&'::

     

(3/+:&'+: 0+6 ./+:

:*:  4  
 #3#





 

      
        
       





     

!1)$8 $8+$5()$8

18

 

 











      
        
      

!1)$8 8$ 013"8

     
 






  



 
 

  













#




0 #

    












 



  




 





   

      
  

 

  



 0
$0




    

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl
no urbanitzable. Annex: Vector aigua. Aclariments febrer 2020
Memòria

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN LLAC
ARTIFICIAL I ACTIVITATS AGRÍCOLES, ESPORTIVES I RECREATIVES EN
SÒL NO URBANITZABLE.
ANNEX: VECTOR AIGUA. ACLARIMENTS FEBRER 2020
ÍNDEX
1.

ANTECEDENTS .......................................................................................................... 3

2.

OBJECTIU ................................................................................................................... 4

3.

AIGUA POTABLE ........................................................................................................ 4
3.1.

Consum actual .................................................................................................... 4

3.2.

Consum futur sector Golf .................................................................................... 4

3.3.

Consum futur PEU .............................................................................................. 5

3.4.

Consum futur zona del Golf al terme municipal de Caldes de Malavella ........... 6

3.5.

Demanda d’aigua potable al nou PEU en el terme municipal de Vilobí d’Onyar 6

4.

AIGUA DE POU PER USOS NO POTABLES ............................................................. 7

5.

AIGUA PER REG ......................................................................................................... 8

6.

CONCLUSIONS ........................................................................................................... 8

1

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl

no urbanitzable. Annex: Vector aigua. Aclariments febrer 2020

no urbanitzable. Annex: Vector aigua. Aclariments febrer 2020
Memòria

Memòria

2. OBJECTIU
1. ANTECEDENTS
En data de registre d’entrada de 13 de juny de 2018 i número 308, PGA Golf de

El present informe té com a objectiu donar resposta a les esmenes presentades per

Catalunya SA sol·licita l’inici de la tramitació del PEU per a la implantació d’un llac

l’ajuntament de Caldes de Malavella a la notificació d’acord de suspensió de la tramitació

artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable a

del PEU per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i

l’Ajuntament de Caldes de Malavella.

recreatives en sòl no urbanitzable (Expedient núm.: 1042/2018), en referència al vector
aigua.

L’annex “Vector aigua” del PEU descriu detalladament tots els aspectes vinculats amb el
recurs aigua i les previsions de gestió, les quals s’efectuen pensant en les diferents

També és objectiu del present informe revisar i detallar les necessitats d’aigua del PEU.

etapes de desenvolupament del Pla especial, tenint en compte sobretot una visió global i
integrada de la gestió de l’aigua que no només abasti l’àmbit estricte d’aquest Pla
especial sinó que es fa extensiu a nivell de tot el resort.
A més aquest annex, proporciona tota la informació necessària per documentar les
prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua contingudes en el seu informe
UDPH2017001526 emès en relació al procediment d’avaluació ambiental estratègica
ordinària en referència a aquest Pla especial.
Amb data de 4 d’octubre de 2018 l’ajuntament de Caldes de Malavella emet la notificació

3. AIGUA POTABLE
3.1. Consum actual
Les instal·lacions que actualment consumeixen aigua per a usos d’abastament són
l’hotel Camí Ral, el complex de la casa club (que inclou un restaurant i les oficines en les
quals es gestiona tot el complex), una nau de manteniment, el gimnàs i els 225
habitatges que estan ocupats.
El consum anual s’estima en 157.303 m³/any. Aquest valor es refereix a una estimació ja
que només es disposen de mesures des del 01/04/2019 coincidents amb la temporada
d’estiu quan el consum anual és més elevat i que a més, aquestes dades inclouen un
sobreconsum eventual degut a l’execució d’obres que utilitzen aigua dels pous existents.

d’acord de suspensió de la tramitació del PEU per a la implantació d’un llac artificial i
activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable (Expedient núm.:
1042/2018).
En la comunicació s’esmenen diferents aspectes del PEU, respecte a l’annex vector
aigua comenta el següent:
“Respecte l’Avanç de Pla, es modifica substancialment la proposta tot assumint que
l’aigua potable vindrà del servei d’aigua recepcionat de Caldes de Malavella que gestiona
PGA Golf de Catalunya SA. Respecte a aquets punt, cal matisar que com sigui que no
s’han finalitzat les obres de urbanització del PAU1, i que en llur projecte d’urbanització
Fase 3 es constata el següent: “Per garantir l’abastament del volum d’aigua necessari
per a la zona residencial i la zona d’equipaments totalment desenvolupades, serà
necessari connectar la xarxa d’abastament del “Sector Residencial del Golf” amb la xarxa

Aquest valor supera la concessió de captació dels pous PGA3 i PGA4 que actualment
abasteixen el sector del golf (125.000 m³/any), és per aquest motiu que esdevé
necessària la connexió de la xarxa del golf amb la municipal, tal i com està contemplat al
“Projecte constructiu de la connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable al PGA
Catalunya Resort des de la Xarxa municipal de Caldes de Malavella”. Aquest projecte,
amb una canonada de 200 mm de diàmetre, preveu una capacitat de transport de 14,75
l/s (1.274,4 m³/dia, o el que és el mateix, 465.156 m³/any), que sumats als 125.000
autoritzats fan un total de 590.156 m³/any.
3.2. Consum futur sector Golf
El consum estimat en els sector PAU01, d’acord amb el projecte d’urbanització del sector
del Golf es preveu en 39.328,79 m³/any, si bé, com s’ha comentat anteriorment,
actualment s’estima en 157.303 m³/any. Tenint en compte que la fase 4 està pendent
d’executar i que dels 360 habitatges possibles només en consta, a dia d’avui, la primera
ocupació de 225 d’ells, cal comptabilitzar la dotació d’aigua de la zona d’equipaments de
la zona 4 i els 135 habitatges restants:

d’abastament del nucli urbà de Caldes de Malavella.”, caldrà fer coherent les dades del
Projecte d’Urbanització Fase 3 amb les de l’Annex Vector Aigua del PEU.
A l’annex del vector aigua del PEU, s’observa que aquest no ha comptabilitzat els
consums d’aigua dels equipaments municipals situats a la dreta de la N-II dins del PAU1
(estimats en 39.328,79 m³/any segons el projecte d’urbanització de la Fase 3), i tampoc

Sistema

Superfície (Ha)

Dotació

Consum

o habitatges (u)

(m³/Ha·a)

(m³/any)

2,44

4.000

9.760,00

135

219

29.565,00

PAU01 pendent – Activitats
Econòmiques i Equipaments
PAU01 pendent - Habitatges

ha tingut en compte els consums del PP12, PP13 i PAU 05”
3
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TOTAL

39.325,00

A més a més del PAU01, també cal alimentar aigua als sector urbanitzables del municipi:
els sectors PPU12 i PPU13 i el sector PAU05. Amb tot això en resulta un cabal
addicional de:

Memòria

3.4. Consum futur zona del Golf al terme municipal de Caldes de Malavella
Tenint en compte el consum actual d’aigua del PAU01, el consum de la zona del PAU01
pendent d’executar i el consum dels sectors PPU12, PPU13, PAU05 i el PEU de la zona
de Caldes de Malavella, el consum a preveure al a zona del Golf és de:
Consum

Sistema

(m³/any)

Superfície (Ha)

Dotació

Consum

o habitatges (u)

(m³/Ha·a)

(m³/any)

PAU01 actual

PP12 – Activitats Econòmiques i Equipaments

2,44

4.000

9.760,00

PAU01 pendent d'execució

PP13 – Activitats Econòmiques i Equipaments

2,52

4.000

10.080,00

PP12 – Activitats Econòmiques i Equipaments

9.760,00

7

219

1.533,00

PP13 – Activitats Econòmiques i Equipaments

10.080,00

Sistema

PAU05
TOTAL

21.373,00

157.303,00
39.325,00

PAU05

1.533,00

PEU (Zona Caldes de Malavella)

273,75

TOTAL

3.3. Consum futur PEU
D’acord amb l’annex vector aigua del Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la implantació
d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable, el
consum d’aigua potable associats a aquests nous sectors és:

218.274,75

La connexió de la xarxa del golf amb la municipal, esmentada anteriorment, permetrà
abastir aquesta zona amb fins a 590.156 m³/any, molt superior als 218.274, 75 m³/any
previstos.
3.5. Demanda d’aigua potable al nou PEU en el terme municipal de Vilobí

N1v

N4e

N4h

Sector
Conreu de
vinya
Celler + Sala de
tast
Àrea esportiva
Vestuaris,
serveis i altres
Llac esportiu i
recreatiu
Lake club

Superfície

Us aigua

Usuaris

Dotació

Consum d'aigua

8,40 Ha
650,00 m2 Potable

50 persones

15,00 l/usuari i dia

273,75 m3/any

50 persones

115,00 l/usuari i dia

2.098,75 m3/any

Potable

400 persones

30,00 l/usuari i dia

4.380,00 m3/any

Potable

400 persones

15,00 l/usuari i dia

2.190,00 m3/any

750,00 m2 Potable

200 persones

47,00 l/usuari i dia

3.431,00 m3/any

50 persones

15,00 l/usuari i dia

273,75 m3/any

3,80 Ha
650,00 m2 Potable
13,10 Ha
1.000,00 m2

Restaurant
Bar
Piscina
N4hp Hípica
Sostre
instal·lacions

5,70 Ha
5.867,00 m2 Potable
TOTAL

d’Onyar
Dels 12.647,25 m³/any previstos pel nou PEU, 273,75 m³/any correspondrien al municipi
de Caldes de Malavella (ja contemplats en els càlculs anteriors), mentre que 12.373,50
m³/any correspondrien al municipi de Vilobí d’Onyar.
El cabal d’aigua potable que es podrà abastir a la zona del Golf a través de la connexió
amb la xarxa municipal de Caldes de Malavella i els pous PGA3 i PGA4 (fins a 590.156
m³/any) proporciona un marge amb el qual es podria alimentar, entre d’altres, el
desenvolupament del golf, a la zona de Vilobí d’Onyar.
El subministrament d’aigua potable des de la zona del Golf al terme municipal de Caldes
de Malavella fins als terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí d’Onyar,
està pendent d’un conveni d’acord entre els dos ajuntaments que en reguli aquest servei.

12.647,25 m3/any

D’aquests 12.647,25 m³/any, 273,75 m³/any correspondrien al municipi de Caldes de
Malavella, mentre que 12.373,50 m³/any correspondrien al municipi de Vilobí d’Onyar.
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4. AIGUA DE POU PER USOS NO POTABLES

5. AIGUA PER REG

El nou PEU preveu utilitzar aigua de pou per usos no potables, per mantenir el nivell dels
llacs previstos i alimentar els cavalls de l’hípica que contempla el pla.

Les necessitats de reg del nou PEU es preveuen abastir amb aigua regenerada
provinent de depuradores, a través de la modificació de l’actual concessió d’aigua
regenerada per reg que disposa Golf PGA de Catalunya que es tramitarà amb l’Agència
Catalana de l’Aigua. Actualment la concessió disponible, ja contempla el reg de l’àrea
esportiva (camps de futbol) i la fase 1 de la vinya que ja està plantada.

La qualitat d’aigua requerida per a l’abastament dels llacs ornamentals i del bestiar equí
de l’espai d’hípica, no requereix els criteris de qualitat exigibles en l’aigua potable per al
consum humà, per tant es proposa utilitzar aigua provinent del subsòl a través d’un o
més pous.
Les previsions de consum d’aigua de pou per al nou PEU són les següents:
Sector
N4h Llac
Llacs
N4hp Hípica
Boxes

Superfície
13,10 Ha
3,95 Ha
5,70 Ha
30,00 unitats

Us aigua

Aigua de pou
Usuaris

ornamental
Ramader
TOTAL

Dotació

Consum d'aigua

Segons càlcul detallat
60 Cavalls

50,00 l/caball i dia

8.308,42 m3/any
1.095,00 m3/any
9.403,42 m3/any

Sector
N1

1

Conreus*
Superfície regable
N1v Conreu de vinya
Vinya Fase 1*2
Vinya Fase 2*1
1
N2b Àrea de millora de la biodiversitat *
Superfície regable
N4e Àrea esportiva
2
Camps de futbol *

Superfície
24,80 Ha
14,88 Ha
5,00 Ha
2,90 Ha
2,10 Ha
15,80 Ha
7,90 Ha

Aigua regenerada
Us aigua

Dotació

Consum d'aigua

Reg

Cereals d'hivern

2.295,58 m3/Ha i any

34.158,29 m3/any

Reg
Reg

Vinya
Vinya

1.000,00 m3/Ha i any
1.000,00 m3/Ha i any

2.901,30 m3/any
2.098,70 m3/any

Reg

Arbres

2.000,00 m3/Ha i any

15.800,00 m3/any

Camps de futbol

5.045,76 m3/Ha i any

10.596,10 m3/any
65.554,39 m3/any

2,10 Ha Reg
TOTAL

1

Aquests 9.403,42 m³/any es preveuen abastir des de un o més pous de nova construcció
que PGA està tramitant en els terrenys del nou PEU situats al terme municipal de Vilobí
d’Onyar amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

* Pendent de concessió.
2
* Concessió atorgada.
Demanda d’aigua de reg en el Pla Especial de Vilobí d’Onyar.

L’obertura del nou pou permetrà abastir el cabal anual d’aigua per mantenir el nivell del
llac i alimentar els cavalls i a més, permetria disposar d’aigua per omplir els llacs, pels
que es preveu un volum puntual de 73.000 m³.

6. CONCLUSIONS
1) El consum actual del sector del Golf s’estima en 157.303 m³/any. Aquest valor es
refereix a una estimació ja que només es disposen de mesures des del
01/04/2019 coincidents amb la temporada d’estiu quan el consum anual és més
elevat i que a més, aquestes dades inclouen un sobreconsum eventual degut a
l’execució d’obres que utilitzen aigua dels pous existents.
2) La connexió de la xarxa del golf amb la municipal, projectada amb una canonada
de 200 mm de diàmetre, preveu una capacitat de transport de 14,75 l/s (1.274,4
m³/dia, o el que és el mateix, 465.156 m³/any), que sumats als 125.000
autoritzats fan un total de 590.156 m³/any per el sector del Golf.
3) El consum estimat en els sector PAU01, d’acord amb el projecte d’urbanització
del sector del Golf es preveu en 39.328,79 m³/any, per activitats econòmiques i
equipaments i habitatges pendents de construcció.

Nou pou en tramitació

Ubicació del nou pou en tramitació d’autorització d’obertura amb l’ACA (Coordenades
EPSG:25831 - ETRS89 / UTM zone 31N: x: 480.451, y: 4.635.078).

4) Pels sectors PPU12 i PPU13 i el sector PAU05, situats prop del sector del Golf,
es preveu un consum de 21.373 m³/any.
5) El Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la implantació d’un llac artificial i activitats
agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable, preveu un consum
d’aigua potable de 12.647,25 m³/any, 273,75 m³/any dels quals correspondrien al
municipi de Caldes de Malavella i la resta 12.373,50 m³/any correspondrien al
municipi de Vilobí d’Onyar.
6) El consum futur zona del Golf al terme municipal de Caldes de Malavella (sectors
PAU01, PPU12, PPU13, PAU05 i el PEU, s’estima en 218.274,75 m³/any.

7

8

Pla especial urbanístic per a la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl
no urbanitzable. Annex: Vector aigua. Aclariments febrer 2020
Memòria

7) La demanda d’aigua potable al nou PEU en el terme municipal de Vilobí d’Onyar,
s’estima en 12.373,50 m³/any.
8) El cabal d’aigua potable que es podrà abastir a la zona del Golf a través de la
connexió amb la xarxa municipal de Caldes de Malavella i els pous PGA3 i PGA4
(fins a 590.156 m³/any) proporciona un marge amb el qual es podria alimentar,
entre d’altres, el desenvolupament del golf, a la zona de Vilobí d’Onyar.
9) El nou PEU preveu utilitzar aigua de pou per usos no potables, per mantenir el
nivell dels llacs previstos i alimentar els cavalls de l’hípica que contempla, aquest
consum s’estima en 9.403,42 m³/any que s’abastiran des de un o més pous de
nova construcció que PGA està tramitant amb l’Agència Catalana de l’Aigua al
terme municipal de Vilobí d’Onyar.
10) L’obertura del nou pou permetrà disposar d’aigua per omplir els llacs, pels que es
preveu un volum puntual de 73.000 m³.
11) Les necessitats de reg del nou PEU es preveuen abastir amb aigua regenerada
provinent de depuradores, a través de la modificació de l’actual concessió
d’aigua regenerada per reg que disposa Golf PGA de Catalunya que es tramitarà
amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

Riudellots de la Selva, febrer de 2020
L’autor de l’informe,

Narcís Pi i Dalfó
Enginyer tècnic industrial
ABM
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