Dossier de presentació
Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter; Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134)
Tel. 972.780.275 a/e: info@aiguabaixter.cat

Índex

a. Fitxa de caracterització, anàlisi de pressions, impactes i anàlisi del
risc d’incompliment
b. Capítol IV del text refós de la llei d’aigües (reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, relatiu a les Comunitats d’Usuaris
c. Resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua declarant
d’interès general la creació de la JCUABT
d. Resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua que per
delegació del consell d’administració s’aprova la Junta Central
d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
e. Plànol de l’àmbit de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
f. Estatuts de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
g. Certificat de l’aprovació de quotes pel manteniment de la JCUABT
h. Pressupost ordinari de la JCUABT

Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134) Tel. 972.780.275
a/e: info@aiguabaixter.cat

Fitxa de caracterització, anàlisi de pressions, impactes i anàlisi del risc
d’incompliment

Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134) Tel. 972.780.275
a/e: info@aiguabaixter.cat

MASSES D'AIGUA SUBTERRÀNIA
DE CATALUNYA

FLUVIODELTAIC DEL TER
33
FITXA DE CARACTERITZACIÓ, ANÀLISI DE PRESSIONS, IMPACTES I ANÀLISI
DEL RISC D'INCOMPLIMENT

Figura 1. Situació geogràfica de la massa d'aigua
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1. INTRODUCCIÓ GENERAL
La nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de
Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el
23 d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i
condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i planificació de l'ús de
l'aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d'aigua continentals
(superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició.
La Directiva defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzarà el
programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA. En aquest document, i en
resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA, es caracteritza i tipifica una de les 53 masses d'aigua
subterrània identificades a Catalunya alhora que s'analitzen les pressions existents sobre
aquesta massa i els impactes mesurats. Les pressions i els impactes es valoren conjuntament
per a concloure el risc d'incompliment dels objectius de la DMA.
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2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
Demarcació/ns hidrogràfica/ques: Girona
Conca/ques hidrogràfica/ques: El Ter
Municipis inclosos totalment:

Municipis inclosos parcialment:
Albons
Forallac
Celrà
Sant Jordi Desvalls
Serra de Daró
Ullà
Pals
Sant Joan de Mollet
Cervià de Ter
Palau-sator
Viladamat
Bordils
la Tallada d'Empordà
Flaçà
Sant Julià de Ramis
Palafrugell
Sant Martí Vell
Torrent
la Pera
Parlavà
Torroella de Montgrí
Gualta
Foixà
Fontanilles
Ultramort
Rupià
Juià
Corçà
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Bellcaire d'Empordà
l'Escala
Vilopriu
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Regencós
Colomers
Ullastret
la Bisbal d'Empordà
Verges
Jafre

Sèrie 1:50.000, ICC: 296, 334, 297, 335
Àrea/es hidrogeològica/ques:
201

Àrea de la depressió de l'Empordà

402

Àrea fluviodeltaica del Ter

Extensió total (km2): 165

Extensió aflorant (km2): 165

Delimitació geogràfica:
Aquesta massa limita amb el mar Mediterrani a la zona de Torroella de Montgrí i
Pals i segueix, cap a l'oest, el recorregut del riu ter fins quasi a la ciutat de Girona.
Tipologia litològica dominant: Al·luvial
Altres tipologies litològiques: Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini
dels lliures
Altres característiques: Zona litoral amb risc d’intrusió salina
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:
4021A12

Aqüífer profund de la plana al·luvial del Baix Ter

2016A10

Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà

4021A11

Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA SATURADA
3.1.1 Característiques geològiques i geomètriques
Es tracta d’una massa d’aigua continguda en les terrasses fluvials 1 i 2, i unitats al·luvials
associades (ventall al·luvial de Celrà) a la cubeta de Celrà, i sediments corresponents a
les terrasses T1 i T2 de rebliment de les planes dels rius Ter i Daró.
La litologia dominant són graves i sorres amb presència de llims i argiles. El conjunt de
sediments que formen aquest rebliment poden agrupar-se, en base a les seves
característiques litològiques i de geometria interna dels cossos sedimentaris, en 3
principals unitats aqüíferes:
- Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà (2016A10) el qual es troba en continuïtat física
amb l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró (4021A11): un aqüífer
superficial de 15-20 m de gruix i de comportament lliure, constituït per graves a la cubeta
de Celrà i a les àrees proximals de la plana i per sediments més sorrencs a les àrees
més distals.
- Aqüífer profund de la plana al·luvial del Baix Ter (4021A12): un aqüífer profund
confinat, amb un gruix aproximat de 20 m, constituït per sorres i graves que té connexió
amb l’aqüífer superficial en àrees proximals i que s’estén des de l’àrea mitja de la plana,
a Torroella de Montgrí, en direcció al mar desapareixent abans d’arribar a la línia de
costa.
En l’àrea de Celrà-Verges-Torroella de Montgrí i del riu Daró el conjunt de materials
sedimentaris formen un únic aqüífer lliure superficial. En el domini del riu Ter, a la plana i
a partir de Torroella de Montgrí en direcció al mar, es reconeixen els dos aqüífers
separats per una unitat intermèdia –de fins 15-25 m de gruix, de litologia llim-argilosa
amb intercal·lacions de sorres i amb un comportament d’aqüitard multicapa– que els
individualitza fins l’àrea on l’aqüífer profund acaba desapareixent.
3.1.2 Característiques geomètriques i hidrodinàmiques dels límits de les
masses d'aigua
Els límits emprats per la delimitació d’aquesta massa d’aigua corresponen a contactes
geològics de caràcter litoestratigràfic i, puntualment, a límits hidrodinàmics.
•El límit N queda definit en l’àrea d’enllaç entre les planes del Ter i el Fluvià per un sector
de baix gradient hidràulic i flux indefinit que separa els dominis dels rius Fluvià i Ter.
•A l’O i al SW, el contorn de la massa ve representat pel límit cartogràfic del rebliment
quaternari de la plana al•luvial respecte el substrat pre-Quaternari que limita per la base
els dos aqüífers implicats.
•Al S, el contorn de la massa ve representat pel límit cartogràfic del rebliment quaternari
de la plana del Daró respecte el substrat pre-Quaternari que limita per la base l’aqüífer
superficial i únic allí present.
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•El límit E és constituït pel mar Mediterrani.
3.2 HIDRODINÀMICA I TIPUS DE FLUX
3.2.1 Recàrrega i descàrrega
Recàrrega natural:

La recàrrega natural es produeix per: infiltració directa de pluja,
infiltració des dels rius Ter i Daró, recàrrega des de l’aqüífer dels
travertins del Pla de Mata i al·luvials del Terri i recàrrega des de
l’aqüífer dels detrítics del Bartonià Superior.

Zones de recàrrega:

La recàrrega es produeix principalment per tota l’àrea aflorant de
l’aqüífer superficial i a través dels rius Ter i Daró en els trams
dominantment influents.

Zones de descàrrega:

La descàrrega es produeix principalment de l’aqüífer superficial
cap al tram distal del riu Ter i de l’aqüífer superficial cap a la mar
Mediterrània.

Comentari:

-

3.2.2 Tipus de circulació dominan
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant és de tipus: Porós
3.2.2 Piezometria
A nivell regional s’observa un flux general d’O a E, segons la orientació del curs del Ter, i
de S a N segons la orientació del Daró, amb períodes temporals i trams (no delimitats) en
què pot predominar el règim d’influència o d’efluència. El gradient hidràulic de l’aqüífer
superficial és de l’ordre de 10-3.
En la sèrie piezomètrica històrica s’observen una sèrie de fets remarcables que afecten
l’aqüífer profund a la zona de Gualta i de l’Escala:
•l'any 1969, es comença a detectar una incipient depressió piezomètrica motivada pel
bombament a Gualta,
•els anys 1982 i 1985, l’embut de Gualta ja és molt marcat i el de la zona dels pous
d’abastament de l’Escala notable,
•els anys 1988-1989, s’accentuen els dos cons de bombament de Gualta i de l’Escala,
•a l’actualitat, es mantenen els dos cons de bombament.
En conjunt existeix un flux continu des de l’aqüífer dels travertins del Pla de Mata i
al•luvials del Terri (massa d’aigua 6) a l’aqüífer lliure superficial de la cubeta de Celrà i de
la plana del Ter, i un flux continu de descàrrega de l’aqüífer superficial al mar.
3.2.3 Paràmetres hidràulics
Permeabilitat (m/d):

100 - 1.000

Coef. emmagatzematge (%):

15 - 20

Transmissivitat (m2/d):

2500 - 11.000
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3.3 ZONA NO SATURADA
La litologia de la zona no saturada és dominantment llim-sorrenca, i el seu gruix oscil·la
entre 5 i 14,70 m a l’àrea de la cubeta de Celrà, entre 0 i 5 metres a la zona del Baix Ter,
depenent de la major o menor proximitat a la línia de costa.
El tram d’aqüitard multicapa que separa l’aqüífer lliure superficial de l’aqüífer
semiconfinat profund a la part mitja de la plana pot arribar a ser de 15-20 m, i la seva
litologia és llim-argilosa amb intercalacions de nivells sorrencs. A prop de la línia de costa
l’aqüífer profund desapareix totalment a favor d’aquests sediments de granulometria fina.
3.4 CONNEXIÓ AMB CURSOS D'AIGUA SUPERFICIAL
Cursos perdominantment influents: Part del tram del riu Ter a la cubeta de Celrà i del riu
Daró.
Cursos predominantment efluents: Bona part del riu Ter al seu pas per la plana al•luvial.
Cursos règim influent/efluent variable: Tram del riu Ter a la part intermèdia -distal de la
plana.
3.5 ESTAT QUÍMIC HISTÒRIC
Aquest s'ha calculat emprant les dades hidroquímiques més antigues en les que no es
cons-tatava influència de l'activitat humana (en cas que no sigui així se n'indica la causa).
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PARÀMETRES UNITATSMITJANA
HCO3Ca2+
Conductivitat
(lab)
ClMg2+
pH - lab
K+
Na+
SO42Fe tot
Mn tot

ANY o
PERÍODE

NÚM.
MOSTRES

mg/l
mg/l
uS/cm

348,00
118,00
751,00

1982-2002
1982-2002
1982-2002

3
3
3

mg/l
mg/l
u. pH
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l

55,20
7,29
7,25
3,71
72,50
72,00
180,00
40,00

1982-2002
1982-2002
1982-2002
1982-2002
1982-2002
1982-2002
1982-2002
1982-2002

3
3
3
3
3
3
3
3
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4. ZONES PROTEGIDES
En compliment dels articles 6 i 7 de la Directiva, s'ha establert un registre de zones
declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou:
- Masses d'aigua amb captacions superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà.
- Masses d'aigua afectades per les zones vulnerables a la contaminació per nitrats
d'origen agrari.
Addicionalment, es consideren els Aqüífers Protegits i les Zones Humides
Dependents més rellevants que es troben a cada Massa d'Aigua Subterrània.

Figura 2. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits
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4.1 MASSES D'AIGUA AMB CAPTACIONS SUPERIORS A 10 m3/dia
DESTINADES AL CONSUM HUMÀ
Totes les masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya tenen captacions
superiors a 10m3/dia destinades al consum humà excepte la massa d'aigua número
53 (Delta de l'Ebre).
4.2 MASSES D'AIGUA AFECTADES PER LES ZONES VULNERABLES A LA
CONTAMINACIÓ PER NITRATS D'ORIGEN AGRARI (Directiva 91/676/CEE i
Normativa Derivada)
Gairebé el 100% del límit de la massa d’aigua es troba inclòs dins els límits de
designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari, establerts
en els Decrets 283/1998 i 476/2004.
4.3 AQÜÍFERS PROTEGITS (Decret 328/88, d'11 d'octubre)
Els dos aqüífers que formen aquesta massa d’aigua es troben inclosos en el decret pel
qual s’estableixen normes de protecció addicionals per determinats aqüífers de
Catalunya.
4.4 ZONES HUMIDES DEPENDENTS
Dins la massa d’aigua del Baix Ter s’hi troben diverses àrees protegides i àrees humides:
A l’extrem NE, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, el qual (1) es troba inclòs
en el Pla d’Espais d’Interès Natural, (2) forma part de la ZEPA d’acord amb la directriu
D. 79/409 CEE, (3) es troba inclòs en el conveni Ramsar (BOE 73, 26.03.93), i (4)
representa la segona zona humida de Catalunya.
Al S, i dins del contorn aflorant de la massa d’aigua s’hi troba l’antic estany de Bellcaire
inclòs en el PEIN.
Més al S, i també integrament sobre l’aqüífer superficial que forma part d’aquesta
massa, es troba inclosa una àrea que forma part del PEIN: l’estany de Boada.
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5. PRESSIONS
5.1 OCUPACIÓ GENERAL DEL SÒL
Any 2003

Sòl urbà i
industrial

Sòl agrícola
Secà
Regadiu

Massa
forestal

km2

7,3

30,0

120,4

3,0

%

4,5

18,5

74,0

3,0

5.2 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC
Dejeccions ramaderes
Els volums de nitrogen procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre
aquesta massa d’aigua exerceixen una pressió moderada. Es detallen a continuació els
caps de bestiar i el nitrogen total que acaben generant:
• Porcí: 76.901 caps (654 t/any)
• Boví: 6.800 caps (348 t/any)
• Avícola: 300.272 caps (150 t/any)
Les àrees de la massa d’aigua que reben una major aportació són les situades en la
meitat occidental.
Agricultura intensiva
En el sector central de la plana dominen els conreus herbacis de regadiu i els fruiters, a
prop del riu les arbredes de plàtans i pollancres, i en els sectors de la vora de la plana els
arrossars i els conreus herbacis de secà.
Els mètodes de reg més habituals són el gota a gota i el reg per inundació amb la
corresponent majoració de la necessitat d’explotació d’aigua de reg. L’explotació d’aigua
de reg mitjançant pous poc profunds en cada parcel•la agrícola de regadiu ajuda a una
explotació molt homogènia i minimitza el risc associat a fortes explotacions puntuals.
L’aplicació de purins i altres adobs i plaguicides en conreus situats sobre un medi
vulnerable com aquest implica la possibilitat d’afectar la qualitat de les aigües
subterrànies. Aquesta afecció es centra principalment en l’aqüífer superficial, que
presenta valors mitjans de concentració de nitrats per sobre de 50 mg/L, i en menor
mesura en l’aqüífer profund, amb valors de concentració mitjana de nitrats de l’ordre de
24,6 mg/L.
L’afecció de l’activitat agrícola també es manifesta per concentracions detectables de
plaguicides en l’aqüífer superficial i profund.
En conjunt la pressió que els cultius exerceixen sobre la massa d’aigua és alta.
Aplicació de biosòlids
Pressió inexistent.
Retorns de reg i recàrrega artificial
No consten pràctiques de recàrrega artificial en aquesta massa d’aigua, però si
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reutilització d’aigües residuals depurades de les EDAR de Pals i Torroella de Montgrí: un
camp de golf està ja actualment regant mentre que un altre camp de golf i un pitch & putt
tenen el projecte en curs. Els retorns de reg s’han estimat en 0,49 hm3/any.
En conjunt la recàrrega artificial de la massa per retorns de reg representa una pressió
moderada sobre la qualitat del recurs.
Zones urbanes i industrials
La superfície de sòl urbà i industrial sobre d’aquesta massa d’aigua genera una pressió
baixa sobre l’estat químic de la massa d’aigua. Destaca la proliferació d’alguns càmpings
en la zona litoral i la superfície dels propis nuclis urbans de la zona que, a excepció del
cas de la Bisbal d’Empordà i Torroella de Montgrí, es pot considerar poc rellevant.
Infraestructures industrials
L’existència dels col·lectors de diversos nuclis industrials representen, en conjunt, una
pressió baixa per la massa d’aigua.
Abocaments industrials
Les pressions de tipus puntual més destacables es troben situades principalment en el
sector industrial de Celrà, de Bordils i de Flaçà en l’àrea prèvia a la plana fluviodeltàica.
En el conjunt de la massa d’aigua aquests impliquen una pressió alta.
Sòls contaminats
Existeix constància d’un episodi de contaminació per hidrocarburs a Celrà ocorregut l’any
1979. La pressió derivada de sòls contaminats, potencialment contaminats i d’episodis
de contaminació d’aigües subterrànies sobre la massa és elevada.
Dipòsits de residus
En no existir cap abocador de residus urbans, industrials o especials la pressió derivada
és inexistent.
Runams salins
No existeixen runams salins que afectin a aquesta massa d’aigua.
Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)
Són d’especial interès els punts d’abocament de les depuradores de Torroella de Montgrí
i la Bisbal d’Empordà. En conjunt els abocaments de depuradora representen una
pressió baixa amb motiu del baix risc d’incompliment per abocaments biodegradables.
Extraccions d'àrids
Destaca la implantació d’extenses àrees destinades a l’extracció d’àrids com per
exemple la zona de Foixà. No obstant, encara que les extraccions d’àrids afecten amb
una disminució del nivell freàtic, no existeix constància d’afeccions a la qualitat de l’aigua
subterrània a l’àrea del riu Ter motivades per aquesta activitat. El conjunt d’extraccions
d’àrids representen una pressió alta per aquesta massa.
Extraccions que provoquen Intrusió Salina
Dades de 1985 posen de manifest els dos principals sectors que registren problemes
relacionats amb l’increment de salinitat en l’aigua subterrània, l’àrea de l’Escala i l’àrea
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de l’Estartit amb extensió cap a la depressió piezomètrica de Gualta, amb un augment
de la concentració de clorurs en els pous d’abastament de la Mancomunitat que
subministra l’aigua a la Costa Brava centre.
El motiu principal d’aquests problemes de qualitat cal cercar-los en la salinitat
continguda en els nivells de maresma intermedis dipositats durant l’etapa transgressiva
de la seqüència de la terrassa 2 (aqüitard mig). Amb motiu de la depressió del nivell
piezomètric de l’aqüífer profund que generen les explotacions per abastament urbà a
l’Escala i Gualta, es pot generar un flux descendent de recàrrega des de l’aqüitard mig
amb aigües d’elevat contingut salí.
La magnitud de la pressió per salinització en aquesta massa és alta.
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RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

FONTS

PRESSIONS

MAGNITUD

Pressions difuses
Dejeccions ramaderes (DJ)

Moderada

Agricultura intensiva: adobs i
tractaments fitosanitaris (AG)

Alta

Aplicació de llots de depuradora
(biosòlids) (BI)

Sense pressió

Retorns de reg i recàrrega artificial
(RA)

Moderada

Clavegueram i
col·lectors urbans i
industrials

Filtracions i fugues des de zones
urbanes i industrials (UI)

Baixa

Activitat industrial

Abocaments, lixiviats i fugues (II)

Baixa

Agricultura i
Ramaderia

Pressions puntuals
Activitat industrial
Gestió de residus
Activitat minera
EDARs (*)
Extraccions d'àrids

Abocaments industrials (AI)

Sense pressió

Sòls contaminats (SC)

Alta

Dipòsits de residus industrials,
urbans i especials (DR)

Sense pressió

Runams salins (RS)

Sense pressió

Abocaments d'aigües depurades (AE)

Baixa

Afeccions a la piezometria i a la
qualitat (EX)

Alta

Extracció d'aigua a Extracció que provoca intrusió salina (IS) Alta
zones costaneres
PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUÍMIC:

Alta

(*) Estacions depuradores d'aigües residuals
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5.3 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU
Extraccions d'aigua

Figura 3. Punts d'extracció d'aigua subterrània per abastament i per usos industrials
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Subministrament

Agricultura

Industrial

hm3/any

%

hm3/any

%

hm3/any

%

14,0

55,7

9,8

38,9

1,4

5,4

Recursos disponibles
(hm3/any)
(A)

Transferència a altres
masses (hm3/any)
(B)

73,2

TOTAL
hm3/any
25,2

Índex
Extraccions
totals (hm3/any) d'explotació
(C)
(C/A-B)

0,0

25,2

0,34

Els pous que exploten l’aqüífer superficial i profund, són en general, pous d’entre 3 i 50
m de profunditat.
La densitat d’extraccions de l’aqüífer és molt significativa, incloent les extraccions
d’abastament municipal de 24 municipis de la zona i del sector litoral de la costa Brava
Centre i de les Gavarres.
La distribució de les extraccions agrícoles és molt homogènia. Els volums d’extracció
agrícola queden reduïts en relació a la demanda total del sector en motiu que gran part
d’aquesta demanda se satisfà a partir d’aigües superficials de recs i sèquies, regulades
per diferents comunitats de regants. En el cas de les captacions municipals, es
presenten dos escenaris de distribució: (1) camps de bombeig més o menys concentrats
i intensius a partir dels quals se subministra a diversos municipis, com els casos de la
Mancomunitat de Palafrugell i de Torroella de Montgrí a Gualta i Canet de la Tallada, les
captacions de l’Escala en el sector del corredor d’Albons, les captacions de la Bisbal
d’Empordà i Forallac en la zona de Castell d’Empordà, les captacions de la
Mancomunitat de Corçà-Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura i Madremanya en el
sector del Rissec-Daró, i la captació de Foixà-Ultramort-Parlavà en el sector Foixà; i (2)
diverses captacions municipals d’abastament exclusiu del propi terme municipal.
L’amplia distribució i relativament baix volum d’explotació d’aigua per a ús agrícola unit a
la localització de les principals extraccions per abastament urbà, impliquen una pressió
extractiva relativament baixa; les tendències puntuals són a augmentar aquesta pressió,
si bé no es disposa de dades que permetin confirmar aquest extrem en el conjunt de la
massa.
Cultius de vivers i freatòfits
Les plantacions de freatòfits no són tan importants a les planes del Ter i del Daró com a
la cubeta de Celrà, on s’ha estimat el consum d’aigua anual directa de l’aqüífer en 1
hm3/any. La pressió d’aquests cultius es considera elevada.
RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU
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FONTS

PRESSIONS

MAGNITUD

Extracció d'aigua

Captacions d'aigua subterrània

Baixa

Extraccions d'àrids

Afeccions a la piezometria i a la
qualitat (EX)

Alta

Agricultura

Agricultura intensiva de vivers i
freatòfits (VF)

Alta

PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU:

Alta

5.4 VULNERABILITAT INTRÍNSECA
Magnitud: Alta
Aquesta massa d’aigua es defineix com de vulnerabilitat intrínseca elevada atenent a la
topografia planera de la seva superfície, a les característiques de la recàrrega i del sòl, a
la litologia sorrenca de la zona no saturada i a la litologia gravosa de la zona saturada
del conjunt d’aqüífers al•luvials, superficial i profund, que la conformen.
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6. IMPACTES
6.1 XARXES DE CONTROL DE QUALITAT I QUANTITAT

Figura 4. Punts de les xarxes de control
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Núm. de punts

Període de registre

Quimisme bàsic

137

1995-2004

Nivell piezomètric

30

1974-2004

Quimisme bàsic

-

-

Nivell piezomètric

-

-

Xarxes de control de l'Agència (*)

Xarxes de control d'altres organismes

(*)La informació actualitzada de les xarxes de control de l'Agència es troba disponible
al web: http://mediambient.gencat.net/aca

Característiques de les xarxes:
Període de registre màxim de cada categoria de control. Poden haver-hi punts de control
amb períodes de registre més curts i/o continus al llarg del temps.
6.2 IMPACTES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC
6.2.1 Estat químic actual dels aqüífers presents a la massa
Aqüífer:
pH (u.pH)

4021A12

- Aqüífer profund de la plana al·luvial del Baix Ter

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

364,2

167,67

174,33

49,28

7,52

1798,0

427,68

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

24,6

0,83

14951,41

186,48

11,88

Mn_total (ug/l)
764,44

Promig de diverses dades de 2003
Aqüífer:
pH (u.pH)

2016A10

- Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

65,9

89,33

149,07

14,33

7,57

854,7

362,03

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

43,4

0,09

-

52,34

4,55

Mn_total (ug/l)
35,5

Dades corresponents al promig de 3 punts a l'any 2003
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Aqüífer:
pH (u.pH)

4021A11

- Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

639,3

149,29

148,24

59,81

7,46

2181,29

388,8

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

33,2

0,8

7237,00

60,61

19,04

Mn_total (ug/l)
603,00

Promig de diverses dades de 2003
6.2.2 Descripció dels impactes sobre l'estat químic i tendències
Concentracions mitjanes de clorurs superiors a 250 mg/l, i les de sulfats i nitrats són
puntualment elevades (fins 525 mg/l i 107 mg/l respectivament)
Magnitud de l'impacte comprovat: Alt
6.2.3 Resum dels impactes sobre l'estat químic
IMPACTE POTENCIAL
(Pressió total x Vulnerabilitat)

IMPACTE COMPROVAT

Alt

Alt

6.3 IMPACTE SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU
6.3.1 Descripció dels impactes sobre l'estat quantitatiu i tendències
Afeccions locals a la poiezometria: Descens mitjà de 2 m en l'aqüífer superficial des de
1974; Descens mitjà superior a 10 m a l'embut de Gualta des de 1973
6.3.2 Resum dels impactes sobre l'estat quantitatiu
PRESSIÓ TOTAL
(Pressió total = Impacte potencial)
Alta

IMPACTE COMPROVAT
Moderat
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7. AVALUACIÓ DEL RISC
RISC SOBRE L'ESTAT
QUÍMIC

RISC SOBRE L'ESTAT
QUANTITATIU

RISC TOTAL

Sí

Sí

Sí

Síntesi del risc:
Risc sobre l'estat químic relatiu a nitrats i plaguicides, i sobre l'estat quantitatiu per
descens de nivell i cons de bombament acusats a l'Escala i Gualta
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Situació geogràfica de la massa d'aigua

Masses d'aigua subterrània de Catalunya

Massa 33

Figura 1 Perfil geològic del rebliment de la plana del Ter (Montaner i Solà
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Figura 2. Mapa piezomètric dels aqüífers del Baix Ter, juliol 1989 (Geoservei,
Inèdit).
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Figura 3. Mapa de tipus de pressió difusa sobre la massa d’aigua del
Fluviodeltaic del Baix Ter.
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Figura 4. Concentració de nitrats en l’aqüífer superficial (1995-2003).

Figura 5. Evolució piezomètrica de l’aqüífer superficial de la plana del Baix Ter,
octubre 74-maig 04.
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Figura 6. Evolució piezomètrica de l’aqüífer profund de la plana del Baix Ter,
octubre 74-maig 04.
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Capítol IV del text refós de la llei d’aigües (reial decret legislatiu 1/2001, de
20 de juliol, relatiu a les Comunitats d’Usuaris

Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter
Mas Badia, La Tallada d'Empordà (17134) Tel. 972.780.275
a/e: info@aiguabaixter.cat
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2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbustiva, establecimiento de puentes
o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños
públicos, se considerará la posible incidencia ecológica
desfavorable, debiendo exigirse las adecuadas garantías
para la restitución del medio.
3. La incoación de los expedientes sobre aprovechamientos de áridos se notificará a los órganos responsables del dominio público marítimo terrestre de la
misma cuenca para que éstos puedan optar por su uso
en la regeneración del litoral que siempre será preferente
sobre cualquier otro posible uso privativo.
Artículo 78. Navegación recreativa en embalses.
Las autorizaciones para navegación recreativa en
embalses se condicionarán atendiendo a los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o
desagüe según reglamentariamente se especifique.
SECCIÓN 5.a PROCEDIMIENTO
Artículo 79. Procedimiento para otorgar concesiones
y autorizaciones.
1. La duración de las concesiones y autorizaciones,
los supuestos y requisitos para su declaración de utilidad
pública, así como el procedimiento para su tramitación
serán establecidos reglamentariamente.
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de
concesiones se ajustará a los principios de publicidad
y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad
de condiciones, aquellos que proyecten la más racional
utilización del agua y una mejor protección de su entorno.
El principio de competencia podrá eliminarse cuando
se trate de abastecimiento de agua a poblaciones.
3. Para las concesiones de escasa importancia por
su cuantía, incluidas las destinadas a aprovechamientos
hidroeléctricos de pequeña potencia, se establecerán
reglamentariamente procedimientos simplificados acordes con sus características.
4. En el caso de concesiones y autorizaciones en
materia de regadíos u otros usos agrarios, será preceptivo un informe de la correspondiente Comunidad Autónoma y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con las materias propias de su competencia, y en especial, respecto a su posible afección
a los planes de actuación existentes.
SECCIÓN 6.a REGISTRO DE AGUAS
Artículo 80. Características del Registro de Aguas.
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro
de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que
se produzcan en su titularidad o en sus características.
La organización y normas de funcionamiento del Registro
de Aguas se fijarán por vía reglamentaria.
2. El Registro de Aguas tendrá carácter público,
pudiendo interesarse del Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido.
3. Los titulares de concesiones de aguas inscritas
en el Registro correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de
la concesión y de lo establecido en la legislación en
materia de aguas.
4. La inscripción registral será medio de prueba de
la existencia y situación de la concesión.
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CAPÍTULO IV
De las comunidades de usuarios
Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de
usuarios.
1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio
público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando
el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego,
se denominarán comunidades de regantes; en otro caso,
las comunidades recibirán el calificativo que caracterice
el destino del aprovechamiento colectivo.
Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán
por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para
su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca.
Los estatutos u ordenanzas regularán la organización
de las comunidades de usuarios, así como la explotación
en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.
El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.
2. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses
que les sean comunes, podrán formar una comunidad
general para la defensa de sus derechos y conservación
y fomento de dichos intereses.
3. Del mismo modo, los usuarios individuales y las
comunidades de usuarios, podrán formar por convenio
una junta central de usuarios con la finalidad de proteger
sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar
y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos.
4. El Organismo de cuenca podrá imponer, cuando
el interés general lo exija, la constitución de los distintos
tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios.
5. Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando
el número de partícipes sea reducido, el régimen de
comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca
en convenios específicos, que deberán ser aprobados
por el Organismo de cuenca.
Artículo 82. Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios.
1. Las comunidades de usuarios tienen el carácter
de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de
sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos
establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y
en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los estatutos y ordenanzas de las comunidades
de usuarios incluirán la finalidad y el ámbito territorial
de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los
titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y
de los participantes en el uso del agua; y obligarán a
que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa proporción los gastos comunes de explotación,
conservación, reparación y mejora, así como los cánones
y tarifas que correspondan. Los estatutos y ordenanzas
de las comunidades, en cuanto acordados por su junta
general, establecerán las previsiones correspondientes
a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas
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por el jurado de acuerdo con la costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.
3. Las comunidades generales y las juntas centrales
de usuarios se compondrán de representantes de los
usuarios interesados. Sus ordenanzas y reglamentos
deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
4. Las comunidades de usuarios que carezcan de
ordenanzas vendrán obligadas a presentarlas para su
aprobación en el plazo que reglamentariamente se establezca. En caso de incumplimiento, el Organismo de
cuenca podrá establecer las que considere procedentes
previo dictamen del Consejo de Estado.
Artículo 83. Facultades de las comunidades de usuarios.
1. Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por
sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste
de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
2. Las comunidades de usuarios serán beneficiarias
de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las comunidades de usuarios vendrán obligadas
a realizar las obras e instalaciones que la Administración
les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua o el deterioro del dominio público hidráulico, pudiendo el Organismo de cuenca competente suspender la utilización
del agua hasta que aquéllas se realicen.
4. Las deudas a la comunidad de usuarios por gasto
de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier
otra motivada por la administración y distribución de
las aguas, gravarán la finca o industria en cuyo favor
se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir
su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir
el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando
la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo
criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas
e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados
de riego.
Artículo. 84. Órganos de las comunidades de usuarios.
1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta
general o asamblea, una junta de gobierno y uno o varios
jurados.
2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es el órgano soberano de la misma,
correspondiéndole todas las facultades no atribuidas
específicamente a algún otro órgano.
3. La junta de gobierno, elegida por la junta general,
es la encargada de la ejecución de las ordenanzas y
de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta
general.
4. Serán atribuciones de la junta de gobierno:
a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad,
promover su desarrollo y defender sus derechos.
b) Dictar las disposiciones convenientes para la
mejor distribución de las aguas, respetando los derechos
adquiridos y las costumbres locales.
c) Someter a la aprobación de la junta la modificación de las ordenanzas o cualquier otra propuesta que
estime oportuno.
d) Ejecutar en el ámbito de sus competencias las
funciones que le sean atribuidas por las leyes o que
puedan asumir en virtud de los convenios que suscriban
con el Organismo de cuenca.
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5. Los acuerdos de la junta general y de la junta
de gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán
ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el
Organismo de la cuenca.
6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de
hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad
en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las
indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción.
Los procedimientos serán públicos y verbales en la
forma que determine la costumbre y el reglamento. Sus
fallos serán ejecutivos.
Artículo 85. Pervivencia de organizaciones tradicionales.
Los aprovechamientos colectivos, que hasta ahora
hayan tenido un régimen consignado en ordenanzas
debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientras los usuarios no decidan su modificación
de acuerdo con ellas.
Del mismo modo, allí donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación
peculiar, continuarán con su organización tradicional.
Artículo 86. Titularidad de las obras que integran el
aprovechamiento.
La titularidad de las obras que son parte integrante
del aprovechamiento de la comunidad de usuarios quedará definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización.
Artículo 87. Comunidades de usuarios de unidades
hidrogeológicas y de acuíferos.
1. Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero estarán obligados, a requerimiento del Organismo de cuenca, a constituir una
comunidad de usuarios, correspondiendo a dicho Organismo, a instancia de parte o de oficio, determinar sus
límites y establecer el sistema de utilización conjunta
de las aguas.
2. En los acuíferos declarados sobreexplotados o
en riesgo de estarlo en aplicación del apartado 1 del
artículo 56 de esta Ley, será obligatoria la constitución
de una comunidad de usuarios. Si transcurridos seis
meses desde la fecha de la declaración de sobreexplotación no se hubiese constituido la comunidad de usuarios, el Organismo de cuenca la constituirá de oficio,
o encomendará sus funciones con carácter temporal a
un órgano representativo de los intereses concurrentes.
3. Los Organismos de cuenca podrán celebrar convenios con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, al objeto de establecer la colaboración de
éstas en las funciones de control efectivo del régimen
de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas.
En estos convenios podrá preverse, entre otras cosas,
la sustitución de las captaciones de aguas subterráneas
preexistentes por captaciones comunitarias, así como
el apoyo económico y técnico del Organismo de cuenca
a la comunidad de usuarios para el cumplimiento de
los términos del convenio.
Artículo 88. Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas.
El Organismo de cuenca podrá obligar a la constitución de comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los
recursos de una misma zona.

BOE núm. 176

Martes 24 julio 2001

Artículo 89. Requisitos para el abastecimiento a varias
poblaciones.
1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias poblaciones estará condicionado a
que las Corporaciones Locales estén constituidas a estos
efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de acuerdo con la legislación por la
que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a través
de una misma empresa concesionaria.
2. Con independencia de su especial estatuto jurídico, el consorcio o Comunidad de que se trate elaborará
las ordenanzas previstas en el artículo 81.
Artículo 90. Comunidades de usuarios de vertidos.
Las entidades públicas, corporaciones o particulares
que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, podrán constituirse en comunidad para llevar a
cabo el estudio, construcción, explotaciones y mejora
de colectores, estaciones depuradoras y elementos
comunes que les permitan efectuar el vertido en el lugar
más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, considerando la necesaria protección del entorno natural. El Organismo de cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de esta clase de comunidades de usuarios.
Artículo 91. Otras comunidades de usuarios. Normas
de aplicación.
Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores podrán ser aplicadas a otros tipos de comunidades
no mencionadas expresamente, y, entre ellas, a las de
avenamiento o a las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa
contra las aguas.

TÍTULO V
De la protección del dominio público hidráulico
y de la calidad de las aguas continentales
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 92. Objetivos de la protección.
Son objetivos de la protección del dominio público
hidráulico:
a) Prevenir el deterioro del estado ecológico y la
contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado general.
b) Establecer programas de control de calidad en
cada cuenca hidrográfica.
c) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos
o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las
aguas subterráneas.
d) Evitar cualquier otra acumulación que pueda ser
causa de degradación del dominio público hidráulico.
e) Recuperar los sistemas acuáticos asociados al
dominio público hidráulico.
Reglamentariamente, se establecerán los niveles de
calidad correspondientes a los estados indicados en el
párrafo a) y los plazos para alcanzarlos.
Artículo 93. Concepto de contaminación.
Se entiende por contaminación, a los efectos de esta
Ley, la acción y el efecto de introducir materias o formas
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de energía, o inducir condiciones en el agua que, de
modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores
o con su función ecológica.
El concepto de degradación del dominio público
hidráulico a efectos de esta Ley, incluye las alteraciones
perjudiciales del entorno afecto a dicho dominio.
Artículo 94. Policía de aguas.
La policía de las aguas superficiales subterráneas y
de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la Administración hidráulica competente.
Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio
público.
1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los
efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.
2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al
amojonamiento.
3. La resolución de aprobación del deslinde será
título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en
la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo,
para que la Administración proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo
susceptible de anotación preventiva la correspondiente
reclamación judicial.
Artículo 96. Zona de servidumbre y policía en embalses
superficiales, lagos y lagunas.
1. Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas
de servicio, necesarias para su explotación.
2. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas
y embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre
y policía fijadas para las corrientes de agua.
Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas.
Queda prohibida, con carácter general, y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 100, toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación
del dominio público hidráulico, y, en particular:
a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que
se depositen, que constituyan o puedan constituir un
peligro de contaminación de las aguas o de degradación
de su entorno.
b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
c) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes Hidrológicos,
cuando pudieran constituir un peligro de contaminación
o degradación del dominio público hidráulico.
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI pel qual es fa pública una resolució.
Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 31 de març de 2015, s’ha declarat ,per raons d’interès
general, la necessitat de constituir la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter per a una millor gestió i
protecció dels recursos hídrics de la massa d’aigua subterrània 33 fluviodeltaic del Baix Ter.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició,
davant el director de l’Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d’UN MES a comptar de l’endemà de la
publicació en el Diari Oficial, o bé, directament recurs contenciós administratiu, a elecció de la persona
demandant, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en la circumscripció del qual tingui aquell el seu
domicili o davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona on es troba la seu de l’òrgan autor de
l’acte, en el termini de DOS MESOS a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial, sense perjudici
que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Jordi Agustí i Vergés
Director
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