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Per què recuperar?
Les bases del pla del riu Daró
1. Les bases del pla de recuperació integral del riu


Un origen
El precedent d’aquest projecte és el document Propostes d’Ordenació del riu Daró de la Bisbal
d’Empordà redactat per l’Ajuntament a l’any 2005 i que alertava, entre altres, del divorci entre la ciutat
i el riu, l’abandonament de les façanes i l’afectació a la imatge de la ciutat, el mal ús de la llera
(aparcament, abocaments de runam, etc), l’estat de degradació general del Daró dins el terme
municipal, i la repercussió d’aquest estat en la imatge que projecta el municipi.
Aquest document va ser conclusiu perquè l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà tragués a concurs
públic –amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de l’Obra Social de Caixa
Catalunya– l’elaboració del Pla de recuperació integral del riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal
d’Empordà, en la direcció que contemplava l’Agenda 21 de la Bisbal d’Empordà i, en concret, el Pla
d'Acció Local per la Sostenibilitat que fou aprovat a l’any 2004.



Un objectiu
Pel municipi de la Bisbal d’Empordà, el Pla de recuperació integral del riu Daró (PRI del Daró) ha de
ser l’eina bàsica per a l’acompliment d’un únic gran objectiu, estratègic i retroactiu:
Fer que la ciutat millori el riu i que el riu millori la ciutat, revertint la situació de divorci ciutatriu
I per això, convertir el riu Daró en un revulsiu transversal per a la ciutat i terme de la Bisbal de
l’Empordà: descobrint i actuant en les necessitats i les potencialitats del riu com a recurs físic,
ambiental, urbanístic, patrimonial i socioturístic.



Una estratègia
L’estratègia del PRI del Daró s’ha basat en les condicions de ser:
▪

un Pla polièdric i de fusió, amb àmbits d’intervenció múltiples però coordinats, cercant la
coherència entre els treballs pluridisciplinars.

▪

un Pla directe i pragmàtic, centrant l’atenció en allò veritablement rellevant i essent resolutiu en
allò que crea preocupació o incertesa.

▪

un Pla àgil i concís, amb una estructura de document que sigui selectiu amb els continguts i
vinculi efectivament la caracterització, la diagnosi i l’actuació.

▪

un Pla actiu, viu, que des de l’inici dels treballs d’elaboració del document es treballi en paral·lel
per promoure i executar accions de millora i dinamització del riu.

▪

un Pla obert i participatiu, amb oportunitats per a la ciutadania per informar-se i implicar-se en
la definició dels punts forts i febles del riu i en les propostes d’actuació.
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2. El perquè: entre el què i el com recuperar el riu
En aquest apartat es donen a conèixer 7 claus de diagnosi com a síntesi de les necessitats de
recuperació que presenta el riu Daró en el terme municipal de la Bisbal d’Empordà. Cadascuna de les
claus de diagnosi hi té associada la identificació de quines són les claus de caracterització i les claus
d’intervenció a què responen i que es desenvolupen oportunament en la segona i tercera part d’aquest
document

Les claus de diagnosi sobre el perquè recuperar el riu són:


Primera
Perquè el cabal del riu Daró està sotmès a períodes d’estiatge molt prolongats i severs –riu sec la
pràctica totalitat de l’any– en contrast amb la memòria històrica de la població (abans el riu portava
aigua)–, a causa de:
→ la intensificació del comportament torrencial de les pluges: menys dies però més intensitat de les
precipitacions i, sobretot,

→ la generalització i intensificació dels punts de captació d’aigua subterrània: amb resultat d’un
balanç fortament deficitari en el sector d’aqüífer del Daró-Rissec i un despenjament quasi
permanent del riu respecte a l’aqüífer.

Claus de caracterització

H/01 El cabal del riu
H/02 La incidència de les precipitacions
H/03 Els punts de permanència d’aigua
H/04 El cabal addicional de la depuradora
H/05 La unitat del riu amb l’aqüífer
H/06 La variabilitat piezomètrica de l’aqüífer
H/07 La incidència de les extraccions d’aigua

Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/01 Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània
PRI/02 Diversificar les fonts d’abastament municipal
PRI/03 Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua
PRI/04 Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà



Segona
Perquè el terme de la Bisbal d’Empordà i, en especial, el teixit urbà de la ciutat, és zona inundable
pels diferents períodes de retorn d’avingudes extraordinàries del Daró. Pels desbordaments del riu, la
ciutat té pendent d’afrontar:
5
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→ els factors físics i antròpics en la causa dels danys múltiples i reiterats que han causat els
diferents desbordaments del riu, i
→ les mesures de control i prevenció i, en concret, els pros i contres del canal de derivació del Daró
Claus de caracterització

H/08 La cronologia dels episodis d’inundació
H/09 Els factors de risc d’inundació
H/10 Les mesures de control i prevenció
H/11 La delimitació dels espais inundables
H/14 La limitada capacitat de desguàs del pont de l’Embut

Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/05 Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut
PRI/06 Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró



Tercera
Perquè en el riu s’han efectuat transformacions o correccions de perfil, longitudinal i transversal, que
han alterat la seva dinàmica hidromorfològica i que, en conseqüència, avui té per resoldre de manera
urgent i efectiva:
→ el salt hidràulic en els sector del pont Nou,
→ l’excavació del llit del riu al tram endegat del passeig, i
→ la relació existent entre la resclosa i la bassa d’en Canyà.
Claus de caracterització

H/12 La dinàmica hidromorfològica del riu Daró
H/13 L’existència de la bassa d’en Canyà
H/15 L’endegament de la llera del Daró en el tram més urbà

Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/07 Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament



Quarta
Perquè el riu Daró, al terme de la Bisbal d’Empordà, rep la influència de 2 forces antagòniques per a
les condicions d’hàbitat: la pròpia d’estar en la continuïtat d’espais de màxim interès naturalístic, i la
que correspon a la pressió antròpica de la seva situació urbana i periurbana.
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El Daró és un connector clau pel massís de les Gavarres i la plana del Baix Ter, conserva ambients
fluvials de màxim interès (rambla del riu, bassa d’en Canyà) i exerceix d’illa biogeogràfica per a
espècies protegides amb perill d’extinció (peix espinós), però presenta signes inequívocs de la seva
banalització i ruralització de tendència creixent i generalitzada:
→ la fràgil estructura que presenta la vegetació de ribera (manca de profunditat),
→ la pobre composició de les formacions de ribera (espècies invasives i al·lòctones),
→ l’assecament de punts d’aigua permanents del riu (rebaix del freàtic per extraccions),
→ l’artificialització per infraestructura hidràulica i pràctiques contràries a la dignificació del riu (ex.
abocaments incontrolats).
Claus de caracterització

A/01 La rellevància connectiva del riu
A/02 La diversitat d’ambients fluvials
A/03 L’estat de la vegetació
A/04 L’estat de la fauna
H/03 Els punts de permanència d’aigua
H/13 L’existència de la bassa d’en Canyà
A/05 Elements d’antropització infraestructurals
A/06 Altres elements d’intrusió

Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/08 Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials segons interès natural
PRI/09 Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu
PRI/10 Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu



Cinquena
Perquè en relació al riu Daró, el planejament urbanístic vigent és poc adequat als nous
requeriments i al nou context urbanístic del riu en relació a la ciutat, i tracta de forma molt
fragmentada l’espai urbà d’influència del Daró. L’ordenació urbanística és el resultat de:
→ la suma inconnexa de diferents actuacions i determinacions en el sòl urbà, urbanitzable i no
urbanitzable que limita amb el riu, sense (1) assignar al riu un paper específic en la definició de
la ciutat i (2) interpretar i tractar conjuntament, com un tot relacionat, als diferents espais fluvials
adjacents al riu.
Aquests dèficits del planejament actual han dificultat la correcta valorització i regulació dels espais
ocupats i lliures del riu que ara, amb més o menys urgència i dificultat, el nou planejament en fase de
redacció haurà d’afrontar per a una recuperació i protecció efectiva del riu.
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Claus de caracterització

U/01 El planejament vigent
U/02 Els sistemes en el sòl urbà
U/03 Les zones residencials en el sòl urbà
U/04 Les zones industrials en el sòl urbà
U/05 Les àrees urbanes no desenvolupades (T1 i UA2)
U/06 Els sectors en el sòl urbanitzable delimitat i no delimitat
U/07 Les zones en el sòl no urbanitzable
H/10 Les mesures de control i prevenció
H/11 La delimitació dels espais inundables

Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/11 Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la
normativa urbanística d’usos i condicions d’edificació



Sisena
Perquè la degradació de l’espai urbà del riu s’ha fet extrema i, indissociablement i paradoxalment,
s’està desaprofitant un actiu en el centre de la ciutat de potencial immillorable per guanyar identitat i
qualitat urbanística per a la Bisbal d’Empordà i els seus ciutadans. La problemàtica es centra en:
→ el mal estat de conservació dels edificis del riu, tant de les façanes com de les condicions
d’habitabilitat que presenten els edificis a banda i banda del riu,
→ el desaprofitament urbà de les lleres del riu, entre els ponts Vell i de l’Embut, un espai lliure al
mig de la ciutat hidromorfològicament inestable i sense ús per a la ciutadania,
→ el factor barrera del riu, sigui transversal per poder creuar i comunicar tots els barris de la ciutat,
sigui longitudinal per poder vorejar i recórrer els espais fluvials de la ciutat, i
→ la demora en l’execució de les millores de sanejament, dels projectes constructius pel nou
col·lector en alta i l’ampliació de l’estació depuradora.

Claus de caracterització

U/08 La conservació de les façanes del riu
U/09 La comunicació i els accessos al riu
U/10 El sanejament del riu
H/15 L’endegament de la llera del Daró en el tram més urbà
P/02 La conservació del patrimoni cultural del riu
P/04 La projecció turística del riu
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El perquè: entre el què i el com
Claus d’intervenció

PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

PRI/11 Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la
normativa urbanística d’usos i condicions d’edificació

PRI/12 Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu
PRI/13 Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de
parcs urbans i equipaments

PRI/14 Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu
PRI/15 Executar els projectes constructius del col·lector en alta i l’estació
depuradora



Setena
Perquè el divorci entre la ciutat i el riu té les seves conseqüències en (1) la pèrdua progressiva de la
memòria i la conservació del patrimoni cultural vinculat al Daró, i (2) la devaluació en la diversitat i
harmonia dels seus usos socials, juntament amb la projecció exterior de la ciutat sense el riu,
excloent-lo (no existeix, s’amaga).
Genèricament, s’ha de assenyalar:
→ el marge que existeix per millorar la correlació en conèixer, valorar, protegir i conservar els
elements patrimonials del riu, recuperant la significança i les referències col·lectives,
→ l’oblit del riu com a espai emblemàtic per a les relacions i el lleure de la població, i la degradació
del riu en la causa de projecció turística de la ciutat sense el riu, i
→ la manca d’infraestructura necessària per propiciar l’apropament i la valorització del riu com un
nou eix de dinamització social i turística de la ciutat.

Claus de caracterització

P/01 L’inventari del patrimoni cultural del riu
P/02 La conservació del patrimoni cultural del riu
P/03 Els usos socials del riu
P/04 La projecció turística del riu
A/02 La diversitat d’ambients fluvials
U/09 La conservació de les façanes del riu
U/10 La comunicació i els accessos al riu

Claus d’intervenció

PRI/16 Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès
PRI/17 Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic
PRI/18 Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni fluvial
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Què recuperar? Claus de caracterització
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El règim hidrològic
1. El règim hidrològic
H/01
El cabal del riu
El cabal anual
3

L’aportació del cabal del riu Daró durant el període 1940-2000 és de 17,50 hm /any de mitjana abans de
la confluència amb el Rissec i segons estimació de l’Agència Catalana de l’Aigua a partir del model
hidrològic Sacramento (simulació de l’escolament diari a partir de la precipitació i evapotranspiració
potencial). La modelització també posa de manifest la forta oscil·lació interanual de les aportacions, amb
3

3

un mínim de 0,41 hm a l’any 1952/53 i un màxim de 57,67 hm a l’any 1971/72 (figura 1.1).
3

Figura 1.1. Aportacions anuals estimades del riu Daró aigua amunt del Rissec (hm ), 1940-2000
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Font: Agència Catalana de l’Aigua.

3

El resultat en els darrers anys hidrològics 2004-2008 ha estat de 25,54 hm /any de mitjana segons les
dades preses a l’estació d’aforament del pont de l’Embut, al nucli de la ciutat. El volum d’aquest curt
període de 4 anys supera el cabal mig de la sèrie de 60 anys i, de fet, només el 20% dels anys d’aquesta
3

sèrie històrica han igualat o superat els 25 hm /any. Pel que fa a la variabilitat interanual, malgrat el curt
3

període hidrològic 2004-2008 també es registra una important oscil·lació entre un mínim de 6,94 hm a
3

l’any 2007/08 i un màxim de 52,66 hm a l’any 2005/06. La recurrència d’aquests volums extrems (7 i 53
3

hm ) en la sèrie històrica 1940-2000 és, respectivament, del 80% i 2% dels 60 anys calculats.
El cabal mensual
La distribució dels cabals circulants del riu Daró, a través dels mesos, també prova la irregularitat pròpia
dels règims hidrològics torrencials dels cursos fluvials mediterranis, amb resultats dispars entre els 2
períodes analitzats, 1940-2000 i 2004-2008 (figura 1.2), tenint en compte la seqüència estàndard
d’estacions des de la més humida a la més seca (tardor-primavera-hivern-estiu) i amb uns cabals
13
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comparativament inferiors als esperats a la primavera durant el segon període.
3

Figura 1.2. Cabals diaris mitjans mensuals del riu Daró (m /s), 1940-2000 i 2004-2008
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Font: Agència Catalana de l’Aigua.

El cabal diari del riu
En la mateixa línia que la distribució interanual i intermensual, el cabal diari del riu Daró presenta mínims i
màxims molt dispars tant a la sèrie històrica 1940-2000 com a la més recent 2004-2008 (taula 1.1) malgrat
que aquesta última és poc representativa de la dinàmica hídrica del riu perquè:
-

inclou 2 anys hidrològics de comportaments especialment duals o antagònics (2005/06 i 2007/08) i

-

el baix nombre de dies secs registrats (cabal 0) no correspon a l’estat dominant del riu segons el
seguiment visual constatat en els darrers anys: entre 211 i 361 dies secs anuals (figura 1.3).

3

Taula 1.1. Cabals diaris del riu Daró (m /s), 1940-2000 i 2004-2008
Municipi

La Bisbal d’Empordà

Cabal diari (m³/s)
Mitjà

Màxim

Mínim

Dies secs
(mitjana)

1940-2000

0,55

72,24

0,00

39

2004-2008

0,81

85,18

0,00

9

Període

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 1.3. Seguiment visual dels dies secs del riu Daró des del pont de la C-66, 2004-2008
2004/05

335

2005/06

211

2006/07

292

2007/08
Any

361
Octubre Novembre Desembre Gener

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Dies secs

El règim hidrològic
La diferència de dies secs a l’any registrats a l’estació d’aforament i extrets de l’observació municipal és
destacada i s’interpreta motivada per causes diverses, entre les quals (1) existència d’abocament d’aigua
en el tram comprès entre el pont Nou i l’EA i (2) la diferència de gruix no saturat en la zona del pont Nou i
del pont de l’Embut on s’ubica l’estació d’aforament.
En tot cas, un prototipus d’any hidrològic sec com el 2007/08 mostra com un cabal base establert en 0,50
3

m /s no s’assoleix en el 91,4% dels 324 dies amb disponibilitat de dades, amb un predomini de dies amb
3

3

cabal testimonial (<0,1 m /s: 132 dies) o totalment eixut (0 m /s: 33 dies).
Així mateix, l’any hidrològic especialment humit 2005/06 prova com un cabal extraordinari de l’ordre de
3

10 m /s s’acompleix i supera el 2,7% de tots els dies d’aquest any, amb un cabal acumulat en 8 dies de
3

3

347,5 m /s, el 57,0% de l’aportació anual, i uns cabals punta en 2 dies d’octubre i gener de 85,18 m /s
3

(13/10) i 57,49 m /s (29/01).
Taula 1.2. Cabal circulant del riu Daró a la Bisbal d’Empordà, 2004-2008
Nombre de dies segons any hidrològic i mitjana 2004/08

Cabal diari (m³/s)

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

0,00

1

0

0

33

9

0,01-0,04

64

0

0

15

20

0,05-0,09

65

75

3

117

65

0,10-0,24

86

124

10

17

59

0,25-0,49

57

20

246

114

109

0,50-0,99

65

13

23

28

32

1,00-1,49

14

80

3

0

24

1,50-1,99

4

24

4

0

8

2,00-4,99

4

15

1

0

5

5,00-9,99

1

4

2

0

2

10,00-24,99

3

2

3

0

2

25,00-49,99

0

6

1

0

2

50,00 i +
Total dies registrats*

2004-2008

0

2

0

0

1

364

365

296

324

337

Dies <0,5 m³/s (núm.)

273

219

259

296

262

Dies <0,5 m³/s (%)

75,0

60,0

87,5

91,4

77,6

3

10

4

0

4

0,8

2,7

1,4

0,0

1,3

Dies /10,0 m³/s (núm.)
Dies /10,0 m³/s (%)
* Dies sense dades registrades:

2006/07: (69 dies) 13 al maig, 30 al juny, 24 al juliol, 1 a l'octubre i 1 al desembre.
2007/08: (40 dies) 1 a l'octubre, 1 al desembre, 20 al maig i 18 al juliol.
Font: Agència Catalana de l’Aigua.
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Figura 1.4. Cabal circulant del riu Daró a la Bisbal d’Empordà, 2005 i 2008

Octubre de 2005

Octubre de 2008

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i GEOSERVEI SL.

H/02
La incidència de les precipitacions
El Daró és un riu mediterrani de règim pluviomètric torrencial. Existeix una estreta relació entre el cabal
que circula pel riu i el règim de la precipitació a la conca (figura 1.5).
3

Figura 1.5. Correspondències mitjanes anuals entre la precipitació (mm)* i el cabal circulant (m /s)
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* Les dades de precipitació corresponen a una estació meteorològica particular de Cassà de la Selva que disposa d’una sèrie
temporal llarga, té representativitat climàtica per a la conca del Daró i presenta una bona correlació de dades amb l’estació de la
Bisbal de l’Empordà que pertany a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC).
Font: Estació meterològica particular de Cassà de la Selva i Agència Catalana de l’Aigua.

De totes maneres, les dades anuals d’aquest gràfic amaguen el caràcter torrencial de la precipitació i, per
tant, les seves correspondències amb la irregularitat dels cabals superficials del Daró. Val a dir que el
caràcter extrem i variable de les pluges mediterrànies influeixen decisivament en els règims hidrològics
dels rius. A la conca del Daró (figura 1.6) s’observa pel període 1940-2000 la tendència a un lleuger
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augment de la precipitació total anual, així com un increment una mica més rellevant del nombre de dies
de pluja, tot i que en bona part tenen poc pes respecte la precipitació total anual.
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Figura 1.6. Precipitació total anual (mm) i número anual de dies ploguts en el període 1940-2000

Dies de pluja a l'any (núm.)

Font: Estació meteorològica particular de Cassà de la Selva.

En aquest sentit, la figura 1.7 demostra que es tendeix cap a una accentuació de la irregularitat diària
de la precipitació, que normalment va acompanyada d’una gran intensitat diària.
Figura 1.7. Pes pluviomètric anual del 20% i el 5% dels dies més plujosos. Període 1960-2009
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Font: Estacions meteorològiques de Cassà de la Selva (particular) i de la Bisbal de l’Empordà (XEMEC).
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Es pot observar com el pes pluviomètric dels dies més plujosos tendeix a augmentar al llarg del període
1960-2009. Això vol dir que el 20% dels dies més plujosos tendeixen a concentrar un percentatge molt
significatiu de la pluja total acumulada en un any. Per fer notar encara més aquesta irregularitat, la
mateixa figura 1.9 representa el pes pluviomètric del 5% dels dies més plujosos. Cada vegada és més
freqüent que aquests pocs dies de pluja aportin un percentatge significatiu del total de la precipitació
acumulada al cap de l’any.
Aquest comportament irregular de la precipitació té efectes hidrològics i hidrogeològics, perquè contribueix
directament a que el riu Daró (1) presenti de mitjana menys dies amb cabal circulant, i (2) redueixi els
nivells d’infiltració i recàrrega de l’aqüífer. És una evidència que l’eficàcia de la precipitació s’ha anat
reduint a la conca pel que fa a les aigües superficials. La distribució cada vegada més irregular de la
precipitació durant l’any impedeix una major freqüència i persistència de cabals circulants al riu, els quals
només apareixen els dies que plou molt. La quantitat de pluja de la resta de dies és insuficient per
mantenir cabals més constants. Definitivament, doncs, el Daró rep la influència dels canvis en els
patrons de la precipitació. Els episodis significatius de pluja cada vegada tendeixen a ser més curts,
extrems, sense un calendari fix, i separats per períodes secs més prolongats.

H/03
Els punts de permanència d’aigua
Malgrat el caràcter efímer del cabal del riu Daró durant bona part de l’any, el riu conserva trams de
permanència d’aigua o basses estanques en diferents punts del seu recorregut pel terme de la Bisbal
d’Empordà (figura 1.8), de S a N:
-

Bassa d’en Canyà (tram de 50 m. aprox.)

-

Bassa de la fàbrica de les hortes (tram de 90 m. aprox.)

-

Bassa del meandre entre ponts (tram de 150 m. aprox.)

-

Bassa o tram de la depuradora (tram de 550 m. aprox.)
Figura 1.8. Localització de les basses i trams permanents d’aigua del riu Daró

Bassa d’en Canyà

Bassa del meandre
Bassa de la fàbrica
Tram de la
depuradora

Font: GEOSERVEI SL.
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El manteniment d’aigua en tots aquests trams del riu Daró s’explica per (a) la intersecció d’una cota
piezomètrica emergent en superfície (vegeu H/05 i H/06), (b) la intervenció o interferència d’elements
hidràulics addicionals (resclosa i depuradora), o (c) la combinació d’ambdós factors (bassa d’en Canyà).
Justament, el grau de permanència de les aigües en aquestes basses fluvials és variable segons la
influència de la infraestructura hidràulica que les ha propiciat o beneficiat: (1) el tram de la depuradora
manté un mínim constant amb aigua (uns 550 m.) al llarg de l’any indistintament del cabal circulant del riu,
(2) la bassa d’en Canyà té fortes oscil·lacions de nivell però difícilment s’asseca a excepció d’anys
hidrològics especialment secs i/o gran intensitat en l’extracció d’aigües subterrànies, com en el cas de
l’any 2007/08, i (3) les 2 basses restants –situades a l’alçada de la fàbrica de les hortes i al meandre entre
els ponts del vial i vell– es deuen estrictament a la variació del nivell piezomètric de les aigües
subterrànies, i l’aflorament o surgència en superfície es manté entre setembre/octubre i abril/maig.

Figura 1.9. Bassa d’en Canyà (juliol i setembre de 2008) i cabal aportat per la depuradora (febrer de 2009)

Font: GEOSERVEI SL.

H/04
El cabal addicional de la depuradora
L’estació depuradora d’aigües residuals de la Bisbal d’Empordà té un cabal de sortida d’aigües depurades
3

de 3.254 m /dia de mitjana (any 2008) que –segons inspecció ocular realitzada– garanteix la permanència
d’aigua en el llit del riu en un mínim de 550 m aproximats, durant els mesos de menys aportació de cabal
3

(2.330 m /dia, setembre de 2008), des del punt d’abocament davant de la infraestructura.
La variació del cabal de sortida de la depuradora és, precisament, molt oscil·lant entre mesos (2.330 i
3

3

5.643 m /dia, setembre i juny de 2008) i també entre anys (4.583 i 3.197 m /dia, anys 2005 i 2008) a
causa, d’una banda, de la important estacionalitat en els consums d’aigua de les poblacions que dóna
servei la infraestructura (la Bisbal d'Empordà, Castell d'Empordà, Cruïlles, Vulpellac i Corçà) i, de l’altra,
de la no separació de les aigües pluvials en l’entrada d’aigües residuals en els col·lectors.
3

Taula 1.3. Cabals de sortida de l’EDAR de la Bisbal d’E. (m /dia), 2005-2008
Mesos

Any 2005

Any 2006

Any 2007

Any 2008

Gener

4.301

5.540

3.508

2.786
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Mesos

Any 2005

Any 2006

Any 2007

Any 2008

Febrer

5.466

6.121

4.421

2.832

Març

5.148

6.091

4.950

2.973

Abril

4.977

5.687

5.883

3.103

Maig

4.245

4.517

5.130

4.996

Juny

3.442

2.381

3.792

5.643

Juliol

3.503

2.526

2.775

3.049

Agost

3.245

3.159

3.044

2.495

Setembre

3.286

4.365

2.671

2.330

Octubre

5.124

5.664

2.687

2.347

Novembre

6.570

4.415

2.496

2.768

Desembre

5.691

4.247

2.694

3.052

Q. mitjà diari

4.583

4.559

3.664

3.197

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

A l’espera de millores en la infraestructura de sanejament (vegeu punt U/07), la capacitat actual de la
3

3

depuradora és de 3.225 m /dia en tractament terciari per biomembranes i d’uns 3.000 m /dia en
tractament per decantador els quals, donat el contingut més elevat de nutrients, es retorna al riu en un
segon punt d’abocament aigües avall dels pous d’abastament de la Bisbal d’Empordà, fora del límit del
terme municipal i en la confluència de la riera del Rissec.
Figura 1.10. Riu Daró i depuradora de la Bisbal d’Empordà

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

H/05
La unitat del riu amb l’aqüífer
L’aqüífer de la plana del Daró és un braç de la unitat al·luvial anomenada massa subterrània 33 o
Fluviodeltaic del Baix Ter (figura 1.11). Per les seves característiques de permeabilitat, distribució espacial
i les relacions geomètriques horitzontals i verticals, la massa 33 en aquest sector està constituïda
únicament per l’aqüífer de tipologia lliure i superficial, està formada bàsicament per les unitats
cartogràfiques Qt2, Qt1 i Qpa (vegeu figura 1.11), i té un comportament directament vinculat amb la
20
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dinàmica hidrològica superficial, tant pel que fa al flux de recàrrega/descàrrega, com per la seva relació
directa amb els diversos elements hidrològics superficials, i en concret amb el curs fluvial del riu Daró.
Figura 1.11. Geologia de la plana del Daró, en el que és l’extrem S de la massa subterrània 33

Límit de terme municipal en vermell.
Font: GEOSERVEI SL.

Per tant, el riu en el seu concepte complert és la relació entre l’aigua superficial i subterrània, i el curs
fluvial és el simple resultat de la intercepció de la superfície topogràfica amb la superfície piezomètrica. En
21
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aquesta la relació de dependència riu-aqüífer, el flux natural predominant és el d’influència de les aigües
superficials envers les subterrànies –és el riu que alimenta l’aqüífer– i les aigües subterrànies emergeixen
en superfície de manera contínua i perllongada únicament després de llargs períodes de pluges.
Figura 1.12. Corbes piezomètriques i línies de flux de les aigües subterrànies

Direcció flux natural riu - aqüífer

La morfologia de les fletxes
denoten un caràcter general
d’influència del riu a l’aqüífer.

Font: GEOSERVEI SL.

H/06
La variabilitat piezomètrica de l’aqüífer
Les cotes piezomètriques de l’aqüífer lliure superficial, d’acord amb la cartografia piezomètrica realitzada
en el període humit 2006-2007, oscil·len entre 32 i 18 m s.n.m. dins l’àmbit del terme de la Bisbal
d’Empordà. Aquest fet, i la mateixa evidència que el riu resta eixut durant períodes prolongats de l’any,
posa de manifest l’efecte de despenjament de l’aqüífer respecte el riu i el descens generalitzat i
permanent del nivell de l’aigua subterrània.
En aquest sentit, la formació de cons de bombament acusats és un altre tret distintiu de l’aqüífer i
constata una causalitat d’origen antròpic en l’accentuació de l’efecte de despenjament de l’aqüífer: els
cons de bombament poden significar un rebaix de cota piezomètrica fins a 7 m s.n.m. (figura 1.13) i
coincideixen amb els punts o àrees de captació més intensiva d’aigua subterrània (vegeu punt següent
H/09).
Unes altres 3 variables incideixen en la caracterització de la variabilitat piezomètrica que té l’aqüífer del
Daró en l’àmbit d’estudi:
a) la variable anual amb fortes oscil·lacions en la sèrie històrica corresponent a un punt de control
piezomètric indirecte (Rissec S-24, 1975-2008) i amb una mitjana tendencial lleugerament a la
baixa encara que poc significativa per aquesta mateixa irregularitat interanual (figura 1.15),
b) la variable mensual, en el mateix punt de control piezomètric del Rissec, amb un descens de
nivell entre hivern i estiu que supera els 5 m s.n.m en 10 dels 13 anys analitzats (1978, 1979,
1988, 1994-1998, 2006 i 2008), i amb registres mínims –inferiors als 20 m s.n.m. mensuals– que
es repeteixen de 3 a 7 mesos entre els últims 6 anys (1998-2002 i 2008).
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c) la variable espacial, amb una diferència extrema inferior a 10 m. entre el valor màxim i mínim
registrat d’un total de 64 punts de sondatge mesurats per GEOSERVEI segons control efectuat en
pous de diferent localització de dins l’àmbit d’estudi (febrer de 2005).
Figura 1.13. Cons de bombament de major profunditat, sector N i S de l’aqüífer

Cons de bombament sector N

Cons de bombament sector S

Font: GEOSERVEI SL.

Figura 1.14. Tendències piezomètriques del riu Daró segons punt de control del Rissec S-24 (m s.n.m), 1975-2008
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Font: Agència Catalana de l’Aigua.

H/07
La incidència de les extraccions d’aigua
L’aqüífer al·luvial del riu Daró té identificats un total de 279 pous actius amb una extracció estimada
3

de 2,44 hm a l’any 2007, segons l’inventari efectuat per GEOSERVEI a partir de la recopilació, síntesi i
actualització de diverses bases de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua i un treball de camp de contrast
consistent en la localització, tipificació i mesura directa o indirecta de la capacitat efectiva dels pous situats
en els termes de Corçà i la Bisbal d’Empordà i el nucli de Cruïlles.
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La taula 1.4 mostra la distribució de l’abastament i com, en aquest sentit, en nombre de pous predominen
els d’ús agrícola (221 pous de regadiu i horta) però en volums d’extraccions el predomini es reparteix
3

3

entre els de destí agrícola (1,24 hm ) i els de destí municipal (1,07 hm ).
Per la incidència sobre el cabal circulant del riu Daró, és especialment rellevant que la meitat de la
3

pressió en aquest sector de l’aqüífer (49%: 1,20 hm ) s’exerceixi dins una franja de 100 m de
distància a banda i banda del curs fluvial, mentre la segona àrea de sensibilitat pel cabal circulant del riu,
3

establerta entre 100 i 250 m, la pressió es redueix al 10% (0,234 hm ) del total de les extraccions que
sustenta l’aqüífer en el sector.
Entre els altres pous inventariats, un total de 20 no s’han pogut caracteritzar, 52 són improductius per a
l’abastament agrícola o fora d’ús per a altres abastaments, i 35 tenen corresponen a sondatges, inclòs el
punt de control piezomètric de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Taula 1.4. Tipologia dels pous situats a l’aqüífer al·luvial del riu Daró, 2007

Sense límit de TM*

Sense límit de franja long.
3

De 0 a 100 m. del Daró

De 100 a 250 m. del Daró

Núm.

M /any

Núm.

M /any

Núm.

M3/any

Pous per a sondatges

35

0

14

0

6

0

Pous improductius

37

0

6

0

15

0

Pous fora d'ús

15

0

3

0

1

0

Pous sense dades

20

--

5

--

2

--

Pous actius amb dades

279

2.444.853

39

1.204.663

54

234.838

4%
7%

14%

1%
11%
1%
5%

Abastament domèstic
Abastament municipal

8%
10%

44%

13%

29%

27%

Abastament industrial

18%

77%

50%

51%

1%
4%

37%

3%
9%

Abastament per horta
Abastament per regadiu

3

53%

41%

Abastament ramader

55%

18%

3%

1%

2%

2%

* Inclou els pous de l’aqüífer al·luvial situats en els termes de Corçà i la Bisbal d’Empordà i el nucli de Cruïlles.
Font: Elaboració GEOSERVEI SL.

La taula 1.5 permet repetir la interpretació del nombre de pous, tipus d’abastament i, sobretot, volum
d’extracció i la seva localització segons les franges de sensibilitat del riu, 100 m i 100-250 m, restringint la
interpretació a l’àmbit municipal de la Bisbal d’Empordà. En aquest àmbit s’observa que es produeix la
3

meitat del total de les extraccions de l’aqüífer al·luvial (52%: 1,26 hm ), el 78% de les quals tenen
lloc en la franja de més proximitat al riu Daró a no més de 100 m de distància del curs fluvial i, per tant,
dins l’àrea de més impacte potencial per l’alteració del cabal circulant.
Taula 1.5. Tipologia dels pous situats a l’aqüífer al·luvial del riu Daró i TM de la Bisbal d’Empordà, 2007

Límit TM de la Bisbal
d’Empordà
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Sense límit de franja long.
Núm.

3

M /any

De 0 a 100 m. del Daró
Núm.

3

M /any

De 100 a 250 m. del Daró
Núm.

M3/any

El règim hidrològic
Sense límit de franja long.

Límit TM de la Bisbal
d’Empordà

De 0 a 100 m. del Daró

De 100 a 250 m. del Daró

Núm.

M3/any

Núm.

M3/any

Núm.

M3/any

Pous per a sondatges

8

0

4

0

10

0

Pous improductius

23

0

6

0

0

0

Pous fora d'ús

4

0

3

0

0

0

Pous sense dades

9

--

4

--

1

--

Pous actius amb dades

93

1.262.499

28

979.643

12

225.020

21%

63%

1%

Abastament domèstic
Abastament municipal

13%

11%

1%
12%

7%
18%

12%

63%

18%

Abastament industrial

11%

82%

32%

Abastament per horta
4%
3%

42%

Abastament per regadiu

63%

54%
1%
1%

26%

Abastament ramader

47%

41%

4%

1%

Font: Elaboració GEOSERVEI SL.

La superposició dels volums d’extracció i els cons de bombament de l’aqüífer al·luvial permet identificar
millor la correlació existent entre aquests dos fenòmens en termes de causa-resposta (figura 1.15). La
severitat dels cons de dejecció respon tant al prototip de pou d’extracció particularment potent com al de
concentració de pous d’extraccions moderades en una mateixa àrea d’influència.
Figura 1.15. Concentració de pous i cons de bombament en l’aqüífer al·luvial del riu Daró, 2007

Sense dades
< 7.000 m3
7.000 – 25.000 m3
25.000 – 500.000 m3
500.000- 1.000.000 m3

Pous segons extracció
(m3/any)

Aqüífer Daró-Rissec

Aqüífer - TM la Bisbal d’E.

Núm.

M /any

Núm.

M3/any

0 - 3.500

177

329.979

56

103.139

3.501 - 7.000

53

283.173

22

110.852

7.001 - 25.000

29

397.650

7

100.250

25.001 - 50.000

11

384.051

4

148.258

125.000 - 800.000 *

7

1.050.000

4

800.000

277

2.444.853

93

1.262.499

3

Total m /any

3

Font: Elaboració GEOSERVEI SL.
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En aquest marc –de molt forta pressió extractiva en l’aqüífer al·luvial superficial del Daró-Baix Ter i molt
concentrada en els termes municipals de La Bisbal d’Empordà, Corçà i Cruïlles– s’hi afegeix la informació
relativa al balanç hídric en el sector de la Plana del Daró-Rissec:
Taula 1.6. Balanç hídric subterrani en el sector de la Plana del Daró-Rissec
Recursos1 anuals disponibles hm3

Extraccions hm3

Diferencial hm3

3,15 a 4,08

5,18

-2,03 a -1,10

Font: Elaboració GEOSERVEI SL.

El diferencial entre els recursos i les extraccions, en el sector d’anàlisi, posa de manifest un balanç
clarament negatiu que ajudaria a explicar la tendència al descens detectada en els punts de control
piezomètric i corroborada per l’apreciació popular que en el passat els nivells d’aigua en el riu eren més
elevats i que la durada temporal de la presència d’aigua superficial era per períodes més perllongats.

Pel que fa a les extraccions d’aigua per a l’abastament públic, val a dir que l’actual connexió amb el pou
Mas Bahí de Fontanilles, situat en l’al·luvial del riu Ter, ha permès una millora en dos sentits:
-

reduir el contingut de nitrats de les fonts pròpies de la Bisbal d’Empordà, afectada per l’activitat
agropecuària i les deficiències del sistema de sanejament (vegeu punt U/10 El sanejament del
riu), fins a garantir un bon nivell de la qualitat de l’aigua subministrada:
Figura 1.16. Evolució de la concentració de nitrats (en mg/L) en l’aigua de xarxa
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Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

1

Els rangs depenen dels rangs de porositat efectiva de l’aqüífer.
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-

i reduir també les captacions que afecten a l’aqüífer al·luvial del Daró, amb la substitució del pou
Castell, de propietat municipal però afectat per un contingut excessiu de nitrats, per la compra
d’aigua en alta a l’estació de tractament d’aigua potable de Fontanilles:
Taula 1.7. Règim mitjà d’explotació dels pous. Any 2009
Pou

Profunditat

m3/h

m3/any

Pou Castell

18 metres

80

0 (fora de servei)

Pou Forallac

20 metres

180

435.017

Pou Nou

18 metres

80

58.355

Pou ETAP Fontanilles

40 metres

95-125

262.111

TOTAL

755.484

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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Figura 1.17. Piezometria de l’aqüífer al·luvial del riu Daró (m s.n.m), 2007

Font: GEOSERVEI SL.
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3

Figura 1.18. Extraccions d’aigua de l’aqüífer al·luvial del riu Daró (m /any), 2007

Font: GEOSERVEI SL.
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2. La prevenció d’inundacions
H/08
La cronologia dels episodis d’inundació
Des de l’inici del segle XX fins a l’actualitat es té coneixement de 22 anys amb afectacions de diferent
abast produïts pel desbordament del riu Daró (figura 2.1), alguns dels quals amb reincidència al mateix
any com els últims casos de 1963 (13 de setembre i 5 de novembre), 1977 (5-7 de gener i 23 de maig) i
1983 (12 d’agost i 15 de novembre).
Figura 2.1. Cronologia dels anys registrats amb episodis d’inundació, 1900-2008

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

Les dècades dels anys 20, 40 i 50 presenten un buit de registres d’inundació que difícilment correspon a la
naturalesa recurrent d’aquest fenomen. De fet, la documentació històrica dels aiguats del Daró és dispersa
(des de documentació diversa de l’arxiu comarcal a revistes i diaris locals) i insuficient per poder garantir
un inventari complet i ben sistematitzat.
El recull de les inundacions amb constància documental –cronologia i ressenya dels efectes produïts– s’ha
efectuat en 2 treballs de recerca que disposa l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà: Les auditories
ambientals a petites escales: una aplicació a la conca del Daró (Saurí, Ribas, Sorribas i Roset, 1995) i La
Bisbal: Vulnerable al risc d’inundació (Sabater, 1996).
Figura 2.2. Pont Vell i passeig M. Asprer en el desbordament del riu Daró del 7 de gener de 1977

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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H/09
Els factors de risc d’inundació
En la casuística de les inundacions del Daró hi intervenen factors físics determinants com són,
fonamentalment, els relacionats amb el comportament de les precipitacions i l’orografia de la conca. Altres
factors inductius o agreujants són d’origen antròpic i tenen a veure amb l’ocupació del sòl i les alteracions
hidromorfològiques que ha comportat l’obra civil.
Per tant, malgrat que en el fenomen de les inundacions hi intervenen altres components (com la litologia i
la vegetació de la conca), els principals factors de vulnerabilitat a considerar pel cas del municipi de la
Bisbal d’Empordà, són:
Conca de drenatge petita però molt ramificada i de fort pendent
2

La conca alta del riu Daró no supera els 100 km però té una estructura d’amfiteatre composta per multitud
de rieres i torrents que s’uneixen amb el Daró a través de 6 afluents principals: el Ritort, la Boscana i
l’Esperança a l’esquerra i el Cantagalls, el d’en Molines i el Vilar a la dreta, recollint les aigües dels
vessants N de les muntanyes de les Gavarres. Aquí el Daró neix a ponent del puig d’Arques (535 m) i
alguns dels seus afluents arriben a salvar uns 400 m. de desnivell en poc més de 5 km de recorregut, com
és el cas de la riera de Mas Mates. El Daró en el punt de confluència del Vilar, no només és l’entrada del
riu en el terme i el nucli urbà de la ciutat sinó que també és el punt de recepció de totes les aigües
drenades per la conca alta del riu. Aquesta conca de reduïdes dimensions i amb fort pendent és el terreny
abonat per la maximització dels efectes de pluges puntualment fortes.
Pluges de molt curta durada però de molt forta intensitat
A la tardor i a l’estiu, encara que no únicament, les pluges poden assolir els 80 mm en menys d’1 hora i
originar el que es coneix com a flash-floods o inundacions sobtades pròpies de conques mediterrànies
d’àrea limitada i molt pendent com és el cas de la conca alta del riu Daró. La rapidesa del fenomen fa que
sigui pràcticament impossible la predicció meteorològica a curt termini pel que fa a la quantitat, intensitat i
lloc afectat per aquestes pluges. Per això prenen especial transcendència les mesures preventives per
minimitzar els danys i pèrdues ocasionades que, per incapacitat de drenatge, al terme de la Bisbal
d’Empordà inunda plantes baixes i soterranis del nucli urbà i camps de conreu a l’extraradi.
L’urbanització de l’espai fluvial
D’una banda, l’ocupació del sòl en l’espai inundable del municipi de la Bisbal d’Empordà s’ha realitzat
sense un coneixement específic de la vulnerabilitat i, per tant, sense criteris d’adaptabilitat. El text refós
del Pla General d’Ordenació Urbana (1997) estableix una zona de protecció transitòria, pels terrenys
afectats per les inundacions periòdiques, però amb uns àmbits de protecció i regulació (articles 215 i 216)
menys desenvolupats que la pròpia cultura preventiva que persisteix entre la població (ex. dimensionar els
desaigües dels soterranis o elevar el nivell d’entrada als locals).
De l’altra banda, algunes obres hidràuliques han tingut un efecte col·lateral en (1) incrementar el sentiment
de seguretat i, conseqüentment, l’ocupació i ús dels perímetres inundables, i (2) en determinats casos,
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generar una resposta en el comportament hidrològic del riu que, més que resoldre, ha creat una nova
tipologia d’inundació. És el cas de:
-

El meandre d’aigües avall de la bassa d’en Canyà, a través del qual tendeix a circular l’aigua en els
moments d’avinguda, amb constància documentada inicialment en la crescuda extraordinària de
1932. Aquesta tendència de ruptura del meandre com a nou curs del Daró es va corregir però, des
de llavors, segueix essent el punt de ruptura del riu cap al NW en els episodis de forta avinguda.

-

El Raig. Aquest afluent del Daró segueix desbordant-se i inundant el casc antic de la ciutat en el
punt on es va desviar i soterrar la seva desembocadura, en el portal dels Tints. Quan trenca,
segueix el seu curs originari: travessant el nucli medieval de la ciutat seguint el carrer Riera fins a
desembocar a l’alçada del pont Vell.

-

Els braços del rec de can Tunyenca. El rec està canalitzat i desviat del seu curs primitiu, que
desembocava a l’alçada del pont C-66, però les petites torrenteres que hi confluïen causen les
inundacions dels baixos de l’avinguda de les Voltes.

Altres problemàtiques vinculades amb la infraestructura hidràulica es localitzen en:
-

el pont de l’Escorxador, en l’extrem S del barri de l’Aigüeta, més conegut com a pont de l’Embut per
la capacitat insuficient de desguàs, i

-

els recs del Molí, Madral i del Mig que drenen l’àrea deprimida que discorre paral·lela i a l’W del riu
a la base dels relleus de Vacamorta i que, pel baix pendent i per l’efecte tampó produït per
l’acumulació de sediments i vegetació, són la causa principal dels talls de les carreteres C-66 i GI664.

Figura 2.3. Perspectiva del pont de l’Embut i del rec del Moli, any 2009

Font: GEOSERVEI SL.
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H/10
Les mesures de control i prevenció
La prevenció per evitar o minimitzar els efectes del desbordament del Daró s’ha basat, fonamentalment,
en l’adopció de mesures estructurals, i serà en el decurs del segle XX que s’executaran les obres de més
ambició destacant, com a més emblemàtiques:
La canalització del tram previ al nucli urbà de la ciutat. El 1933 s’executa la primera obra de defensa

-

amb la col·locació de gabions i el 1977 s’aixeca la mota del marge esquerre, abans de la bassa d’en
Canyà, i emprant material de l’antic abocador clausurat. Dic de protecció.
L’endegament urbà del riu en el tram del passeig Marimon Asprer. El 1933 es canalitza amb

-

gabions el tram aigües avall del pont Nou, i el 1977 es procedeix a l’endegament del riu aprofundint
el llit més de 2 metres en punts situats entre el pont Nou i el pont de l’Embut.
La demolició de la resclosa d’en Canyà. Als anys trenta el seu enderroc s’entén com prioritari per

-

l’efecte tampó que produïa i que beneficiava el trencament del riu en aquell punt; actualment, restes
d’aquella demolició encara romanen en el llit del riu però es desaconsella la seva retirada (vegeu
apartat H/13).
Altres

mesures

estructurals

que

han

sorgit

amb

la

persistència

de

les

inundacions,

i

complementàriament dels nivells d’aigua subterrània més profunds, tenen un caràcter de proposta de més
o menys definició i viabilitat:
La presa i embassament del pla de Banyeres. La construcció de la presa entre els molins d’en

-

Ribas i d’en Frigola (TM Sant Sadurní de l’Heura); proposta promoguda per Màrius Viella però
invalidada per l’Agència Catalana de l’Aigua en base a l’avaluació dels impactes ambientals i
hidrodinàmics que comportaria (comunicat de l’Agència Catalana de l’Aigua, octubre de 2008, núm.
Ref. SI2008000644).
Sistema de rescloses a la conca alta del Daró. L’adequació de múltiples rescloses de dimensions

-

mínimes en el recorregut del riu i els seus afluents; proposta recollida per Jaume Figa però sense
especificacions tècniques conegudes per a la seva avaluació (article a la revista el Drac “S’han
acabat les inundacions”, dossier d’inundacions anys 80).
Canal de derivació del cabal del riu Daró. Obertura d’un canal entre la resclosa d’en Canyà i

-

l’estació depuradora del municipi (abans i després de la trama urbana); alternativa contemplada pel
PGOU de 1982, en la reserva de terrenys que efectua, i contemplada per l’Agència Catalana de
l’Aigua en l’actuació 006O003 del Pla de gestió específic de la Planificació de l’espai fluvial de
les conques del Baix Ter, segons característiques que es descriuen a continuació:
El canal sobreeixidor del Daró a la Bisbal d’Empordà
Proposta pública de desembre de 2008, inclosa en l’esborrany del Pla de gestió del Baix Ter segons:
-

l’annex 3.A. Propostes d’actuació i prognosi de l’espai fluvial,

-

l’annex 4.C. Fitxes Actuacions, i

-

l’apèndix 3.A.4. Resultats i anàlisi de les actuacions modelades,
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contempla un canal sobreeixidor de les següents característiques tècniques:
Longitud:

2.875 m.

Amplada:

30 m. de canal i 45-60 m. de fondo relativament vegetat.

Capacitat:

250 m3/s dels cabals de crescuda del Daró.

Objectiu:

Eliminar el risc d’inundació del nucli urbà per avingudes de 100 anys de període de retorn.

Limitacions:

Efectivitat reduïda en la superfície inundada del barri de l’Aigüeta:
- efectivitat total pel període de retorn de 50 anys, i
- efectivitat parcial pels període de retorn de 100 i 500 anys.
Limitació de l’efectivitat subjecta a augmentar la capacitat de desguàs en el tram entre la Bisbal d’Empordà
i Gualta.

Secció:

 Simulació del traçat del canal (paral·lel al riu
Daró)
 Secció transversal segons amplada i cabal simulat
Q= 247,5 m3/s
Q= 27,5 m3/s
13,25 m

Responsables:

Agència Catalana de l’Aigua i Ajuntament.

Cost:

13.722.374 € (cost estimat).

Altres:

 Necessitat d’estudis previs.
 Necessitat de manteniment.

13,25 m

13,25 m

La planificació d’aquesta infraestructura ha generat controvèrsies de diferent índole, a destacar:
1. El Dictamen sobre el sistema de desague del río Daró previsto en el Plan General de Ordenación
urbana de la Bisbal efectuat per l’enginyer Luis Calonge a l’any 1981, abans de l’aprovació definitiva
del planejament urbanístic. El dictamen desaconsellava l’obra atenent a:
3

a)

El caudal de máximas avenidas a desaguar es de 364 m /s (avenida de 500 años de retorno).

b)

La capacidad de desagüe actual es superior a los 364 m /s excepto en un tramo de unos 800 m de

3

3

longitud aguas abajo de la riera del Vilar, en que la capacidad es de unos 120 m /s, produciéndose
desbordamientos en el margen izquierdo del Daró para avenidas de período de retorno superior a 10
años.
c)

Aguas abajo de la Bisbal, el encuentro de corrientes de direcciones diferentes, tales como la del cauce
del Daró y la del Aliviadero de Avenidas previsto en el Plan General, puede producir aterramientos y
taponamientos de cauce en la confluencia de ambas corrientes.

d)

El mantenimiento de la zona inundable y del Aliviadero de Avenidas no produce beneficio apreciable.
Además se elude el establecimiento de las previsiones de la influencia urbanística.

2. L’informe elaborat per Geoservei (gener de 2009) a petició de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà,
valorant els aspectes positius i negatius potencials del canal sobreeixidor.
Aspectes positius
a)

És la mesura hidràulica més efectiva per minimitzar el risc i els danys per inundació en el nucli urbà de la
Bisbal d’Empordà.
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b)

Permet un menor abast o desplegament en mesures pre i post catàstrofe per inundació (planificació,
comunicació, indemnització, etc).

c)

Atorga a la població una percepció de seguretat molt elevada pel seu caràcter d’infraestructura
contrastada i resolutiva en el control d’avingudes.

Aspectes negatius
a)

Crea un canal paral·lel al riu Daró que duplica uns mateixos punts de debat que actualment té la
ciutadania envers el riu, a destacar:

b)

-

la manca de cabal circulant durant períodes llargs, i sobretot

-

la barrera de comunicació o fractura urbanística que suposa.

Posposa la inundació (no l’evita o resol) aigües avall del punt on desemboca el canal sobreeixidor, amb 2
consideracions a destacar:
-

el risc d’afectació a l’EDAR si es confirma que la desembocadura del canal se situa al seu davant, i

-

el major perímetre i gravetat de les àrees inundables aigües avall de la infraestructura, per bé que
amb una afectació urbana reduïda.

c)

L’efectivitat del canal sobreeixidor en períodes retorn de 100 i 500 anys està condicionada, com s’indica,
a una actuació addicional que permeti augmentar la capacitat de desguàs fins a la població de Gualta.

d)

Les mesures de minimització de l’impacte paisatgístic de la infraestructura són limitades donat:
-

el traçat (dins el perímetre urbà o afectant la parcel·lació de terrenys rústics),

-

la longitud (2,9 km, de S a N del teixit urbà) i, sobretot,

-

l’amplada (30 m i 45-60 m segons canal i fondo relativament vegetat), igual o superior a l’amplada
del propi riu Daró en el tram urbà (30-32 m secció del pg. Marimon Asprer).

3. L’al·legació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (febrer de 2009) emesa a l’Agència Catalana
de l’Aigua considerant la conveniència d’:
-

efectuar una anàlisi d’alternatives de la construcció del canal sobreeixidor,

-

valorar la relació cost/benefici de l’actuació, i

-

considerar les aportacions d’un procés participatiu obert a la ciutadania,

-

a més d’abstenir la contribució de l’Ajuntament en el finançament de l’obra.

H/11
La delimitació dels espais inundables
Les zones inundables del riu Daró estan delimitades en els treballs de Planificació de l’espai fluvial de les
conques del Baix Ter (ACA, 2008) sota criteris de geomorfologia de la llera, amplada de la ribera, tipologia
dels ambients de transició i cabal circulant (hidràulics), entre altres. En la definició dels espais inundables
es distingeix les avingudes extraordinàries d’alta a baixa recurrència (de 10 a 500 anys). Aquests períodes
de retorn són la base per a la posterior la zonificació l’espai fluvial en clau de planificació territorial i
regulació urbanística, amb usos permesos de més a menys restrictius:
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Període de retorn

Figura urbanística

10 anys (T10)

Zona fluvial

100 anys (T100)

Sistema hídric

500 anys (T500)

Zona inundable

L'article 6.2. de la Llei d'urbanisme estableix la compatibilitat d’usos següent:
Taula 2.1. Règim dels usos del sòl segons zonificació de l’espai fluvial
Z/S

Zona
fluvial

Usos permesos

Usos prohibits

- Operacions per millorar la funcionalitat hidràulica i - Urbanització
ambiental
- Instal·lacions dedicades al transport de matèries
- Infraestructures transversals (si respecten la continuïtat
perilloses amb risc de contaminació del medi ambient.
ambiental i hidràulica)
- Infraestructures
canalitzades
(si
respecten
la
funcionalitat hidràulica, morfodinàmica i hidràulica)

- Usos agrícoles: pastura, horticultura, viticultura, - Tota activitat urbanística que modifica sensiblement el
silvicultura, cria a l’aire lliure
perfil natural del terreny
Sistema
- Usos residencials, industrials o comercials: zones - Zona de càmping
hídric
verdes, jardins i zones de joc
- Instal·lacions dedicades al transport de matèries
- Infraestructures (si respecten el règim de corrents)
perilloses amb ris de contaminació del medi ambient
- Usos residencials i càmping cota mínima a la del risc - Limitacions més que prohibicions
d’inundació Q500 moderat
- Abocadors de matèries no inerts
Zona - Usos industrials i comercials cota mínima a la del risc
inundable
d’inundació Q500 greu
- Infraestructures públiques EDAR i ETAP cota mínima a
la del risc d’inundació Q500 greu

La delimitació de la zona inundable del riu Daró cobreix una àmplia extensió del terme de la Bisbal
d’Empordà (figura 2.4) i, de manera especial, el teixit urbà de la ciutat. El principal punt de trencament o
desbordament del riu Daró se situa entre la riera del Vilar i la bassa d’en Canyà, però existeixen altres
punt de trencament i obturació d’aigües relacionats amb altres rieres i recs del municipi:
Figura 2.4. Delimitació de les zones inundables del riu Daró a la ciutat

Font: Agència Catalana de l’Aigua (delimitació de l’any 2008).
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La delimitació de les àrees afectades per avingudes d’alta recurrència (10 i 50 anys) es poden modificar
depenent de la concreció que prengui el canal sobreeixidor contemplat en l’esborrany del Pla de gestió de
la PEF del Baix Ter (actuació 006O003). Per aquest motiu, la zonificació de l’espai fluvial traça una franja
d’uns 60 m d’amplada a l’oest de la llera actual com a reserva de terrenys per a aquesta actuació:
Figura 2.5. Zonificació de l’espai fluvial del riu Daró a la ciutat, any 2008

Zonificació de la zona fluvial (blau) i del sistema hídric (línia taronja discontínua).
Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 2.6. Últim aiguat al barri de l’Aigüeta, 13 d’octubre de 2005

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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Figura 2.7. Delimitació del sistema hídric i les zones inundables, 2008

Línia taronja discontínua: delimitació del sistema hídric amb la proposta genèrica del canal
sobreixidor.
Font: Agència Catalana de l’Aigua.
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3. L’estabilitat hidromorfològica
H/12
La dinàmica hidromorfològica del riu Daró
El funcionament hidromorfològic del riu és el darrer aspecte a valorar en aquest bloc de medi físic, i
comprèn tant el funcionament observable en planta com el relacionat amb al seu perfil longitudinal.
L’observació de les primeres fotografies aèries disponibles de la Bisbal corresponents al vol americà del
1956-1957, i la seva comparativa amb les de 2009, permeten observar un riu que en l’actualitat manté el
seu traçat, la seva morfologia en planta i, en bona part, la seva amplada bàsica original. Del punt de
vista hidromorfològic destaquen els següents trams:
-

Tram meridional, comprès entre l’inici del terme i la riera del Vilar. Funcionament en rambla (fletxa
gris), d’amplada destacada i en forma de curs fluvial trenat. A l’imatge del 1956-57 és observable
l’efecte d’erosió en el marge esquerre del Daró (fletxa blanca) a la confluència de la riera del Vilar a
causa de l’efecte de l’arribada de les seves aigües pel marge dret; un efecte actualment (2009)
corregit.

1956-57

-

2009

Tram dominantment urbà. Tram fluvial que abandona la seva morfologia corresponent a
funcionament en rambla i passa a tenir una amplada més acotada i una morfologia fluvial
meandriforme (s’indiquen 2 meandres) – totalment canalitzada en el tram més urbà. Les diferències
en planta entre 1956-57 i 2009 són poc apreciables. En aquest tram, a l’inici del primer meandre,
destaca un punt singular, la Bassa d’en Canyà (vegeu H/13).
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1956-57

-

2009

Tram que discorre per la plana agrícola. Tram fluvial que abandona l’àmbit urbà canalitzat i continua
–mantenint la seva morfologia en planta i amb motes de protecció laterals– per la plana agrícola
septentrional del terme municipal fins a la confluència, pel marge esquerre, del Rissec.

1956-57

2009

En resum, en l’aspecte morfodinàmic, el riu Daró al seu pas pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà
ha variat poc des de 1956 a 2009 i ha mantingut un funcionament trenat al S, just fora del terme municipal,
i meandriforme encaixat –amb major o menor grau de canalització/protecció- al llarg del seu pas per la
Bisbal d’Empordà.
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Respecte al perfil longitudinal del riu, habitual responsable de problemàtiques d’erosió/sedimentació a
la llera i als seus marges, s’ha procedit (1) a delimitar el perfil a partir del model digital de terreny i (2)
s’han revisat mitjançant un detallat treball de camp els punts singulars (bassa d’en Canyà, H/13) i,
especialment, les àrees on es constaten problemàtiques d’incisió vertical de la llera (H/15).
En el perfil longitudinal s’observen unes anomalies en el pendent relacionades, bàsicament amb algunes
de les infraestructures viàries que creuen el riu i que han estat objecte de protecció en el fons de la llera.
Figura 3.1. Perfil longitudinal del riu Daró al llarg de tot el terme municipal de la Bisbal d’Empordà

Font: GEOSERVEI SL.

En la representació gràfica anterior s’observa la principal anomalia del pendent en el sector dels ponts Vell
i Nou, i s’interpreta com la responsable de la incisió vertical (H/14; H/15) de la llera aigües avall del pont
de la carretera C-66 amb motiu de l’increment de velocitat de l’aigua sobre la part protegida i la seva
capacitat erosiva ja sobre el terreny natural.

H/13
L’existència de la bassa d’en Canyà
La bassa d’en Canyà representa la coincidència de dues singularitats, hidrodinàmica i d’hidrogeològica,
una combinació que seria la responsable de permetre l’existència i el manteniment d’un punt amb
presència d’aigua superficial a l’eix del Daró de forma gairebé permanent.
A partir del reconeixement de superfície, la bassa d’en Canyà s’interpreta motivada per:
-

La seva posició: en una àrea de poc gruix (escala mètrica) de l’aqüífer al·luvial del Daró, amb el
substrat originàriament quasi subaflorant.

-

La presència d’una infraestructura hidràulica mig derruïda: la resclosa d’en Canyà que s’hauria
cimentat pràcticament sobre substrat terciari.

-

L’erosió del poc gruix de sediments quaternaris aigües avall de l’antiga resclosa per l’increment de
pendent associat a la resclosa: amb el conseqüent aflorament del substrat terciari i manteniment al
descobert del seu contacte superior amb la terrassa fluvial –base de l’aqüífer quaternari– al sector
de la bassa.
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Figura 3.2. Visió de la bassa d’en Canyà amb aigua*

Aflorament terciari

Restes resclosa
I
aigua corrent

* En primer terme (fletxa gris) s’observen les restes de la resclosa
amb aigua corrent i, en segon terme i a la dreta (fletxa blanca), les
capes terciàries aflorant amb un lleu cabussament cap a l’WNW
Font: GEOSERVEI SL.

Les característiques anteriorment descrites, probables responsables de l’existència i manteniment de la
bassa, fan recomanable no alterar les restes de l’antiga resclosa amb la seva retirada definitiva, si no és
després d’un estudi hidrogeològic molt detallat que asseguri la inexistència de risc d’alteració o pèrdua de
la bassa; més quan en aquest sector no es detecten problemàtiques hidromorfològiques relacionades amb
l’existència de les restes i quan sembla ferma la determinació de l’Agència Catalana de l’Aigua de
promoure el canal vessador del Daró per la zona deprimida de l’W de nucli municipal.

H/14
La limitada capacitat de desguàs del pont de l’Embut
D’entre els ponts que actualment creuen al Daró a la Bisbal d’Empordà –pont del Vial, pont Vell, pont Nou
i pont de l’Embut- destaca el de l’Embut el qual en els documents de la PEF de les conques del Baix Ter
és recollit per la seva manca de capacitat de desguàs respecte a la de la llera al passeig Marimon Asprer.
L’actuació proposada 006O0011 recull la necessitat de remodelar el pont per permetre el desguàs de 206
3

m /s i n’atribueix la responsabilitat al titular (Ajuntament).

H/15
L’endegament de la llera del Daró en el tram més urbà
L’anomalia que la protecció del fons de la llera sota i aigües avall del pont Nou i l’excavació prèvia de què
es té constància ha implicat en el perfil longitudinal del riu s’interpreta com la responsable de la incisió
vertical de llera al llarg del passeig Marimon Asprer.
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Aquesta incisió vertical no està estabilitzada i continua essent un procés actiu. En la documentació de la
PEF de les conques del Baix Ter es recullen aspectes de manteniment de la llera –en què no queda clar
que aquesta problemàtica es trobi recollida- que en el present document es contemplen en els següents
apartats ambientals i es recullen en forma d’actuacions de manteniment de la llera.

Figura 3.3. Protecció aigües avall del pont Nou i erosió de la llera en l’endegament del riu

Pont Nou i protecció llera aigües avall

Erosió de la llera per incisió vertical

Visió de l’atenuació de la incisió en direcció al pont
de l’Embut

Visió de la protecció, amb increment del pendent i erosió per incisió vertical de la llera, aigües avall del pont
Nou; atenuació de la incisió lineal al fons de la llera en direcció al pont de l’Embut.
Font: GEOSERVEI SL.

La importància de fet i la seva relació amb el pont Nou, implicarà que les actuacions que es deriven
d’aquest problema requereixin d’estudis previs, a més dels costos d’inversió i operacionals, o de
manteniment corresponents.
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4. L’hàbitat natural
A/01
La rellevància connectiva del riu
Des del naixement fins a la desembocadura, el riu Daró exerceix de connector fluvial de primer ordre entre
la zona forestal del massís de les Gavarres i la plana al·luvial i agrícola del Baix Ter. En el terme de la
Bisbal d’Empordà, malgrat presentar un ecosistema ripari devaluat, sobretot en el teixit urbà, el riu és peça
clau en aquesta funció de cordó umbilical dels 2 grans àmbits biogeogràfics del massís i la plana.
En el terme municipal, el perímetre S del riu és la continuïtat del curs alt del Daró reconegut com a nou
Lloc d’Importància Comunitària en l’aprovació de proposta catalana de Natura 2000 (5 de setembre de
2006). Per tant, el riu a la Bisbal d’Empordà prové d’un espai protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural i
Xarxa Natura 2000 –les Gavarres i el curs alt del Daró– i, en l’inici del recorregut pel terme municipal,
l’interès natural i la funció connectiva es mantenen al màxim nivell fins a uns 600 m aigües avall del riu,
coincidint amb les immediacions de la bassa d’en Canyà (figura 4.1).
Figura 4.1. Connectivitat del Daró amb espais naturals protegits i d’interès

En fons groc l’espai PEIN-Xarxa Natura 2000: Les Gavarres i el curs alt del Daró.
Encerclat en vermell el tram fluvial en tràmit de sol·licitud de protecció (TM la Bisbal d’Empordà).
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha demanat incloure, com a espai fluvial protegit,
aquest tram de 600 m entre la confluència de la riera del Vilar i la bassa d’en Canyà: sol·licitud en el marc
de la proposta d’actuació del PEF del Baix Ter: Inclusió del tram del Daró de Banyeres a La Bisbal de 7,5
Km dins el PEIN de les Gavarres (actuació 006G001, al·legació ACA de febrer de 2009).
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En general, si bé l’observació a vol d’ocell del Daró ens mostra un riu prou ben definit i amb un cinyell
vegetat a les seves vores, una aproximació de detall evidencia un ecosistema força rebregat, amb
seccions alterades –el riu apareix canalitzat en la pràctica totalitat del seu recorregut, tant mitjançant
motes com pedres d’escullera– i amb un bosc de ribera molt limitat, ja sigui en la seva continuïtat, ja sigui
en la composició florística. La proximitat del nucli de la Bisbal fa notar també els seus efectes en l’àmbit
més periurbà, on s’hi troben punts d’abocament incontrolats de deixalles i runams.
El resultat és, doncs, un ecosistema ripari amb potencial ecològic i connectiu però actualment molt
degradat. Per altra banda, l’absència d’aigua durant bona part de l’any tampoc contribueix massa a la
significació de l’entorn, ja que això facilita la banalització de la flora i resta possibilitats ambientals al
conjunt del sistema fluvial.
Malgrat aquest estat ambiental insatisfactori, això no treu que el Daró tingui la funció de cordó umbilical
entre el massís de les Gavarres i la plana del Baix Ter. No debades és el riu que uneix aquests dos grans
àmbits biogeogràfics, i d’ell deriva una complexa xarxa de cursos i canals secundaris que acaben per
enllaçar tots els racons del massís gavarrenc amb els espais agrícoles i d’aiguamolls de la platja de Pals.

A/02
La diversitat d’ambients fluvials
El recorregut del Daró pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà és relativament breu i força devaluat en
termes generals, però convé precisar unes característiques ambientals prou canviants i contrastades. En
concret, en els 5,2 km de longitud del riu s’identifiquen 3 tipus d’ambients fluvials clarament diferenciadors
(figura 4.2):
Figura 4.2. Connectivitat del Daró amb espais naturals protegits i d’interès (de N a S)

Àmbit 1 Sud
El Daró connector - Gavarres

Àmbit 2 Nord
El Daró de transició
Àmbit 1 Nord
El Daró connector - Baix Ter

Font: GEOSERVEI SL.

46

Àmbit 3
El Daró urbà

Àmbit 2 Sud
El Daró de transició
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Àmbit 1. El Daró connector
El Daró connector correspon als trams S i N del riu, en els límits del terme municipal, que respectivament
funcionen de corredor fluvial amb el massís forestal (S) i la plana al·luvial (N). Aquests 2 trams preserven
els valors de l’ecosistema del riu més importants al pas pel municipi de la Bisbal d’Empordà, sobretot pel
que fa al primer tram aigües amunt de la ciutat.

Subàmbit 1.1. Tram S del Daró connector
Longitud:

1,3 km aprox. marge esquerre; 0,6 km aprox. marge dret. Aigües avall de la riera del Vilar.

Trets distintius: La rambla del riu
Entrant en el municipi, els primers 400 m. de riu tenen una clara estructura de rambla, amb una llera
oberta, marges més baixos, substrat de sorres i còdols, així com la presència del tamariu (Tamarix
canariensis), la sarga (Salix elaeagnos) i el jonc boval (Scirpus holoschoenus) entre la vegetació que
creix al mig del riu i més definitòria d’aquesta mena d’ambients.
La bassa d’en Canyà
En la continuïtat de la rambla fluvial, la bassa i les seves immediacions són el segon element de més
entitat o vàlua del riu Daró. El fet que la bassa constitueixi un punt permanent d’aigua l’esdevé un
refugi i referent per a la fauna i l’hàbitat d’espècies de protecció i indicadores de la qualitat fisioquímica
i biològica de les aigües estanques de la bassa, molt especialment de l’espiga d’aigua i el ranuncle pel
que fa a elements florístics, i el peix espinós, l’element faunístic més rellevant. L’espinós és una
espècie protegida molt sensible a les alteracions del seu hàbitat (aigües quietes o lentes i de poca
fondària), i això l’ha fet desaparèixer en bona part de la seva àrea de distribució pretèrita a Catalunya
i, a hores d’ara, convertir-se en una espècie molt amenaçada.

La devesa
Des del pont del vial de circumval·lació, el meandre esquerre del riu està resseguit per una formació

boscosa d’uns 300 m de longitud dominada per una plantació de plàtans. Té un interès escàs en
termes de composició florística però la devesa assegura la continuïtat i l’estructura de bosc de ribera a
les portes de la ciutat.
La rambla del riu

febrer de 2009

setembre de 2008

La bassa d’en Canyà

octubre de 2008

gener de 2009
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La devesa

juliol de 2008

juliol de 2008

Subàmbit 1.2. Tram N del Daró connector
Longitud:

2 km aprox. marge esquerre; 2,8 km aprox. marge dret. Aigües amunt de la riera de Vulpellac

Trets distintius: La plana al·luvial
A partir del barri de l’Aigüeta (marge esquerre) i la zona esportiva (marge dret), el Daró s’endinsa de
ple a la plana al·luvial del Baix Ter, amb un espai agrari i un paisatge obert, en el qual l’arbrat a
ambdós costats del curs retalla a la perfecció el traçat del Daró enmig de la planura. Fins a prop dels 3
km la llera es fa estreta i canalitzada per unes vores que s’alcen, a banda i banda, en forma de
terraplè per preservar les terres de conreu de les riuades. Malgrat l’escassa cobertura ripària que té el
corredor fluvial en aquest tram, el recorregut del riu per aquesta plana té un fort component
paisatgístic i estètic, tant actual com potencial. La presència d’exemplars de vern, roure martinenc,
àlber o tamariu, entre altres arbres autòctons, ens evidencia el potencial del riu i les seves capacitats
per desenvolupar encara boscos de ribera poc o molt estructurats.
La plana al·luvial

novembre de 2008

febrer de 2009

Àmbit 2. El Daró de transició
El Daró de transició correspon als 2 trams que es disposen entre els trams amb més funcionalitat
connectiva i el tram estrictament urbà del riu. La característica principal d’aquests trams transicionals és la
de situar-se en una façana rere urbana a certa distància de l’espai construït, i també pel fet d’un evident
caràcter d’espai periurbà degradat.

Subàmbit 2.1. Tram S del Daró de transició
Longitud:

0,73 km aprox. marge dret

Trets distintius: Les hortes
En la darrera façana dels edificis de l’avinguda President Companys, el riu limita amb un espai d’horta
de vàries parcel·les. Aquest espai de transició del riu cap a la trama urbana es distingeix per aquest
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límit d’ús del sòl, però a efectes de l’estructura i composició de la vegetació de ribera no comporta cap
canvi significatiu respecte aigües amunt del riu. Per tant hi ha una continuïtat en la identificació
d’arbres autòctons com el freixe i l’om, d’arbres naturalitzats com el lledoner i la figuera, i sobretot de
l’ocupació monoespecífica o a clapades d’espècies al·lòctones i bioinvasores com la robínia, l’ailant i
la canya, o de plantacions de plàtan.
El meandre del Pedró
En el barri del Pedró, el riu forma un meandre molt característic i pronunciat que, en l’actualitat,
disposa d’un ús del sòl compartit entre una línia d’edificis construïts i, limitant amb el riu, una superfície
de conreu abandonada i a l’expectativa de donar continuïtat urbanística. La vegetació de ribera en
aquest tram s’ha empobrit, tant a nivell d’estructura com en composició florística: el perfil de vegetació
és més dèbil, amb menys cobertura ripària i més domini d’espècies banals o antropitzades.
Les hortes

maig de 2008

El meandre del Pedró

maig de 2008

juliol de 2008

Subàmbit 2.1. Tram N del Daró de transició
Longitud:

1 km aprox. marge esquerre; 2,8 km aprox. marge dret. Aigües amunt de la riera de Vulpellac

Trets distintius: Façana fluvial de l’Aigüeta
Des d’aigües avall del pont de l’Embut, el pas del riu pel barri de l’Aigüeta posa de manifest un entorn
relativament degradat, amb abocaments de deixalles generalitzades i la presència d’una vegetació
relativament banal, amb abundància de canyars, robínies i comunitats de bardissa indicadores d’unes
comunitats de ribera en procés de degradació.
Façana fluvial de l’Aigüeta

febrer de 2009

maig de 2008
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Àmbit 3. El Daró urbà
El Daró urbà s’identifica amb el recorregut del riu pel nucli de la ciutat amb una façana urbana o
canalitzada a banda i banda del curs fluvial, desproveït de vegetació de ribera, i amb una funció exclusiva
de drenar les aigües i evitar-ne el seu desbordament. Els trams S i N són continus i la diferència entre ells
depèn del grau de desnaturalització per la canalització del riu.

Subàmbit 3.1. Tram S del Daró urbà
Longitud:

0,3 km aprox. Entre les proximitats del pont Vell i el pont Nou, i un tram del barri del Pedró

Trets distintius: Façana urbana del riu
Canalització amb façana urbana dels darreres d’edificis construïts a peu de riu.
Façana urbana del riu

:

juliol de 2008

agost de 2009

Subàmbit 3.1. Tram N del Daró urbà
Longitud:

0,35 km aprox. Entre el pont Nou i el pont de l’Embut

Trets distintius: Endegament del llit del riu
Endegament de llera i llit del riu en el tram del passeig Marimon Asprer.
Imatges:

Endegament del llit del riu

febrer de 2009

50

L’hàbitat natural
A/03
L’estat de la vegetació
En la caracterització zonal de l’estat de la vegetació de ribera del Daró, s’observa que en el municipi de la
Bisbal de l’Empordà hi predominen les estructures poc desenvolupades i la composició en general pobra
de les espècies pròpies dels espais fluvials (figura 4.3).
Les formacions lineals o d’exemplars aïllats que comprometen la funció connectiva del riu, i les espècies
de naturalesa invasora que de manera important desplacen a les comunitats autòctones, són una constant
a excepció del primer tram N del recorregut del riu.
Figura 4.3. Localització d’espècies i formacions segons interès de l’ecosistema (de N a S)

S’assenyala amb cercle elements o localitzacions puntuals, i amb línia el conjunt d’unitats o formacions predominants. A efectes de
comprensió, es representa una abstracció dels elements dominants o de major rellevància en la composició de la comunitat.

Font: GEOSERVEI SL.

En el predomini de les espècies forànies i impròpies de les comunitats de ribera, entre les espècies de
major ocupació s’hi troba la canya (Arundo donax) generalitzable arreu i la robínia (Robinia pseudoacacia)
molt més abundant aigües avall del nucli de la Bisbal. També hi són ben evidents altres arbres símbols de
l’antropització del lloc com ara l’ailant (Ailantus altissima), el lledoner (Celtis australis), el plàtan (Platanus
x hispanica) o la figuera (Ficus carica), aquesta última allà on els edificis de la vila esdevenen alhora
marges de la llera.
Tanmateix, entre l’arbrat autòcton hi destaquen per la seva abundància el freixe de fulla petita (Fraxinus
angustifolia) i l’om (Ulmus minor). També, en menor mesura, el pollancre (Populus nigra), l’àlber (Populus
alba), el salze (Salix alba), el gatell (Salix atrocinerea) i el tamariu (Tamarix canariensis), aquest últim molt
localitzat a l’inici del terme, allà on el Daró es manifesta com a rambla. El roure martinenc (Quercus
humilis) i el vern (Alnus glutinosa) són també dos arbres molt interessants pel que representen en quant a
qualitat ambiental, i dels quals se’n poden trobar exemplars comptats un cop el riu ja s’endinsa a la plana.
En concret, per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE les vernedes són hàbitats d’interès comunitaris prioritaris.
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Figura 4.4. Espècies autòctones i pròpies de les comunitats de ribera

Vern (Alnus glutinosa), balca (Thypa latifolia) i espiga d’aigua (Potamogeton nodosum) amb altres macròfits.
Font: GEOSERVEI SL.

Entre les espècies de menor port o de caràcter arbustiu, cal subratllar el domini de l’esbarzer (Rubus
ulmifolius), a vegades a les vores i altres dins la mateixa llera. En tots els casos, però, la presència
d’aquesta bardissa és indicadora d’unes comunitats poc o molt degradades i en permanent procés de
successió. Aigües amunt del nucli de la Bisbal, destaca la presència d’algun peu d’espinavessa (Paliuris
spina-christi) així com altres plantes restes de l’alzinar –d’alzina (Quercus ilex) només un únic exemplar
localitzat prop de la confluència del Daró amb la riera de Vulpellac–, entre les quals l’esparreguera
(Asparagus acutifolius), l’heura (Hedera helix) i el galzeran (Ruscus aculeatus). La sarga (Salix elaeagnos)
es també característica al mig de la llera, allà on el riu manté una estructura de rambla, just a l’inici del
terme.
Figura 4.5. Espècies foranies o impròpies de les comunitats de ribera

Raïm de moro (Phytolacca americana), canya (Arundo donax) i pi pinyer (Pinus pinea).
Font: GEOSERVEI SL.
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Com a espècies al·lòctones que ens indiquen el grau d’artificialització de l’espai fluvial, esmentar també la
figuera de moro (Opuntia ficus-indica), la serrana americana (Cyperus eragrostis) –abundant dins la llera–
i el raïm de moro (Phytolacca americana) –planta d’origen americà molt estesa en indrets poc o molt
frescals i de caire ruderal o nitròfil.
A l’avanç de les espècies al·lòctones en detriment de la vegetació de ribera originària, s’hi suma un segon
factor devaluador de la qualitat ambiental del traçat: L’escassa estructura o consolidació que presenta el
bosc de ribera a banda i banda dels marges del riu, sigui per:
-

les clapes importants amb absència de vegetació arbòria o arbustiva,

-

les formacions d’arbres en filera, alineats a la part superior del talús del riu, o

-

els trams prolongats amb vegetació exclusivament forània (canyar).

A/04
L’estat de la fauna
Malgrat tractar-se d’un espai fluvial, el component faunístic de la zona s’allunya força del que li
correspondria a un hàbitat d’aquestes característiques. Això es deu bàsicament a dues raons:
-

al fet que el Daró en aquest tram resti sec bona part de l’any, fet que condiciona l’estructuració de
comunitats animals poc o molt lligades als ambients aquàtics, i a la vegada,

-

a l’absència d’un bosc galeria o d’una massa forestal compacta a les vores de la llera, que ajudi a
la conformació d’uns ambients frescals que puguin ser veritablement diferenciadors en relació a
les condicions d’hàbitat que trobem a la plana circumdant.

Com a resultat, la component faunística és en bona part assimilable al del territori agrícola que té de
context el Daró llevat de les poblacions piscícoles. Així, resseguint el riu, la fauna invertebrada inclou una
variada representació de grups com els anèl·lids oligoquets, els mol·luscs gasteròpodes i els aràcnids,
com també els insectes ortòpters, mantoïdeus, heteròpters, lepidòpters, dípters, himenòpters i coleòpters.
Es tracta en tots els casos d’animals típics de les zones agrícoles i de vorada de camp de les planes
litorals.
Pel que fa als vertebrats, aprofiten les bardisses i una certa densitat vegetal per arrecerar-s’hi o bé troben
en els elements arbrats talaies, llocs on menjar o espais de nidificació que escassegen a la plana oberta
per raó de la intensitat d’usos. Així, en el cas dels amfibis i rèptils, hem de referir-nos als gripaus comú
(Bufo bufo) i corredor (B. calamita), al llangardaix comú (Lacerta lepida), la sargantana ibèrica (Podarcis
hispanica), al vidriol (Anguis fragilis), i les serps verda (Malpolon monspessulanus) i d’escala (Elaphe
scalaris).
Per la seva banda, entre els ocells cal destacar-hi l’aligot (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter nisus), el
xoriguer (Falco tinnunculus), la tòrtora (Streptopelia turtur) i el tudó (Columba palumbus), el mussol comú
(Athene noctua) i l’òliva (Tyto alba), l’abellerol (Merops apiaster), la puput (Upupa epops), el pit-roig
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(Erithacus rubecula), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la merla (Turdus merula), el trist (Cisticola
juncidis), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala) i de casquet (S. atricapilla), els mosquiters
(Phylloscopus sp.), el papamosques (Ficedula hypoleuca), les mallerengues blava (Parus caeruleus) i
carbonera (P. major), el raspinell (Certhia brachydactyla), la garsa (Pica pica), l’estornell (Sturnus
vulgaris), els pardals (Passer domesticus i P. montanus), el pinsà (Fringilla coelebs), la cardina (Carduelis
carduelis), el verdum (C. chloris), el passerell (C. cannabina) i el cruixidell (Miliaria calandra), entre
d’altres.
Per últim, en el cas dels mamífers esmentar l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), la musaranya menuda
(Suncus etruscus), la musaranya comuna (Crocidura russula), els rat-penats de ferradura petit
(Rhinolophus hipposideros) i gran (R. ferrum-equinum), el conill (Oryctolagus cuniculus), el ratolí domèstic
(Mus musculus), el talpó vulgar (Microtus duodecimcostatus) i la mostela (Mustela nivalis).
En relació als espais de dins la llera i allà on l’aigua s’hi acumula en determinades èpoques de l’any, la
fauna acostuma a tenir un cert component oportunista, atès al caràcter temporal d’una gran part d’aquests
ambients. Per exemple els amfibis com la granota verda (Rana perezi) i el tòtil granoter (Discoglosus
pictus) o els rèptils com la serp d’aigua (Natrix maura). Entre les aus, cal destacar el bernat pescaire
(Arcea cinerea) i el martinet blanc (Egretta garzetta), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d’aigua
(Gallinula chloropus), el corriol petit (Charadrius dubius), la xivitona (Actitis hypoleucos), les cueretes
(Motacilla sp.) i el blauet (Alcedo atthis), una de les espècies que requereixen una bona cobertura arbòria
per desplaçar-se al llarg dels connectors fluvials, i que en aquest cas pot habitar tant als ambients
forestals com als hàbitats de plana i aiguamoll.
Figura 4.6. Exemplars d’ocells identificats al riu Daró

Mallerenga blava (Parus caeruleus), polla d’aigua (Gallinula chloropus) i blauet (Alcedo atthis) .
Font: GEOSERVEI SL.

Un comentari especial mereix el poblament ictiològic del Daró, que en el cas del terme de la Bisbal
d’Empordà es troba bàsicament concentrat aigües amunt del nucli de la Bisbal, allà on l’aigua s’hi acumula
per més temps i fins i tot durant tot l’any, en el cas de la bassa d’en Canyà. Entre les espècies autòctones
s’hi han localitzat l’anguila (Anguilla anguilla), la bagra (Squalius cephalus), el barb de muntanya (Barbus
meridionalis) i l’espinós o escanyagats (Gasterosteus aculeatus) –aquesta última com a espècie més
emblemàtica de la zona (vegeu punt A/02)–, mentre que pel que fa als peixos introduïts hi tenim la carpa
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(Cyprinus carpio), el carpí (Carassius auratus) i el mirallet (Lepomis gibbosus). Un dels llibres referents en
aquesta matèria és Els peixos de les Gavarres i entorns (2007) dels estudiosos Q. Pou, M. Clavero i L.
Zamora.
El Consorci de les Gavarres té a la bassa del Canyà una de les estacions de mostreig de peixos, amfibis i
altra fauna aquàtica i realitza el seguiment des de l’any 2007. També efectua operacions de repoblació o
rescat com la de la sequera de l’any 2008 que va eixugar la bassa del Canyà i va privar la reproducció de
l’espinós.

A/05
Elements d’antropització infraestructurals
Les infraestructures hidràuliques són el primer factor d’antropització o alteració de les condicions d’hàbitat
del riu Daró, al seu pas pel municipi de la Bisbal d’Empordà. Els elements infraestructurals actuals a
esmentar són:
a)

Estructures transversals

Estructures que dificulten la continuïtat longitudinal del sistema fluvial, tant pel que fa a la connectivitat
longitudinal de l’hàbitat aquàtic com per la distribució dels sediments, són:

Les restes de la resclosa d’en Canyà
La resclosa d’en Canyà és una infraestructura semienderrocada de la qual en resta un pilar al marge
esquerre i els fonaments i restes de rocam a banda i banda del riu, de manera que el pas de les aigües i

sediments segueixen essent parcialment obturats. Tanmateix, la caracterització a partir de geologia de
superfície sobre el funcionament de la bassa d’en Canyà (vegeu punt H/13) en desconsella la retirada o
restitució completa i fa prevaldre el principi de precaució.
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L’artificialització del llit del riu
Punts i trams de llit formigonat en els trams urbans del Daró. En concret, un punt a banda i banda del pont
Vell per evitar-ne el desfalcament del pont i un tram entre el pont Nou i el pont de l’Embut en el qual el llit
es troba majoritàriament formigonat, complint una funció de drenatge i prevenció d’inundacions. La

recuperació o millora ambiental d’aquest espai està subjecte a la prioritat de defensa hidràulica.

b)

Estructures longitudinals

Estructures que limiten la connectivitat lateral del sistema fluvial, de la llera amb les seves riberes i la seva
plana d’inundació, com a espai hàbitat de la flora i la fauna pròpia dels ecosistemes fluvials:

Motes, esculleres i murs de contenció del riu
La pràctica totalitat del curs del riu, en el seu recorregut pel municipi de la Bisbal d’Empordà, està protegit
per motes i esculleres en els trams on limita amb terrenys agrícoles, i d’escullera i murs de contenció en

els trams de riu urbà. Minimitzar l’impacte i la degradació ambiental que poden ocasionar és un objectiu
més o menys factible des d’intervencions de millora estètica, com la cobertura d’escullera vista, fins a

actuacions de desplaçament o retirada d’aquestes infraestructures de protecció.

A/06
Altres elements d’intrusió
Altres signes inequívocs d’antropització o degradació del riu Daró, en el terme de la Bisbal d’Empordà, es
posen de manifest en constatar punts d’abocaments incontrolats o de dispersió de deixalles de tota mena,
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passos motoritzats i l’aparcament de vehicles sobre el llit del riu, aquesta com a última pràctica eradicada
(estiu 2008). En canvi, un tipus d’intrusió diferent i que convindrà fer un seguiment adequat, té relació amb
els ramats que actualment freqüenten el paratge de la rambla del riu i la bassa d’en Canyà, sobretot per
prevenir o no dificultar els treballs de recuperació de la vegetació autòctona que s’està portant a terme en
aquest primer tram del riu Daró.

Els passos motoritzats sobre el riu
Els passos motoritzats sobre el riu alteren la dinàmica de
l’ecosistema i del paisatge fluvial, i poden significar un
contratemps important per a la dignificació del riu. Els
passos motoritzats que podrien ser més controvertits pel fet
d’ubicar-se en el tram de riu de més valor ambiental, són:
(1) el pas a prop de la confluència del riu Daró amb la riera
del Vilar, i (2) el pas previ a la resclosa i bassa d’en Canyà.

Deixalles i punts d’abocament al riu
El material aliè abandonat al riu té una localització generalitzada però major en els transectes urbans i de
transició, a on els efectes d’hiperfreqüentació i ruderalització es posen particularment de manifest. Entre
les substàncies alienes a l’ecosistema i que han estat abocades i transportades pel cabal de riu, algunes

poden tenir un major impacte sobre la flora i la fauna (ex. crosta de fibra de vidre sobre el llit del riu, juliol
de 2009; 3a imatge).
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5. La regulació urbanística
U/01
El planejament vigent
L’ordenació i la regulació urbanística vigent de l’espai fluvial del riu Daró la determina el Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) de la Bisbal d’Empordà de l’any 1982 i el text refós de l’any 1997.
Figura 5.1. Pla General d’Ordenació Urbana (incorpora modificacions puntuals de PG i planejament derivat)

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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Altra normativa vinculant a determinats espais que limiten amb el curs fluvial del Daró és el:
-

Pla Especial de Protecció del Nucli Antic (1994).

Amb aquests referents normatius i a l’espera del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
–actualment en fase de redacció– la lectura del riu Daró des del punt de vista urbanístic s’efectua a partir
de la juxtaposició, costat a costat, de zones amb una ocupació del sòl i una qualificació urbanística de molt
diversa índole.
Taula 5.1. Identificació dels àmbits d’influència de l’espai fluvial del riu Daró
Classificació

Usos

Qualificació

Clau PGOU

Sòl urbà
Sistemes

Zones

Equipament

Equipament

E

Espais lliures

Espai Lliure

A

Hídric

Sense referència

Residencial

Teixit històric

1

Eixample entre mitgeres

2

Eixample en blocs aïllats

3

Verd Privat d’interès tradicional
Àmbits no
desenvolupats

Industrial

Indústria

Residencial

Àrea transformació d’ús T1

Residencial

Unitat d’Actuació UA2

RH
(PE l’Aigüeta)

VP
5

Sòl urbanitzable delimitat
Sistemes

Sense referències

Zones

Residencial

Desenvolupat parcialment

Mas Clarà

Desenvolupat i no executat
No desenvolupat

IV-2
IV-3

Agrícola

Usos alternatius
Valor agrícola

UA
VA

Agroforestal

Protecció paisatgística

PP

Sòl urbanitzable no delimitat
Sistemes

Sense referències

Zones

Residencial

Sistemes

Llera del riu

ol no urbanitzable
Vies rurals i llits d’aigua
Zones
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Figura 5.2. Identificació dels àmbits d’influència de l’espai fluvial del riu Daró

ZONA D’EQUIPAMENTS

ORDENACIÓ T1

VERD PRIVAT D’INTERÈS
TRADICIONAL
ESPAIS LLIURES

ESPAI URBÀ DEL DARÓ

FAÇANA INDUSTRIAL

FAÇANA URBANA

ORDENACIÓ UA2

ORDENACIÓ SNU

USOS EN ESPAIS PRIVATS

Font: PAU CD SL.

A continuació, en els següents punts de caracterització del planejament actual, es recullen les principals
directrius urbanístiques relacionades amb la protecció i millora de l’espai fluvial del Daró, a partir
de:
-

els sistemes en el sòl urbà: els equipaments, les zones verdes i la xarxa hídrica que conformen
l’estructura urbana,

-
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les grans tipologies d’ocupació del sòl actual: les zones residencials i les industrials,
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-

les àrees urbanes no desenvolupades: l’àrea de transformació d’ús T1 i l’unitat d’actuació UA2, o

-

el sòl urbanitzable delimitat del sector Mas Clarà.

Aquest exercici posa de manifest l’escassa definició dels espais pel que fa a la vinculació que tenen entre
ells i amb el riu. En aquest sentit, els espais limítrofs amb el riu Daró, que es troben definits
urbanísticament pel PGOU, avui presenten unes limitacions o desencaix amb una nova visió riu-ciutat
ciutat-riu emergent i partidària d’explorar les capacitats de vertebració, valorització i dinamització que
intrínsicament té el Daró a la Bisbal d’Empordà.

U/02
Els sistemes en el sòl urbà
Sistema d’Equipaments comunitaris (E) · Sòl urbà
El planejament urbanístic vigent identifica diferents àrees destinades a equipaments comunitaris en l’àmbit
d’influència del Daró, tant en el sòl urbà consolidat com en aquell pendent de desenvolupament dins àrees
de transformació d’ús. Les principals zones se situen:
- al nord del sòl urbà, sobre el marge dret del riu, amb programes docents, esportius i culturals
- al centre en dos emplaçaments: a l’àrea de transformació urbana T1 i a l’àmbit de l’UA2
- al sud del sòl urbà en una àrea destinada a usos esportius
Definició
Superfícies destinades a usos públics o centres al servei dels ciutadans. Els equipaments existents de
domini privat, es contempla que continuaran en règim de propietat privada mentre no variï la seva funció o
contingut.
Ordenació
El planejament vigent no especifica condicions d’ordenació concretes, en relació amb la protecció i millora
de l’espai fluvial del Daró per a cap de les superfícies destinades a equipaments comunitaris.
Condicions d’ús
Segons categories d’equipament permeses (PGOU, text refós 1997; art. 50):
Categories

Descripció

Categ. E1-2-7

Docent (E1): centres per a l'educació, de qualsevol grau o especialització, amb instal·lacions
annexes esportives i culturals.
Cultural (E2): biblioteca, centres socials i culturals, museus, cases de cultura, sales de reunions.
Proveïments (E7): mercats, escorxadors.

Categ. E5

Esportiu

Categ. E8

Aparcament
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Categories

Descripció

Categ. E10

Serveis tècnics

Sistema d’espais lliures (A) · Sòl urbà
El planejament urbanístic vigent identifica diferents àrees destinades a espais lliures en l’àmbit d’influència
del Daró, tant en el sòl urbà consolidat com en aquell pendent de desenvolupar. Les principals zones se
situen:
- entre els ponts Nou i de l’Embut: el passeig Marimon Asprer i part del carrer Agustí Font
- en l’Unitat d’Actuació 2: en el perímetre que limita amb el riu.
Definició
Constituït per jardins i parcs, àrees de joc i esbarjo. La destinació a parcs i jardins urbans implica la seva
titularitat pública. No s'admet cap edificabilitat. No pot superposar-se als parcs i jardins la funció
d'aparcament ni d'altres pròpies de serveis viaris.
El PGOU no vincula directament cap d’aquests espais amb l’espai fluvial

Sistema hídric · Sòl urbà
El PGOU no fa cap referència explícita al sistema hídric en el sòl urbà, ni al conjunt que rius, rieres i
torrents que conformen un sistema urbanístic. Considerem que és rellevant aquest fet donada l’especial
importància que ha tingut, té i tindrà el Daró i tot el sistema hídric en la configuració de l’estructura urbana
del municipi i en conseqüència en la seva morfologia.
Dins el cos normatiu del sòl no urbanitzable, el planejament general tracta en un mateix text les
determinacions pròpies de la mínima protecció i servituds de les vies rurals i llits d’aigua (vegeu apartat
U/07. Les zones en el sòl urbanitzable)
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U/03
Les zones residencials en el sòl urbà
Els espais contigus al riu Daró, i que actualment estan ocupats per a un ús residencial, es troben regulats
per 4 categories de qualificació urbanística contemplades en el pla general vigent:
-

Teixit històric,

-

Eixample entre mitgeres,

-

Eixample en blocs aïllats, i

-

Verd privat d’interès tradicional.

La Zona de Teixit Històric és la que estableix les condicions més importants per a la conservació i
recuperació dels edificis històrics situats a les vores dels espais fluvials del centre de la ciutat.

Figura 5.3. Mostra de l’espai fluvial d’ús residencial segons qualificació urbanística

En groguenc: eixample entre mitgeres. En vermell: teixit històric. En rosa: teixit històric - nucli antic (Pla Especial de
Protecció). En verd: unitat d’actuació (UA-2). En taronja: indústria. En llima: sòl no urbanitzable.
Font: PGOU de la Bisbal d’Empordà.

Teixit històric (1) · Sòl urbà
Definició
Nuclis de població existents abans de l'últim desenvolupament urbà, als segles XIX i XX, i amb l’objectiu
establert pel PGOU de revaloritzar i regenerar la zona, millorant les condicions d'habitabilitat dels edificis,
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respectant l'actual conformació del teixit intern i revalorant, amb això, la seva condició de conjunt històricoartístic.
Normativa relacionada
Pla Especial de Protecció del Nucli Antic (1994).
Ordenació - Classificació dels edificis
Segons tipologia d’edificacions i polítiques arquitectòniques (PGOU, text refós 1997; art. 57-63):
Tipus edificacions

Polítiques arquitectòniques permeses

Edificis de valor arquitectònic o Restauració: per a la conservació integral de l’edifici i/o la restitució de la seva
històric (1 a), en contacte amb el configuració històrica, admetent obres de consolidació i millora de les condicions
recinte emmurallat
d'higiene i salubritat.
Edificis del teixit històric amb un Conservació: per a obres menors de manteniment d’edificis.
ús residencial limitat a unifamiliar
(1 b), zona eixample i creixement Regeneració: per millorar les condicions d’habitabilitat i resoldre els dèficits interiors
dels habitatges.
lineal
Reconstrucció: per a obres fonamentals en edificis, les condicions estàtiques de les
quals no permeten ni aconsellen la seva regeneració, i serà necessari generalment
la prèvia demolició.

Segons normativa de protecció i intervenció en el patrimoni artístic i cultural (PE, 1994; art. 20):
Categories de protecció

Descripció

Categ. 1: Conservació (1a1)

Edificis de notable interès en que les intervencions han d’assegurar el manteniment
de l’estat original de les façanes i dels nivells dels forjats, eliminant afegits impropis,
especialment els situats per damunt de cornisa o ràfec.

Categ. 2: Conservació parcial

Edificis segons 2 subtipus:

Subcateg. 2*:
Restauració Tipològica (1a2*)

Edificis de notable interès que es troben parcialment modificats en el tractament de
les seves façanes, i pel que convé actuar per restaurar l’estat original d’acord amb la
tipologia constructiva que li correspongui (casa medieval, casa barroc, edifici del XI,
etc).

Subcateg. 2:
Actuació Arquitectònica (1a2)

Edificis que conserven restes d’elements d’interès que cal protegir però que permet
intervenir a la resta.

Normativa modular de protecció
Normativa complementària en la determinació d’alçades, i la composició i acabat de les façanes: divisió
reticular, finestres i balcons, forma de les obertures, volades, cossos sortints i reculades, cobertes, i
textura i materials (PGOU, text refós 1997; Secció 2. Apartat 4).

Eixample entre mitgeres (2) · Sòl urbà
Definició
Sòls urbans d'edificació contínua de més recent creació i les seves ampliacions efectuades pel PGOU.
Ordenació - Classificació dels edificis
Segons subzones i alineació de vial en illa tancada o semitancada (PGOU, text refós 1997; art. 107, 108,
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110 i 111):
Subzones

Descripció

Subzona 2a

L’ús residencial no s’admet en planta baixa. Als edificis de les Voltes no podran modificar-se les
façanes ni la configuració volumètrica en aquelles parts de l'edifici que puguin quedar afectades.
En aquestes façanes, només s'hi podran realitzar obres de restauració i conservació. La part que
queda per completar s'haurà d'ajustar la composició, acabats i textura de la seva façana a la
resta del conjunt.

Subzona 2b

Sense condicions d’interès per a la protecció i millora del riu Daró.

Eixample en blocs aïllats (3) · Sòl urbà
Definició
Àrees d sòl urbà amb ordenació volumètrica especial, fruit de promocions públiques o privades.
Ordenació - Classificació dels edificis
Segons subzones i alineació de vial en illa tancada o semitancada (PGOU, text refós 1997; art. 117):
Subzones

Descripció

Subzona 3b

Illes promogudes pel Patronat Provincial de l'Habitatge i Obra Sindical de la Llar.
Sense condicions d’interès per a la protecció i millora del riu Daró.

Verd privat d’interès tradicional (VP) · Sòl urbà
Definició
Edificacions i terrenys associats, els valors arquitectònics, paisatgístics i ambientals dels quals han de ser
preservats, prohibint qualsevol alteració de les seves actuals característiques (única qualificació existent,
en l’àmbit fluvial del Daró, entre els carrers A. Font, Almogàvers i P. Fabra). No es fa necessària la seva
transmissió al domini públic i es respecta la seva titularitat privada.
Ordenació
Edificació

No es podran efectuar edificacions de nova planta ni autoritzar-se la demolició de les
construccions antigues. Es podran autoritzar obres de consolidació, conservació i millora de les
edificacions existents.

Vegetació

Es conservarà l'ordenació actual de l'arbrat, jardins, àrees de vegetació i altres similars.
S'admetran les operacions de creació, millora i conservació d'aquest sòl i dels mantells de
vegetació o arbrat.
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U/04
Les zones industrials en el sòl urbà
Al terme de la Bisbal d’Empordà són 3 els espais o zones industrials analitzats en el present document,
que limiten amb el riu Daró i que en el text refós del PGOU reben la qualificació urbanística de zona
industrial (zona bàsica 5). Aquests zones es situen (vegeu figura 5.2):
-

Al nord del sòl urbà, al marge esquerre del Daró, ocupant l’àrea que formen els darreres de les
edificacions amb façana al carrer del Paral·lel, a l’illa urbana situada entre aquest carrer i el riu. Es
tracta d’una zona a on conviuen diferent usos, molts d’ells residencials encara que la zona tingui
la qualificació urbanística d’industrial, donat que són els patis, jardins o hortes de les edificacions
residencials amb façana al carrer.

-

La finca situada al marge esquerre del riu, al costat del pont Vell, que manté l’activitat industrial

-

Les finques situades entre el Daró i la façana residencial del carrer del Germans de Ferrer, que
mantenen parcialment l’activitat industrial.

Els sòls industrials situats a l’Aigüeta els regula el Pla Especial de l’Aigüeta (1994), i les posteriors
modificacions. Aquest barri industrial, a segona línia del curs del riu Daró, s’exclou de l’anàlisi.
Les característiques de més incidència o interès pel Pla de recuperació del Daró són:
Zona industrial (5) · Sòl urbà
Definició
Sòls urbans destinats a activitats industrials.
Ordenació
Cap de les 3 zones industrials considerades disposen de normatives d’ordenació urbanística específiques
per a la protecció i millora de l’espai fluvial del Daró.
Condicions d’ús
Segons categories industrials permeses (PGOU, text refós 1997; art. 131 i 251):
Categories

Descripció

Categoria 1a

Indústries no molestes per a l'habitatge. No sobrepassaran l'índex 2 en tota la classe d'efectes
regulats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Categoria 2a

Indústries incòmodes admeses contiguament a l'habitatge. No sobrepassaran en tota classe
d'efectes la intensitat 3. Quan s'arribi a la intensitat 4 per raó d'emissió de soroll, es podrà
admetre quan es corregeixin els efectes i es tracti d'activitats de caràcter públic i/o col·lectiu.

Categoria 3a

Indústries incompatibles amb l'habitatge. No sobrepassaran l'índex 3 quant a efectes
determinants de perillositat, nocivitat, insalubritat, ni l'índex 4 quant als altres efectes.

Per a aquestes categories, el PGOU admet “diferents graus d'agressió sobre les persones i el medi
ambient, per raó de soroll, vibracions, pols, emanacions nocives, olors, vapors, aigües residuals, perill
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d'explosions, incendis, contagi i radiació. Aquests graus de molèstia i perill es mesuren per les condicions
de funcionament de cada establiment i la seva funció, a més del tipus de producte que es manipula,
elabora o emmagatzema” (art. 251).

U/05
Les àrees urbanes no desenvolupades
Espais en sòl urbà que limiten amb el riu Daró, subjectes a planejament derivat segons:
Àrea de transformació d’ús (T1) · Sòl urbà
Definició
Sectors de sòl urbà del nucli de la Bisbal, on la utilització urbanística actual es considera convenient
modificar de forma ordenada i a mesura que les activitats que actualment s'hi desenvolupen trobin una
altra ubicació.
Figura 5.4. Àmbit T1

Font: PGOU de la Bisbal d’Empordà.

Aquest sector pren rellevància en relació amb l’espai fluvial doncs un cop desenvolupat formarà la façana
urbana del passeig Marimon Asper, aportarà nous espais lliures i acabarà d’ordenar un gran parc urbà en
la zona actualment destinada a aparcament de vehicles (camp de futbol vell).
Ordenació
El PGOU es remet als plans especials de reforma interior que oportunament s’elaborin i aprovin, però pel
que fa a l’Àrea T1 objecte d’estudi, es concreta el següent:

Superfície

2

19.300 m : entre el camp de futbol, el passeig Marimon Asprer i la carretera Girona-Palamós.
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Tipus edificació

Davant carretera i passeig: entre mitgeres en línia al carrer en continuïtat amb les alineacions
existents.

Alçada màxima

10,5 m (3 P), i 13,5 m (4 P) en façana a carretera i zona contigua a l’edifici en terrenys de l'antiga
estació.

Usos

Segons detalli el Pla Especial, i sense contradiccions amb els establerts per a les zones
d'Eixample.

Edificabilitat total

Sostre sòl: 1,2 m . Reserva equipaments: 10%. Densitat residencial màxima: 75 habitatges/ha.

Reserves

Vials i aparcaments: 20% mínim. Jardins i espais lliures: 19%. Equipament: 11%. El Pla Especial
ubicarà obligatòriament part de l'equipament a l'edifici del cine Mundial, respectant com a mínim
la façana modernista que dóna al passeig Marimon Asprer.

2

Unitat d’Actuació (UA2) · Sòl urbà
Aquest sector presenta un especial interès per ser considerat en el present anàlisi doncs se situa sobre un
espai que, malgrat sigui totalment inundable per períodes de retorn de 100 anys, el PGOU classifica dins
el sòl urbà i admet usos que són incompatibles amb la protecció del sistema hídric.
Definició
El PGOU concreta, entre d’altres, aquesta delimitació d’una Unitat d’actuació en sòl urbà per tal d’ordenar
la zona i procurar una justa distribució entre els propietaris dels beneficis i les càrregues derivats del
planejament; sens perjudici de la delimitació de noves unitats o del reajustament de les ja delimitades, si
fos necessari, durant l'execució del Pla.
Qualsevol actuació queda condicionada fins que no s'hagin aprovat el planejament derivat (si és el cas),
efectuat les cessions de terrenys obligatòries i gratuïtes, i procedit a la urbanització dins de cada unitat.
Figura 5.5. Àmbit UA-2 objecte de revisió i adequació en el futur POUM

Font: PGOU de la Bisbal d’Empordà.
.
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U/06
Els sectors en el sòl urbanitzable delimitat i no delimitat
Els sectors en sòl urbanitzable delimitat (programat) no desenvolupat
D’interès pels objectius del Pla de Recuperació Integral del riu Daró, cap sector de sòl urbanitzable
delimitat està inclòs en l’àmbit d’influència de l’espai fluvial, a excepció d’una zona del sector UD “Mas
Clarà” que el planejament derivat destina a dotacions comunitàries i el situa al nord de l’actual zona
d’equipaments docents i esportius, al nord de la ciutat.
Figura 5.6. Àmbit parcial (en contacte amb el Daró) UD-Mas Clarà

Font: PGOU de la Bisbal d’Empordà.

Els sectors en sòl urbanitzable no delimitat (no programat) per desenvolupar
Pel que respecte als objectius del present anàlisi, indicar que els sectors de sòl urbanitzable no programat
delimitats al PGOU de 1982 resten tots ells per desenvolupar a excepció del sector IV-2.

U/07
Les zones en el sòl no urbanitzable
Dins el sòl no urbanitzable, el PGOU/82 ordena els usos i zonifica uns determinats espais situats en
l’àmbit d’influència del Daró, com a zones d’Usos alternatius, de Valor agrícola i de Protecció paisatgística.
Pel que fa a elements de l’estructura del sòl no urbanitzable fa referència en el seu text normatiu als
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elements de la xarxa de camins rurals i dels rius i torrents en els termes que s’exposen a continuació.

Vies rurals i llits d’aigua · Sòl no urbanitzable
Definició
Terrenys contigus a rius i torrents de domini públic, així com els marges dels camins rurals. Terrenys
limítrofs en una amplada mínima de 100 m al riu Daró i la riera del Vilar, així com els contigus en 30 m als
torrents i altres rieres, i els adjacents en 15 m a tots els camins rurals.
S’estableix també una zona de protecció transitòria, coincident amb els terrenys afectats per les
inundacions periòdiques del riu Daró. Aquesta protecció romandrà fins a la resolució definitiva d'aquest
problema mitjançant l'execució del projecte que aprovi la Junta d’Aigües.
Ordenació
Edificació

Els terrenys no poden ser edificats ni destinats a utilitzacions que impliquin una transformació de
les seves condicions actuals. Només seran permeses les actuacions orientades a la seva
conservació.
En la zona protecció transitòria queda prohibida qualsevol construcció o acumulació de terres
que obstaculitzin el pas de les aigües. S'admet, en canvi, l'edificació sobre pilars a una alçada
d'1,50 m del sòl, excepte a la zona definida com a canal de vessament on la prohibició és total.
En cas que la Junta d’Aigües consideri més idònia una altra solució tècnica per resoldre el
problema de les inundacions, l'excepció anterior desapareixerà automàticament a partir de
l'aprovació de l'oportú projecte.

Aprofitaments

Queden absolutament prohibits els moviments de terra, les extraccions d'àrids i l'alteració de la
vegetació riberenca. No s'entendrà per alteració les operacions derivades d'una explotació
forestal racional.

Zona de Protecció paisatgística · Sòl no urbanitzable
Definició
Àrees de l’àmbit territorial del PGOU que per la seva topografia i vegetació confereixen el seu caràcter
peculiar al paisatge del Baix Empordà.
Ordenació
Usos admesos

a) Forestal amb limitacions.
b) Agrícola i ramader amb limitacions.
c) Residencial existent. Prohibit el residencial de nova planta en finques inferiors a 5 ha

Zona de Valor agrícola · Sòl no urbanitzable
Definició
Sòl apte per a l'explotació agrària. Haurà de rebre un tractament prioritari per intensificar el
desenvolupament del sector i fomentar la millora de les explotacions.

70

La qualitat de l’espai urbà
Ordenació
Edificació

S'admeten les construccions destinades a explotacions agràries relacionades amb la natura i el
destí de la finca i que s'ajustin als plans i les normes del Departament d'Agricultura.

Amb independència de les edificacions tradicionals existents, s'admet l'habitatge familiar sempre
que es disposi d'una superfície de 15.000 m2 en una o dues peces de terreny d'un mateix terme
municipal.
S’haurà d'acreditar la necessitat d'ubicació de la mateixa en aquesta categoria de sòl com a
conseqüència de l'exercici d'una activitat vinculada al medi agrari. L'edificació s'ubicarà
forçosament en una franja situada entre 15 i 35 m comptats a partir de l'eix dels camins existents,
a efectes d'evitar l'ocupació indiscriminada de l'espai rural.

Usos no admesos a) Industrial, excepte la indústria lligada directament a l'explotació agrària.
b) Establiment de carreteres, autovies i autopistes, així com línies d'alta tensió i canalitzacions
soterrades. Aquestes dues últimes podran discórrer, únicament, per les faixes situades a 20 m
dels límits de les carreteres i els camins actuals que creuen el territori i en els límits de propietat.

c) Activitats extractives.
d) Abocadors d'escombraries.
e) Activitats esportives i recreatives.

Zona d’Usos alternatius · Sòl no urbanitzable
Definició
Sòl que sense tenir un excepcional valor agrícola, es dedica a aquest ús, amb conreus, en general de
secà.
Ordenació
Usos admesos i
condicions

S'admet l’ús residencial a les masies existents i el residencial familiar en habitatge aïllat, amb les
mateixes condicions establertes per aquest ús en sòl de valor agrari.
També es podrà autoritzar aquest tipus d’habitatge quan es disposi d’una superfície mínima de
2
15.000 m en una sola peça i separada un mínim de 200 m dels habitatges existents.
Poden construir-se edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i interès social.
S’admet l’ús agrícola i ramader amb prioritat sobre l’ús d’habitatge familiar.
2

S’admet l’ús industrial segons les condicions, entre altres, de: superfície màxima de 1.200 m ,
separació entre indústries de 200 m, situació entre 15 i 35 m respecte els camins existents, i
consideració d’utilitat pública o interès social per part de la Comissió d’Urbanisme.
Es permeten activitats extractives, d’acord amb la normativa sectorial vigent.
S’admet la instal·lació de serveis i comerços segons les mateixes condicions que l’ús industrial.
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6. La qualitat de l’espai urbà
U/08
La conservació de les façanes del riu
Dels edificis que presenten façana al riu Daró ens trobem amb dues situacions diferenciades:
-

per una banda, les façanes urbanes (façanes principals) dels edificis situats sobre el passeig i,

-

per altra banda, les façanes posteriors de les edificacions situades entre el pont Nou, a banda i
banda del riu, i les immediacions del pont de circumval·lació i marge dret del riu.

En relació amb les primeres, el PGOU determina les condicions d’aquestes edificacions i resta per
desenvolupar l’ordenació de la zona corresponent a l‘Àrea de Transformació d’ús - T1, que aportarà un
nou front edificat juntament amb el parc urbà que en aquesta zona es preveu.
En relació amb les segones, el mal estat de la façana fluvial és el denominador comú d’aquests edificis
que tenen unes característiques diferents segons l’ús i la regulació urbanística de que disposen.

Façana residencial del nucli antic
Localització

Edificis integrats dins i en contigüitat al perímetre que correspon al recinte emmurallat del
nucli antic de la ciutat

Ocupació

Habitatges i comerços/serveis

Qualificació urbanística Teixit històric. Edificis de valor arquitectònic o històric (1 a). PGOU
Normatives de
Polítiques arquitectòniques permeses:
protecció i intervenció
 Restauració  Conservació  Regeneració  Reconstrucció
Categories de protecció (PE Nucli antic):
 Conservació (1a1)
 C. tipològica (1a2*)
 Reestructuració (1a3)

 C. arquitectònica (1a2*)

Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública:
 Edificacions  Publicitat  Retolació  Sòl lliure  Ocupació vies i espais públics
Plans de millora

Pla especial per la recuperació del Nucli Antic, 2009 (pla de barris):
Actuació 2.3. Intervenció en el riu Daró: Suport a la rehabilitació de façanes i millores
d’habitabilitat

Estat actual

Afectació edificis:
 Estanqueïtat aigua  Aïllament tèrmic  Accessibilitat (ascensors)
Afectació façanes:
 Annexes/Cossos sortints  Cobertes  Materials i textures
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Façana residencial adjacent al nucli antic
Localització

Edificis de continuïtat amb el perímetre del nucli antic de la ciutat, al marge dret del riu, i que
corresponen als primers creixements fora muralla

Ocupació

Habitatges i comerços/serveis

Qualificació urbanística Teixit històric. Edificis de valor arquitectònic o històric (1 a). PGOU
Normatives de
Polítiques arquitectòniques permeses:
protecció i intervenció
 Restauració  Conservació  Regeneració  Reconstrucció
Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública:
 Edificacions  Publicitat  Retolació  Sòl lliure  Ocupació vies i espais públics
Plans de millora

Pla especial per la recuperació del Nucli Antic, 2009 (pla de barris):
Actuació 2.3. Intervenció en el riu Daró: Suport a la rehabilitació de façanes i millores
d’habitabilitat

Estat actual

Afectació edificis:
 Estanqueïtat aigua  Aïllament tèrmic  Accessibilitat (ascensors)
Afectació façanes:
 Annexes/Cossos sortints  Cobertes  Materials i textures

Altra façana residencial del teixit històric
Localització

Edificis unifamiliars de l’avinguda President Companys (marge dret) i edifici adjunt a la fàbrica
Puigdemont (marge esquerre)

Ocupació

Habitatges i comerços/serveis

Qualificació urbanística Teixit històric. Edificis amb un ús residencial limitat a unifamiliar (1 b). PGOU
Normatives de
Polítiques arquitectòniques permeses:
protecció i intervenció
 Restauració  Conservació  Regeneració  Reconstrucció
Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública:
 Edificacions  Publicitat  Retolació  Sòl lliure  Ocupació vies i espais públics
Plans de millora

---

Estat actual

Afectació edifici:
 Estanqueïtat aigua  Aïllament tèrmic  Accessibilitat (ascensors)
Afectació façana:
 Annexes/Cossos sortints  Cobertes  Materials i textures

Façana residencial eixample
Localització

Edificis situats dins la trama urbana de l’eixample o últims creixements urbanístics de la ciutat

Ocupació

Habitatges i comerços/serveis

Qualificació urbanística Eixample entre mitgeres (2). PGOU
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Polítiques arquitectòniques permeses:
Normatives de
protecció i intervenció
 Restauració  Conservació  Regeneració  Reconstrucció
Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública:
 Edificacions  Publicitat  Retolació  Sòl lliure  Ocupació vies i espais públics
Plans de millora

---

Estat actual

Afectació edifici:
 Estanqueïtat aigua  Aïllament tèrmic  Accessibilitat (ascensors)
Afectació façana:
 Annexes/Cossos sortints  Cobertes  Materials i textures

Façana industrial
Localització

Zones industrials de la fàbrica Puigdemont i dels barris de l’Aigüeta (c/ Paral·lel) i del Pedró
(c/ Germans Ferrer)

Ocupació

Indústria i magatzems

Qualificació urbanística Zona industrial (5). PGOU
Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública:
Normatives de
protecció i intervenció
 Edificacions  Publicitat  Retolació  Sòl lliure  Ocupació vies i espais públics
Plans de millora

---

Estat actual

Afectació edifici:
 Estanqueïtat aigua  Aïllament tèrmic  Accessibilitat (ascensors)
Afectació façana:
 Annexes/Cossos sortints  Cobertes  Materials i textures

Figura 6.1. Façanes del riu Daró a la Bisbal d’Empordà

Font: GEOSERVEI SL.
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U/09
La comunicació i els accessos al riu
El riu Daró, en el seu recorregut pel centre de la ciutat, acusa en excés un factor barrera o de tall sigui:
-

transversal, entre els teixits urbans de banda i banda del riu, o

-

longitudinal, prenent l’accés al riu com a finalitat mateixa.

Aquesta dificultat o obstacle físic del Daró, a la Bisbal d’Empordà, contribueix efectivament en donar
l’esquena al riu, en construir perceptivament aquesta barrera física justificada en:
-

una insuficient xarxa de ponts i passeres per creuar el riu, sobretot per a trànsit lent (peatonal i no
motoritzat) i d’ús veïnal, de nexe entre barris de la ciutat,

-

existència de baixadors o accessos al riu tallats o poc acondicionats i testimonis del
desmantellament de passeres urbanes, i

-

camins fluvials, paral·lels al riu, sense continuïtat per poder vorejar el riu en una activitat de lleure
o d’acostament al patrimoni natural i cultural del riu.

La comunicació longitudinal
La xarxa viaria que ressegueix longitudinalment el

Figura 6.2. Xarxa d’accessos entorn el riu

Daró és una xarxa molt primària que únicament voreja
el riu entre el pont de l’Embut i el pont Nou absorvint
tot tipus de mobilitat: vehicles, vianants i bicicletes:

D’altra banda, el llit del riu entre el pont Vell i el pont
de l’Embut presenta dèficits no només des del punt
urbanístic sinó també hidrològic, natural i social. La
superfície de sòl classificat com a urbà afectat per la
llera del Daró és de 2,1 ha.
Des del punt de vista de l’estructura urbana, i donat
que es tracta d’un riu sec, resulta evident el
desaprofitament actual del llit del riu com a espai
obert/lliure, situat al centre de la ciutat. La llera del riu
podria tractar-se com a possible eix vertebrador que
relligui espais per a activitats públiques de lleure en
aquesta zona urbana de la Bisbal d’Empordà, que
rehabilitada resultaria emblemàtica per a la ciutat.
Font: PAU CD SL.
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La comunicació transversal
Les infraestructures que actualment permeten creuar

Figura 6.3. Ponts i baixadors del riu

o vorejar el Daró presenten unes característiques que
posen en evidència dèficits i mancances pels
diferents tipus de mobilitat.
Existeixen 3 ponts per a vehicles i vianants, 1 passera
1

per a vianants (pont Vell) i fins a 5 zones per a on es
pot accedir al riu, sigui a banda i banda o només a un
dels marges. Els baixadors que permeten un accés a

2

banda i banda del riu estan situats en (1) el tram mig
entre el pont de l’Embut i el pont Nou i (2) el pont Vell.

3

Els baixadors amb un sol accés, al marge dret del riu,
són un total de 3 distribuïts entre el pont Vell i el pont
de la ronda:

4

Pont
Baixador

Font: PAU CD SL.

Nom

P1 - Pont de l’Embut

Situació

Connexió entre els carrers R. Masifern i Mas Clara

Característiques

Pont per a vehicles i vianants. No disposa de baixadors. Objecte PEF

Estat

Cal una intervenció per millorar les condicions hidràuliques

Nom

P2 - Pont Nou

Situació

Connexió carrer de l’Aigüeta i avinguda de les Voltes

Característiques

Pont per a vehicles i vianants. No disposa de baixadors

Estat

Cal una intervenció per millorar les condicions hidràuliques

Nom

P3 - Pont Vell

Situació

Entre el carrer del Pont i carrer Cavallers

Característiques

Passera per a vianants. Disposa de baixadors

Estat

Cal una intervenció per millorar les condicions hidràuliques

Nom

P4 - Pont de la ronda o del vial de circumval·lació

Situació

Avinguda Josep Tarradellas - carrer d’en Vinyoles

Característiques

Pont per a vehicles i vianants. No disposa de baixadors

Estat

Pont de recent construcció
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U/10
El sanejament del riu
El col·lector i l’estació depuradora d’aigües residuals, de la Bisbal d’Empordà, són les infraestructures de
sanejament que segueixen condicionant la millora ambiental i urbana del riu Daró. La retrospectiva de les
incidències o anomalies d’aquestes dues infraestructures posen en evidencia l’estat deficitari o obsolet de
les mateixes i justifiquen els projectes pendents d’executar de que disposa l’Agència Catalana de l’Aigua.
El col·lector d’aigües residuals
Retrospectiva de les incidències i l’estat de la infraestructura
El col·lector d’aigües residuals en alta, situat entre el pont Vell i la piscina municipal, va ser projectat a
l’any 1995, construït al 1998 i modificat al 2003. En el mateix any de la construcció, el 1998, es van posar
de manifest errors importants en el disseny de la infraestructura, de capacitat i traçat:
-

dimensió insuficient del col·lector en els episodis de fortes pluges,

-

desperfectes i filtracions, originats per les avingudes del riu, en el tram del col·lector que recorre la
llera del Daró, i

-

problemes greus que les filtracions, superficials i freàtiques, ocasionen en el sistema de depuració
de l’estació de tractament de les aigües residuals.

A la vista de la problemàtica, a l’any 2003 l’Agència Catalana de l’Aigua efectua:
-

la inutilització del tram del col·lector de dins la llera del riu (entre la piscina municipal i el rec del
Raig), per impossibilitat de segellar-ho, i

-

l’adequació d’una estació de bombament extern a la llera del Daró que impulsa les aigües del
sector de la piscina municipal.

A l’any 2005, l’Ajuntament informa a l’Agència dels problemes en:
-

la limitació de l’estació de bombament per a l’aigua de la piscina municipal,

-

la sobrecàrrega dels col·lectors d’aigües residuals del sector urbà del marge dret del Daró i del
municipi de Forallac,

-

la impossibilitat de connexió de les aigües del sector urbà amb el nou col·lector projectat amb el
nou pont del vial de circumval·lació,

-

el manteniment de les filtracions que afecta a l’estació depuradora (per sobrecàrrega) i a l’aqüífer
(contaminació per compostos nitrogenats).
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Figura 6.4. Col·lector en alta de la llera del Daró

Connexions de residuals al col·lector. Estació de bombament pont Vell. Rec del Raig. Sortida de pluvials de l’Av. Josep Irla.
Font: ACA.

Diferents informes de l’Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua han fet seguiment o
evolució de la problemàtica, a destacar els següents:
-

Informe de l’estat actual de la xarxa de col·lectors de la Bisbal d’Empordà (2004). Estudi de l’estat
del tram de col·lector en alta de dins la llera del Daró i les seves incorporacions en baixa. Detecció
d’entrada d’aigües blanques:
-

4 punts a la xarxa en baixa: en el tram final del rec del Raig, en el col·lector en baixa del
pont Vell, en el sobreeixidor en baixa de la zona del pont Vell i a la zona del carrer Pompeu
Fabra, i

-

3 punts a la xarxa en alta: en el tram de col·lector aigua amunt del bombament del pont Vell
(entre el rec del Raig i el bombament), en la pròpia estació de bombament del pont Vell, i en
el tram de col·lector entre el pont Vell i el pont Nou.

-

Informe de l’estat actual de la xarxa de col·lectors de la Bisbal d’Empordà (2005). Seguiment i
corroboració dels problemes esmentats en l’informe de 2004. Estimació cabal d’entrada d’aigües
blanques, entre el rec del Raig i el bombament del pont Vell, de 50 m³/h.

-

EDAR la Bisbal de l’Empordà - Estat de la xarxa de col·lectors (2006). Seguiment i corroboració
dels problemes a la xarxa de col·lectors en alta.

-

EDAR la Bisbal d’Empordà - Situació Actual (2007). Determinació de la prioritat de resoldre la
intrusió d’aigües blanques a la xarxa de sanejament, prèvia a avaluar i afrontar els dèficits de la
depuradora.
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Característiques de la nova infraestructura prevista
El Projecte constructiu de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la
Bisbal d’Empordà, elaborat a l’any 2007 per l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL a
encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, té per objecte:
-

Renovar el col·lector en alta situat a la llera del Daró entre el pont de l’avinguda Josep Tarradellas
i el pont Vell de la Bisbal d’Empordà, i recollir les aportacions dels col·lectors en baixa de
l’avinguda Josep Tarradellas i del rec del Raig.

-

Enderrocar i treure l’antic col·lector de la llera del riu, des de la piscina municipal fins al pont Vell, i
desmantellar el bombament del pont Vell.

-

Retirar el tram de canonada d’impulsió del bombament de la piscina que entra dins del riu i
connectar-lo a la xarxa urbana existent en els carrers del marge esquerre del riu.

El nou col·lector ha de substituir i desdoblar els col·lectors en alta de sanejament, corregint els dèficits de
disseny (traçat i capacitat), resolent el sistema de bombament d’aigües residuals i eliminant els punts
d’intrusió d’aigües blanques. Les característiques bàsiques del col·lector projectat són:

Conca drenatge

Conca del marge dret del riu Daró. La funció del nou col·lector és recollir les aigües residuals
provinents de la xarxa de col·lectors en baixa del marge dret del Daró i conduir-les fins a l’emissari
que va a l’EDAR.

Traçat

Degut a la contigüitat entre el riu Daró i els habitatges del marge dret del riu, el traçat de la
infraestructura ressegueix el marge dret per l’interior del riu
Alternatives descartades:
a. Marge dret, per l’interior del nucli urbà: sistema complex de bombaments, dificultat per executar
les obres i increment de costos en la construcció I el manteniment del sistema en alta.
b. Marge esquerre: inviabilitat dels col·lectors en baixa per creuar la llera del riu.

Condicions
d’obra

Estanquitat i flexibilitat del col·lector:
- canonades i accessoris de polietilè d’alta densitat, amb capacitat per resistir moviments del
terreny associats a la dinàmica natural de la llera del riu
- fixació del col·lector amb llasts de formigó armat, fonamentats per sota la línia d’erosió
potencial; no recobriment amb un dau de formigó per no perdre les propietats elàstiques de la
canonada de polietilè.
Manteniment de la instal·lació:
- construcció de pous de registre i en els punts de les canonades del sistema en baixa.

Diàmetres i
cabals

El diàmetre i cabal de disseny del nou col·lector es projecten per doblar els cabals punta actuals
que s’estimen en els dos trams principals de la infraestructura, segons distinció d’aigües de la
xarxa separativa:
Tram del collector

Diàmetre (mm)

Q residuals (l/s)

Q pluja (l/s)

Av. J. Tarradellas - Rec del Raig

400

24,9 (11,3)

74,7 (33,8)

Rec del Raig - Pont Vell

500

36,3 (19,1)

109,0 (57,2)

Piscina municipal - C. del Pont

110

4,9 (3,0)

6,0 (6,0)

En gris: estimació dels cabals punta recollits actualment en el tram de collector que s’ha de substituir.
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Conca drenatge

Conca del marge dret del riu Daró. La funció del nou col·lector és recollir les aigües residuals
provinents de la xarxa de col·lectors en baixa del marge dret del Daró i conduir-les fins a l’emissari
que va a l’EDAR.

L’estació depuradora
Retrospectiva de les incidències i l’estat de la infraestructura
L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la Bisbal d’Empordà se situa a la desembocadura del
rec del Molí, aigües avall de la ciutat, i abans del punt de captació d’aigua potable d’abastament municipal.
La infraestructura es va inaugurar a l’any 1993, es va millorar el seu tractament a l’any 2003, i actualment
s’està a l’espera d’una segona intervenció per a l’ampliació i millora de la instal·lació.
La depuradora ha tingut i té problemes associats a la intrusió d’aigües blanques en els col·lectors d’aigües
residuals. A principis d’aquest segle, l’aigua d’abastament municipal va ser declarada com a no potable
per excés de nitrats (53 mg/l, any 2004) i les causes es van atribuir a l’activitat agropecuària però també
als dèficits del sistema de sanejament: pèrdues dels col·lectors de sanejament i incapacitat de l’estació
depuradora per tractar volums punta.
Les millores introduïdes fins el moment han consistit, bàsicament, en el següent:
-

desdoblar els cabals d’arribada de les aigües residuals a la depuradora amb destí a dos tractaments
diferenciats amb els seus corresponents punts d’abocament,

-

implantar el tractament terciari de depuració per biomembranes d’una de les parts, amb un sistema
de desnitrificació que dóna garanties per abocar a la llera del riu a l’alçada de la mateixa EDAR,
sense concentracions de nitrats que puguin afectar a l’aqüífer al·luvial, i amb qualitat suficient per a
la recàrrega indirecta de l’aqüífer, i

-

implantar un segon tractament bàsic per decantació amb una conducció i abocament a llera en la
confluència del Daró amb el Rissec, aigües avall i allunyat dels pous d’abastament públic d’aigua
potable.

La taula 6.1 presenta l’evolució de la matèria en suspensió (MES), la demanda biològica d’oxigen (DBO5) i
la demanda química de oxigen (DQO), com a paràmetres indicadors de l’abans i el després de les millores
de l’any 2003.
Taula 6.1. Paràmetres de qualitat de l’aigua d’entrada i sortida a l’EDAR de la Bisbal d’Empordà
Any
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Afluent (mg/l)

Efluent (mg/l)

MES

DBO5

DQO

MES

DBO5

DQO

1999

471

491

991

8

7

52

2000

492

381

785

9

7

61

2007

262

293

617

13

15

55
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Any
2008

Afluent (mg/l)

Efluent (mg/l)

MES

DBO5

DQO

MES

DBO5

DQO

223

307

617

9

11

42

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Malgrat que els valors mitjans anuals de qualitat dels cabals d’entrada reflecteixen una millora substancial,
els valors d’entrada presenten fortes oscil·lacions que segueixen superant la capacitat de disseny de
l’estació depuradora: 250 mg/l en el cas de la MES i 350 mg/l en el cas de la DBO5. Orientativament i
segons la disponibilitat de dades diàries registrades (taula 6.2):
Taula 6.2. Valors extrems en la qualitat de l’aigua d’entrada a l’EDAR de la Bisbal d’Empordà, 2008
Paràmetre

Límit

29/01

19/02

15/04

22/07

04/08

04/09

06/11

15/12

MES

250

310

268

294

268

400

298

377

267

DBO5

350

311

282

363

517

562

341

408

336

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Relacionat amb aquestes limitacions que té la depuradora –en el tractament de les aigües residuals en
termes de qualitat– la capacitat de la instal·lació de sanejament també es mostra insuficient per assumir
cabals punta d’entrada que es registren durant l’any. El cabal de disseny pel tractament terciari és de
3

3.225-3.500 m /dia però els registres mensuals presenten cabals d’entrada superiors associat als règims
pluviomètrics.
3

Taula 6.3. Cabals d’entrada de l’EDAR de la Bisbal d’E. (m /dia), 2005-2008.
Mesos

Any 2005

Any 2006

Any 2007

Any 2008

Gener

4.301

5.540

3.508

2.786

Febrer

5.466

6.121

4.421

2.832

Març

5.148

6.091

4.950

2.973

Abril

4.977

5.687

5.883

3.103

Maig

4.245

4.517

5.130

4.996

Juny

3.442

2.381

3.792

5.643

Juliol

3.503

2.526

2.775

3.049

Agost

3.245

3.159

3.044

2.495

Setembre

3.286

4.365

2.671

2.330

Octubre

5.124

5.664

2.687

2.347

Novembre

6.570

4.415

2.496

2.768

Desembre

5.691

4.247

2.694

3.052

Q. mitjà diari

4.583

4.559

3.664

3.197

Font: Agència Catalana de l’Aigua.
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Els cabals d’entrada a l’EDAR de la Bisbal d’Empordà, segons el tractament secundari o terciari que
reben, és el següent:
3

-

Capacitat total de tractament (m /dia)......... 6.500

-

Tractament decantador (m /dia).................. 3.000

3

3

Segons l’Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua, els 3.000 m /dia d’aigua residual que
passen pel decantador té un contingut de nutrients més elevat que l’aigua ultrafiltrada i, pel que fa al
procés de depuració per biomembranes, en parades de manteniment o avaries s’ha de baixar el cabal
d’entrada a planta per tal de no sobrepassar el cabal hidràulic del decantador, amb l’arrossegament de
fang que comporta.
3

D’altra banda, el cabal de disseny de 3.225-3.500 m /dia és equivalent a una població aproximada de
12.000 habitants, xifra que s’ha superat amb els 13.475 habitants (any 2008) que la depuradora dóna
servei, en els nuclis de la Bisbal d’Empordà i Castell d’Empordà (TM la Bisbal d’Empordà), Corçà, Cruïlles
i Monells (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura) i Vullpellac (TM Forallac).
La situació de col·lapse de la depuradora per la projecció demogràfica i, sobretot, les filtracions d’aigües
blanques han estat objecte de seguiment per part de Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de
l’Aigua. En l’informe EDAR la Bisbal d’Empordà. Situació actual (març 2007) s’hi indica textualment que:
els cabals d’entrada que arriben a planta no tenen res a veure amb les dades de disseny inicial, ni

-

el disseny del tractament terciari per biomembranes (...). En determinats períodes, hi ha una part de
cabal d’entrada que es bypassa directament en el pou d’entrada, i
les prioritats d’aquesta instal·lació seria eradicar l’entrada d’aigües blanques dels col·lectors i,

-

per tant, reparar el més aviat possible un dels punts negres que seria el tram del col·lector de la
llera del riu Daró.
Entre altres necessitats, el mateix informe destaca:
la construcció d’un segon decantador, per tal d’evitar problemes per sobrepassar el cabal

-

hidràulic, en el moment que hi hagi parades en les biomembranes, i
l’ampliació del sistema de pretractament, per tal de poder entrar a planta cabals punta més alts i,

-

per tant, intentar evitar bypassos, sobretot durant els mesos d’hivern.
Característiques de la nova infraestructura prevista
El Projecte constructiu d'ampliació i millores de l'estació depuradora d'aigües residuals del
sistema de sanejament de la Bisbal d'Empordà, elaborat a l’any 2008 per l’empresa Aquaplan SA a
encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, té per objecte:
-

Ampliar el tractament biològic, reconvertint el 50% del tanc de laminació existent a tanc biològic.
Les actuacions associades més significatives són la duplicació de les instal·lacions d’ultrafiltració i
completar el sistema de subministrament d’aire del procés biològic ampliat.
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-

Ampliar la capacitat hidràulica d’alguns equips electromecànics i renovar d’equips electromecànics
obsolets.

-

Ampliar les instal·lacions elèctriques i de control de les noves instal·lacions i equips, implantant els
corresponents quadres elèctrics i autòmats programables en la sala existent.

-

Reparar i ampliar l’edificació, i altres millores en les instal·lacions auxiliars (ex. urbanització de la
parcel·la, elements de seguretat i salut, barrera verda de protecció visual en el perímetre de la
parcel·la).

Els resultats a obtenir en la capacitat de disseny i en els rendiments d’eliminació de contaminació i les
concentracions de l’efluent de sortida, són:

Taula 6.4. Cabal de disseny de l’EDAR de la Bisbal d’E. Horitzó 25 anys
Actual

Cabal

Futur

Temp. baixa

Temp. alta

Temp. baixa

Temp. alta

4.000

5.500

4.500

6.500

Mitjà (m /h)

167

229

188

271

Kp

2,5

2,5

2,5

2,5

417

573

469

677

Diari (m3/d)
3

3

Punta (m /h)

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Taula 6.5. Rendiments i concentracions de l’efluent de l’EDAR de la Bisbal d’Empordà, horitzó 25 anys
Paràmetre

Actual

Futur

Rendiment (%)

Concentracions (mg/l)

Rendiment (%)

Concentracions (mg/l)

DBO5

96,8

11

70-90

≤ 25

DQO

93,1

44

75

≤ 125

MES

94,3

13

90

≤ 35

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 6.5. EDAR de la Bisbal d’Empordà

Font: EDAR de la Bisbal d’Empordà.
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7. El patrimoni cultural del riu i l’ús socioturístic
P/01
L’inventari del patrimoni cultural del riu
El terme municipal de la Bisbal d’Empordà disposa de 16 elements de patrimoni cultural vinculat al riu
Daró, segons el treball d’identificació i caracterització efectuat pel propi pla de recuperació integral del riu
(PRI del Daró). Entre els elements inventariats s’inclouen alguns amb especial significació social i
econòmica (ex. font de l’Arbre, fàbrica Puigdemont) i també s’aprecia una important distinció entre els
elements de forta identitat riu-ciutat (ex. pont Vell) i aquells que estan mancats o afectats per una pèrdua
progressiva de referències col·lectives (ex. rescloses del pont Vell i d’en Canyà):
Taula 7.1. Presentació dels elements de patrimoni cultural del riu Daró.
Núm. Denominació

Segle

Conservació

Titularitat

Tipologia

1

Pont Vell

XVII

Bona

Pública

Element arquitectònic

2

Cinema Mundial

XX

Bona

Pública

Edifici

3

Can Llac (Mas Plaja)

XX

Regular

Privada

Edifici

4

Casa Caramany

XV

Regular

Privada

Edifici

5

Castell Palau - edifici*

XII-XVII

Regular

Pública

Edifici

6

Edifici de les Voltes

XIX

Bona

Privada

Element arquitectònic

7

Antic escorxador municipal

XX

Regular

Pública

Edifici

8

Resclosa del pont Vell

XVIII-XI

Regular

Privada

Obra civil

9

Passeig Marimon Asprer

XIX-XX

Bona

Pública

Element arquitectònic

10

Edifici de la Caixa

XX

Bona

Privada

Edifici

11

Font de l'Arbre

XIX-XX

Bona

Pública

Zones d’interès

12

Fàbrica de can Puigdemont

XIX-XX

Bona

Privada

Element arquitectònic

13

Conjunt edificis av. de les Voltes* XIX-XX

Bona

Privada

Element arquitectònic

14

Castell Palau - jaciment*

Bona

Pública

Jaciment

15

Plaça Major de la Bisbal*

Bona

Privada

Jaciment

16

Resclosa d’en Canyà

Dolenta

Privada

Obra civil

* Elements addicionals: inclosos per la seva vàlua malgrat no tenir una relació directa amb el riu (distància o funció).
Font: GEOSERVEI SL - J. Vicens i Tarré.

La taula 7.1 permet aquestes primeres conclusions sobre els diferents elements patrimonials del riu:
-

la tipologia d’immoble és divers, amb 6 edificis, 3 conjunts arquitectònics, 2 jaciments arqueològics, 2
rescloses, 1 pont, 1 passeig i 1 font,

-

l’estat de conservació és majoritàriament bo (56% de 16 elements), a excepció del Castell Palau de la
Bisbal i la resclosa d’en Canyà,
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-

la protecció compta amb l’edifici Castell Palau com a únic element protegit com a Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN, Llei 9/1993-30-09 Patrimoni Català),

-

la titularitat es reparteix entre la pública i privada, 9 i 7 elements respectivament, i

-

entre els usos o funció dels elements identificats, cal destacar que les restes de la resclosa d’en
Canyà actualment no tenen cap ús concret i que, d’altra banda, l’edifici de l’antic escorxador veurà
reconvertir el seu ús original una vegada es rehabiliti com a biblioteca municipal.

La descripció de cadascun dels béns inventariats permet una aproximació més acurada i conclusiva sobre
la vàlua del patrimoni cultural del riu al terme de la Bisbal d’Empordà:

Fitxa núm. 1
Denominació

Pont Vell

Situació

Sobre el riu Daró entre el carrer del Pont i el carrer de Cavallers

Descripció i
història

Consta de dos grans arcs escarsers que s'uneixen en un gran pilar central de base poligonal
irregular. Aquests arcs són de carreus ben escairats als paraments exteriors i interiors i de paredat a
la volta. També hi han carreus de pedra a les bases dels pilars laterals i a les cantonades
sobresortints del pilar central.
El pont Vell va ser construït a la sortida de la muralla del portal del carrer de la Riera, amb la finalitat
de comunicar la vila medieval de la Bisbal amb el camí de Girona. El pont era fortificat; posseïa una
torre amb portal al centre. La data de construcció és del 1605, segons consta a la placa conservada
al pont, encara que l'origen del pont és molt més antic. Des de la fundació de la Bisbal consta
l'existència de dues vies: una cap a Cruïlles travessant el riu i una altra que, per la seva riba dreta,
arribava als pobles de la muntanya. El pont Vell de la Bisbal va ser escenari del fet d'armes
esdevingut el 14.9.1810 quan les tropes del general O'Donnell van atacar la vila i empresonaren tota
la guarnició francesa. O’Donnell fou lleugerament ferit damunt el pont, cosa que li valgué el títol de
comte de la Bisbal, concedit per les Corts de Cadis.

Fitxa núm. 2
Denominació

Cinema Mundial

Situació

Passeig Marimon Asprer cantonada amb el carrer de l'Estació

Descripció i
història

És un edifici de grans dimensions, de planta rectangular. La façana, d'estil modernista, dóna al
passeig. És de composició simètrica i consta de tres portes d'accés; la central forma un conjunt amb
les dues finestres que té als costats.
Destaca la utilització de la línia sinuosa i de la decoració floral en relleu, característiques del
modernisme. El coronament, sinuós, presenta la part central més elevada i una mica més avançada.
L'edifici fou en el seu origen una fàbrica de taps de suro, que pertanyia a Robert Mercader. Aquest
mateix propietari va convertir-lo en cinema i, uns anys més tard, en sala d'espectacles. En l'actualitat
és propietat de l'Ajuntament de la Bisbal el qual el va remodelar per fer-ne un Centre Cultural i els
serveis municipals de cultura.
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Fitxa núm. 3
Denominació

Can Llac (Mas Plaja)

Situació

Carrer Agustí Font, 12

Descripció i
història

Edifici aïllat envoltat de jardí, format per diversos cossos annexos a un
de principal. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes, i la
seva façana és l'única que conserva elements remarcables originals,
ja que el conjunt ha estat molt modificat. Són dignes d'esment el portal
d'accés, d'arc de mig punt amb dovelles de pedra, i les dues finestres
del primer pis, la central d'arc conopial de pedra amb arabesc i
decoració floral a les impostes, i la situada a la dreta, ara convertida
en balcó, que té dos arcs trilobulats.
Can Llac era en el seu origen una masia aïllada, situada fora del nucli
urbà, al costat del riu Daró. En l'actualitat l'edifici ha quedat integrat a
la zona urbanitzada i, perduda la seva funció agrícola, serveix com a
residència. És interessant pel seu valor tipològic.
Actualment resta en venda tota la finca.

Fitxa núm. 4
Denominació

Casa Caramany

Situació

Carrer de la Riera, 9-11

Descripció i
història

L'edifici de can Caramany ocupa una finca que fa cantonada amb els
carrers de la Riera i de Cavallers. Té adossat l'antic portal de muralla. Es
tracta d'una construcció molt modificada, encara que conserva alguns
elements remarcables, com les portes i finestres amb carreus regulars de
pedra, i principalment les finestres de tipologies diverses, i les del carrer de
la Riera, que són gòtiques. La més interessant, però, és de tipologia
renaixentista, allindada, amb relleus als brancals, que simulen pilastres amb
capitell corinti, entaulament amb la inscripció "Ave Maria", cornisa
sobresortint i estilització de frontó. Per sota l'arrebossat de la planta baixa
es poden observar encara les grans dovelles de pedra ben escairades que
devien configurar una interessant porta d'accés.
Can Caramany és un edifici del segle XV, d'estil gòtic-renaixentista. Havia
estat propietat dels Almar, important família de mercaders de la Bisbal des
d'època medieval, que van ocupar aquest habitatge de manera permanent
fins el segle XVIII. En l'actualitat hi ha habitatges i botigues llogades, i es
troba en un estat de deteriorament considerable.

Fitxa núm. 5
Denominació

Castell Palau de la Bisbal - Edifici

Situació

Plaça del Castell

Descripció i
història

Edifici de l’època romànica i renaixentista, de planta rectangular, amb pati
central. Consta de planta baixa, pis principal i una torre elevada a l'angle
nord-est, on es troba la capella. La façana principal se situa a la plaça del
Castell, antic pati d'armes. Presenta una portada renaixentista, amb
brancals amb columnes de capitell corinti que serveixen de suport a un
frontó partit, al centre del qual hi ha un escut del bisbe Arévalo de Zuazo i
la data del 1604. Les quatre obertures de la planta principal són
rectangulars i presenten els escuts episcopals de Berenguer de Pau i
Joan Margarit a les llindes. A la part superior de la façana, centrat damunt
la porta principal, hi ha un matacà. La capella és d'estil romànic, de planta
rectangular a l'exterior -ja que es troba integrada a la torre-, i amb absis
semicircular, orientat a llevant, a l'interior. La volta és de canó. S'hi
conserven elements molt interessants de la primera etapa de construcció
(portes d'entrada a les sales, finestres d'arc de mig punt, voltes
apuntades,…), i la llar de foc a la planta noble, amb l'escut episcopal
d'Arévalo de Zuazo en relleu. El conjunt de l'edifici conserva els merlets
que li donen un perfil molt característic.
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El Castell Palau de la Bisbal va ser bastit en època medieval pels bisbes de Girona. Formava part de
les defenses de la vila. Es troba documentat des del 1180 i probablement va ser bastit a finals del
segle XI o a inicis del segle XII. Durant els segles XII-XIII es va produir un enfrontament entre els
Cruïlles i els bisbes de Girona per la possessió del castell. Jaume I va atorgar al bisbe la plena
jurisdicció civil i criminal sobre la vila. L'edifici va experimentar nombroses reformes entre els segles
XIV i XVII. Durant el segle XIX va ser utilitzat com a presó. El conjunt va ser netejat i restaurat en
part durant els anys seixanta i novament s'hi feren obres els anys 1982-84, dirigides per l'arquitecte
Jordi Casadevall. Una part ha estat habilitada com arxiu comarcal, una altra com espai expositiu i un
darrer d'informació turística.

Fitxa núm. 6
Denominació

Edifici de les Voltes

Situació

Avinguda de les Voltes

Descripció i
història

Conjunt d'edificis porticats, d’estil neoclàssic, anomenats "les Voltes" i molt característic de la ciutat
de la Bisbal. Els seus porxos s'utilitzen com a passeig d'hivern.
Fou projectat per l'arquitecte gironí Martí Sureda i Deulovol l'any 1854 com encàrrec de l'indiano
Francesc Massanet després d'haver fet fortuna a les Amèriques i voler ostentar la seva situació
social. L'esforç de la burgesia bisbalenca d'aquella centúria per donar a la seva vila una fesomia de
ciutat culta i senyorívola.

Fitxa núm. 7
Denominació

Antic escorxador municipal

Situació

Carrer Agustí Font, 26-28

Descripció i
història

Edifici de dos cossos simètrics d'un estil modernista molt característic projectat per l'arquitecte
figuerenc Pelayo Martínez, l'any 1926, quan era arquitecte municipal de la Bisbal.
Actualment està previst ubicar-hi part de la biblioteca municipal.
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Fitxa núm. 8
Denominació

Resclosa del pont Vell

Situació

Sota del pont Vell

Descripció i
història

Obra de pedres feta transversalment en el curs d'aigua del riu per tal d'elevar-ne el nivell i derivar-la
fora del seu llit.
En el mateix indret i segons testimonis gràfics es trobaren restes de fusta d'una antiga construcció,
sense poder determinar si era d'un primer pont o passera existent o d'una primitiva resclosa.

Fitxa núm. 9
Denominació

Passeig Marimon Asprer

Situació

Passeig Marimon Asprer

Descripció i
història

Espai que voreja el marge esquerre del riu Daró al llarg d’uns 325 m i amb una amplada entre 20 i
25 metres. Té una balustrada molt característica i, a l’altre costat del passeig, s’hi troben edificis del
segle XIX i XX.
Des de sempre ha estat en un indret d'esbarjo, de passeig i de realitzar activitats populars.

Fitxa núm. 10
Denominació

Edifici de la Caixa

Situació

Avinguda de les Voltes, 2

Descripció i
història

Edifici senyorial amb uns serigrafiats en forma de figures humanes molt elegants.
Fou projectat per l'arquitecte figuerenc Pelayo Martínez, l'any 1952, quan era arquitecte municipal de
la Bisbal. Probablement també encarregat per la burgesia del moment.
L'impacte visual dels cartells comercials de l'entitat bancària que es troba en els baixos de l'edifici,
distorsionen l’harmonia arquitectònica global de l'edifici, principalment la cara que dóna al riu.
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Fitxa núm. 11
Denominació

Font de l'Arbre

Situació

En el paratge del mateix nom

Descripció i
història

Paratge natural al costat del riu Daró i de la carretera de la Ganga on hi trobem una font en
funcionament i una zona natural d'esbarjo amb bancs
Actualment la font pròpiament presenta pintades vandàliques.

Fitxa núm. 12
Denominació

Fàbrica de can Puigdemont

Situació

Al marge esquerre del Daró, just aigües amunt del pont Vell

Descripció i
història

Edifici funcional rectangular, amb elements de magatzems, destinat a la fabricació de rajoles.
Conserva un forn de flama invertida amb la seva monumental xemeneia. Actualment utilitza
tecnologia moderna per a la seva producció.

Fitxa núm. 13
Denominació

Conjunt d'edificis de l' avinguda de les Voltes

Situació

Avinguda de les Voltes, 4-16

Descripció i
història

Conjunt d'edificis senyorials en front de "les Voltes" molt característics també de la Bisbal. Són del
mateix estil neoclàssic I, igualment, reflexen una època de prosperitat econòmica i social.
Probablement foren construïts per les famílies burgeses del moment per donar a la seva vila una
fesomia de ciutat culta i senyorívola.

Fitxa núm. 14
Denominació

Castell Palau de la Bisbal - Jaciment

Situació

Plaça el Castell

Descripció i
història

La recerca arqueològica a la planta baixa del Castell Palau han descobert troballes molt importants i
de gran diversitat. El material més antic recuperat és un fragment de ceràmica del tipus TS Africana
D (segle IV) i s’han localitzat un seguit d'estructures anteriors a la pròpia edificació del castell al
segle XI: dues sitges, un forn de ceràmica i tot un seguit de murs localitzats al nord-oest de
l'edificació, als quals se'ls superposa la construcció romànica. La ceràmica associada a aquestes
estructures és del tipus de cuina reduïda, d’entre el segle IX i la primera meitat del segle XI. Les
estructures originals del castell permeten discernir quina era l'organització original de les diferents
sales de la planta baixa des dels seus inicis. Els elements que pertanyen al primer moment
constructiu del castell són un pou localitzat al pati, una cavallerissa i un estable. La peça més
significativa recuperada de les excavacions és un capitell romànic (segles XII o XIII).
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Fitxa núm. 15
Denominació

Plaça Major de la Bisbal

Situació

Plaça Major

Descripció i
història

La plaça Major de la Bisbal s’emplaça en el centre del nucli històric. El 1999 es van començar unes
obres de remodelació de la plaça sense control arqueològic per la zona de l'escalinata de l'església.
Segons testimonis orals s'havia malmès una graderia anterior a l'escalinata actual i es van posar al
descobert restes òssies humanes, possiblement de l'antic cementiri parroquial. Seguint les obres, la
plaça es va dividir en dos sectors. Al sector nord es van descobrir i documentar les restes de l'edifici
enderrocat el 1879 conegut com a casa del "Vidarire". Les restes constructives de tot el conjunt
dibuixen una illeta de planta general trapezoïdal que perllongarien els carrers de la Riera i Alta Riera
fins davant mateix de l'escalinata de l'església, amb un carreró a la seva part posterior. Les restes
d'aquesta edificació han aparegut molt malmeses per obres anteriors, restant en l'actualitat "in situ"
sota el nou paviment. Al sector sud no es va localitzar cap resta arqueològica, tot i que es
pressuposava l'existència d'un porticat que ja apareixia documentat a les darreries del segle XV.

Fitxa núm. 16
Denominació

Resclosa d’en Canyà

Situació

Al curs del Daró, prop de la piscina municipal

Descripció i
història

Obra de pedres feta transversalment en el curs d'aigua del riu per tal d'elevar-ne el nivell i derivar-la
fora del seu llit. Probablement per a subministrar aigua a un antic molí fariner.

P/02
La conservació del patrimoni cultural del riu
Al marge de la protecció que disposi el patrimoni cultural vinculat al riu (vegeu apartat P/01), diversos béns
inventariats requereixen una intervenció de conservació. En alguns casos es tracta d’elements de titularitat
privada però hi ha també altres elements. A tots ells s’hauria de garantir la seva preservació, restauració i
conservació de la pressió urbanística que els podria amenaçar:
Antic Escorxador Municipal
Es preveu que formi part de la futura biblioteca. Cal conservar la seva estructura i façana originals donat la
seva importància. El seu entorn també hauria de ser respectat com a espai públic
Edifici de la Caixa
Es tracta d’un edifici de mitjans segle XX d’una arquitectura específica de l’època i amb una sèrie
d’esgrafiats a la façana principal que calen conservar. Per altra banda hom reduiria l’impacta visual que
actualment representa la retolació de l’entitat financera que es troba als baixos de l’edifici, principalment a
la cara de l’edifici que dona al riu.
Edificis de l’avinguda de les Voltes (núm. 4-16)
Aquests edificis s’han d’entendre com un conjunt arquitectònic que pel seu entorn s’hauria d’establir uns
criteris unificats de restauració (carta de colors per les façanes, materials a utilitzar, tipus d’ornamentació,
etc...) i de conservació.

90

El patrimoni cultural i l’ús socioturístic
Cases baixes de l’avinguda President Companys
Aquests edificis que donen l’esquena al riu també s’han d’entendre com un conjunt arquitectònic pel qual
també s’haurien d’establir uns criteris unificats de restauració i de conservació.
Fàbrica de rajols de can Puigdemont
Actualment en activitat, però en les seves instal·lacions compte amb una xemeneia del seu fons de flama
invertida, que forma part de l’inventari protegit de xemeneies industrials de la Bisbal. Hom pensa que per
entendre el funcionament d’aquesta xemeneia s’ha de conservar el forn i les instal·lacions de la fàbrica,
com a testimoni d’un patrimoni industrial important.
Façana del passeig Marimon Asprer
A tota la façana urbanitzada del passeig Marimon Asprer s’hauria de procurar que els edificis a rehabilitar
o a construir seguissin una mateixa línea de façanes ja existents marcades per l’edifici del Mundial i pels
edificis des de l’1 fins al 15. Per altra banda, la barana com element arquitectònic decoratiu d’aquest tram
del riu és peculiar i característic, fet pel qual s’aconsella preservar en bones condicions.
Font de l’Arbre i el seu entorn natural
Aquest paratge natural s’hauria de preservar en les millors condicions naturals possibles. Netejant l’entorn,
cuidant el mobiliari urbà que existeix i mantenint sempre la font en bon estat de funcionament i
conservació. És un paratge que es pot veure afectat per estar molt a prop del nucli urbà de la Bisbal i pel
seu futur creixement urbanístic.

P/03
Els usos socials del riu
La relació de la societat bisbalenca amb el riu Daró ha tingut canvis importants en els últims anys i, sens
dubte, el riu ha perdut protagonisme en la seva funció d’espai de trobada. Determinats espais del riu,
tradicionalment emblemàtics, que avui exemplifiquen molt bé aquest “viure a esquenes del riu”:
-

El passeig Marimon Asprer no té el dinamisme social que en altre temps havia tingut, d’una banda
perquè els espais de relació i lleure a la ciutat s’han diversificat i, per l’altra, perquè no s’han
explorat prou les possibilitats del passeig més enllà d’activitats molt puntuals al llarg de l’any,
sobretot durant la festa major de la ciutat.

-

La bassa d’en Canyà, que en el seu moment, i sobretot per a la població jove, va ser un lloc
conegut i apreciat per poder nedar, jugar i conversar, avui és un espai anònim per a la majoria dels
residents a la ciutat, i amb usos socials transformats i degradats per accions de vandalisme i
incivisme (grafitis, deixalles).

-

Les lleres del riu han estat un punt neuràlgic en la vida social de la Bisbal d’Empordà i el mercat
setmanal que s’hi celebrava en dóna bona prova d’això; en certa manera, es podia presentar el riu
com a lloc de benvinguda per a la població de fora de la ciutat.
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També és cert que per millorar la imatge de la ciutat, i en benefici de la dignificació del riu, s’ha posat fi a
usos controvertits com, i sobretot, l’aparcament de vehicles a les lleres del riu, en les proximitats del pont
Vell. A l’estiu del 2008 es va prohibir aquest ús no sense causar moltes divisions d’opinió entre la població
local i, aquest fet, també posa en evidència la falta de definició d’uns usos i unes funcions del riu Daró que
siguin socialment rellevants i reconegudes.
És a dir, les possibilitats que té el riu per desenvolupar-hi usos socials de la ciutat es troben limitades o
condicionades pels greus problemes hidromorfològics, ambientals i urbanístics que té el Daró en
l’actualitat, sobretot l’excavació de les lleres del riu, la banalització dels espais oberts, la limitació de
passejos i itineraris fluvials, ......
A la Bisbal d’Empordà, avui el Daró és més una amenaça que no una oportunitat, l’amenaça de:
-

inundacions pels desbordaments del riu en les avingudes extraordinàries,

-

insalubritat pels problemes d’abocaments incontrolats de deixalles i runams,

-

inseguretat ciutadana per uns espais fluvials esdevinguts al marge de la ciutat,

-

degradació pel greuge que la seva imatge causa al centre de la ciutat,

-

...

Amb tot, el Daró a la Bisbal d’Empordà compta amb un potencial immillorable per trencar amb aquestes
visions pejoratives del riu i recuperar l’empatia de la població envers ell. En aquest sentit, a la ciutat, el riu
pot esdevenir un veritable eix cultural i social fonamentat en:
-

els llocs d’equipaments actuals i futurs: la zona esportiva, l’escola Mas Clarà, el centre cívic i la
biblioteca de l’antic escorxador, el centre cultural del Mundial, etc...

-

la infraestructura que s’ha començat a projectar per integrar el riu a la ciutat i entre els ciutadans
(ex. itineraris i parcs urbans saludables) i

-

la implicació del teixit sociocultural de la ciutat, les iniciatives públiques i privades per generar
activitat i dinamisme social al riu.
Figura 7.1. Usos socials d’abans al riu Daró

Dones rentant i fira-mercat al riu Daró a principis del segle XX
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Aparcament al riu Daró, estiu de 2008

Font: Arxiu Comarcal del Baix Empordà i Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
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P/04
La projecció turística del riu
El riu Daró és una part indissociable del terme i la ciutat de la Bisbal d’Empordà: el curs fluvial recorre tot
el municipi, de S a N, i a la ciutat ocupa els espais més cèntrics i antics del teixit urbà, en tant que el riu va
tenir una raó estratègica en l’origen i desenvolupament de la ciutat.
Malgrat aquesta realitat indissociable riu-ciutat ciutat-riu, la imatge turística que es projecta de la Bisbal
d’Empordà prescindeix del Daró com a component identitari i singular de la ciutat. Altres ciutat-riu com
Girona, en el cas més pròxim i exemplar, han sabut i pogut crear una postal del riu, amb les cases de
l’Onyar, que avui ja és imprescindible i inherent en la definició d’aquella ciutat.
En el cas de la Bisbal d’Empordà, i per a la imatge turística de la ciutat, les cases del Daró no
existeixen. No existeixen malgrat que presenten o estan a primera línia del nucli antic de la ciutat i són,
potencialment, un element de primer ordre per a la imatge identificativa de la ciutat, equiparable a la
projecció del Castell Palau o de la ceràmica artesanal del municipi.
Per això, l’estat de degradació que presenten les façanes del riu, acusada i prolongada excessivament,
s’ha d’entendre com la pèrdua d’un dels principals actius turístics que té la Bisbal d’Empordà. Altres actius
importants a considerar estan relacionats amb la creació d’infraestructura d’ús social i turístic i, en
concret, amb la millora de la xarxa interna de cicloturisme i de senderisme del municipi aprofitant els
camins fluvials del riu Daró i dels seus afluents.
Figura 7.2. Pas de la xarxa de cicloturisme al centre de la ciutat de la Bisbal d’Empordà

Font: Consell Comarcal del Baix Empordà.
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Per últim, l’únic element de la Bisbal d’Empordà que es promociona i que està directament vinculat amb el
riu Daró és el pont Vell i el camí vora el Daró (tram N), segons les webs consultades de l’Ajuntament i el
Consell Comarcal, i també de la federació de comerç de la ciutat (Original Bisbal):
Taula 7.2. El riu Daró entre els elements de promoció turística de la Bisbal d’Empordà
Organisme

Eixos de promoció

Ajuntament

Capital de la Ceràmica --

Federació
de comerç
de la Bisbal

Consell
Comarcal

Elements promocionats

Terracotta Museu

--

Història i patrimoni

Castell Palau. Carrer del Call (barri jueu). Església de Santa Maria.
Església de la Pietat. Església del Dolors. Pont Vell. Les Voltes.

Lloc d’interès

Castell Palau. Muralla del pati d'armes del castell. Pont Vell. Portal de la
Riera. Església parroquial. Volta de la Mel. Carrer del Call. Església de la
Pietat. Església del Dolors. Escoles públiques. Les Voltes d'en Galí.
Ajuntament Vell. Les Voltes. Passeig Marimon Asprer. El Mundial. Torre
Maria. Convent de Sant Sebastià. Castell de Castell d'Empordà. Ermita
del Remei. Església de Sant Martí de Llaneres. Església de Sant Pol.

Capital de la ceràmica -Ciutat d’antiquaris

--

Centre comercial

--

Recomanacions

Nucli antic. Ruta romànic. Museu de Ceràmica-Terracota, obrador Can
Salomó. Castell Palau de la Bisbal d'Empordà. Ruta del triangle de pedra.
Ruta Medieval

Atractius culturals

Castell Palau. Pont Vell. Les Voltes.

Territori/poblacions

Barri jueu. Església de Santa Maria. Edificis modernistes. Mercat
setmanal. Productes ceràmica. Fira de la ceràmica artesanal i industrial.
Museu Terracotta. Anticuaris. Bisbalencs (dolços).

Turisme actiu

Cicloturisme - rutes: l’arquitectura medieval de l’Empordà, els contraforts
de les gavarres.

Font: Webs dels organismes citats.
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Inventari d’actuacions
1. Inventari d’actuacions
Aquest capítol i la taula 1 permet una primera presentació de les actuacions que proposa el PRI del Daró
–el Pla de Recuperació Integral del riu Daró, en el terme municipal de la Bisbal d’Empordà– en el marc de
totes les actuacions que s’ha definit o efectuat anteriorment, i que mantenen més o menys relació amb les
noves actuacions que incorpora aquest document.
Per tant, l’inventari conté:
→ les actuacions prèvies al PRI del Daró, que corresponen a plans, projectes, estudis i accions en vigor:
-

existents en diferent estat d’execució i amb o sense vinculació amb el PRI del Daró, és a dir,

-

impulsades o no durant l’elaboració del PRI del Daró o inici del procés de recuperació del riu.

→ les actuacions noves del PRI del Daró, que corresponen a propostes originals del PRI del Daró:
-

pendents d’aprovar, impulsar i implementar,

-

definides des de l’òptica transversal i estratègica del PRI del Daró, i

-

que es vincula amb les actuacions prèvies a aquest document en la mesura oportuna.

Taula 1. Actuacions relacionades amb el riu Daró. Actuacions prèvies i originals del PRI del Daró
Tipus d’actuació
Transversal

Règim hidrològic

Prevenció d’inundacions

Núm.
01

--

Elaborar el Pla de recuperació integral del riu Daró, TM la Bisbal d'Empordà

02

PRI/00

Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

03

PRI/01 Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània

04

PRI/02 Diversificar les fonts d’abastament municipal

05

PRI/03 Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua

06

PRI/04 Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà

07

--

Aprovar i difondre el Pla d’Actuació Municipal per inundacions

08

--

Remodelar el pont de l’Embut per a major capacitat de desguàs

09

--

Construir un canal de derivació del Daró per a les crescudes extraordinàries

11

--

Sol·licitar un estudi d'alternatives al canal de derivació del Daró

13
14

Connectivitat i hàbitat

PRI/05 Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut

10

12
Estabilitat hidromorfològica

Fitxa* Nom de les actuacions

PRI/06 Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró
--

Manteniment de l'endegament al tram urbà del riu

PRI/07 Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament

15

--

Elaborar un estudi de connectivitat del Daró i dels recs associats

16

--

Sol·licitar la inclusió del tram fluvial de la bassa d'en Canyà a la Xarxa Natura 2000

17

PRI/08 Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials d’interès natural

18

--

Millorar les condicions ambientals del tram inicial del Daró en el municipi

19

--

Millorar les condicions ambientals del tram final del Daró en el municipi
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Tipus d’actuació

Núm.

Fitxa* Nom de les actuacions

20

PRI/09 Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu

21

PRI/10 Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu

Regulació urbanística

22

PRI/11

Qualitat de l’espai urbà

23

--

Suprimir l’aparcament de vehicles a les lleres del riu

24

--

Recuperar el nucli antic de la Bisbal d'Empordà

25

Patrimoni cultural i ús
socioturístic

Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la normativa
urbanística d’usos i condicions d’edificació

PRI/12 Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu

26

--

Reurbanitzar i millorar els passejos Estiu i Hivern del riu

27

PRI/13

28

PRI/14 Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu

Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de parcs
urbans i equipaments

29

--

Substituir i desdoblar els col·lectors en alta del sistema de sanejament

30

--

Ampliar i millorar l'estació depuradora d'aigües residuals

31

PRI/15

32

PRI/16 Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès

Instar per l’execució dels projectes constructius del col·lector en alta i l’estació
depuradora

33

--

Recuperar el recorregut peatonal i ciclable del riu des del pont Vell

34

--

Dissenyar el sistema de parcs urbans i d’itineraris saludables del municipi

35

PRI/17 Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic

36

PRI/18 Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni fluvial

* Disposen de fitxa descriptiva (vegeu capítol següent) aquelles actuacions originals del PRI del Daró, sense incloure les actuacions
que ja han estat impulsades durant el procés d’elaboració del pla.

A continuació s’efectua l’inventari del conjunt d’actuacions amb aquests camps d’informació bàsica:
Taula 2. Camps d’informació de l’inventari d’actuacions del riu Daró (prèvies i originals del PRI)

Títol

Nom o denominació de l’actuació

Objectiu

Finalitat de l’actuació

Prioritat

Necessitat d’efectuar l’actuació segons  alta,  moderada,

baixa, o

nul·la.

Prioritat tècnica segons valoració de l’equip redactor del PRI del Daró
Prioritat ciutadana segons valoració dels participants en el II Fòrum de debat pel riu Daró (abril 2009)
Estat actual

Fase o situació temporal de l’actuació.
Actuació proposada nova i definida pel PRI del Daró (fitxes descriptives)
Actuació prevista en curs o programada per un organisme competent, Ajuntament o altre
Actuació executada ja realitzada per un organisme competent, Ajuntament o altre
Actuació en al·legació en suspensió fins a la resolució de les al·legacions rebudes
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Promotor

Organisme que insta o impulsa l’actuació

Executor

Organisme que porta terme, realitza, l’actuació

Inversor

Organisme/s que financen l’actuació

Pressupost

Cost de l’actuació

Fitxa descriptiva

Codi d’identificació de les actuacions noves que proposa el PRI del Daró

Inventari d’actuacions
01

actuació · marc
Títol

Elaborar el Pla de recuperació integral del riu Daró, TM la Bisbal d'Empordà

Objectiu

Programar la recuperació hidrodinàmica, ambiental, urbanística i patrimonial-social del riu

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Agenda 21 de la Bisbal d’Empordà - Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (2004)

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Diputació de Girona i Obra Social de Caixa de Catalunya

Cost

80.000 €

Fitxa descriptiva

--

02

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · marc
Títol

Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i urbanística
del riu Daró

Objectiu

Resoldre el buit de coneixement específic en hidràulica del riu per a la presa de decisions en
prevenció d’inundacions, estabilitat hidromorfològica, recuperació ambiental i regulació
urbanística

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

35.000 €

Fitxa descriptiva

PRI/00

03

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · règim hidrològic
Títol

Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània

Objectiu

Ordenar les captacions d’aigua subterrània segons capacitat i àrea d’influència de l’aqüífer

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

35.000-45.000 €

Fitxa descriptiva

PRI/01

04

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · règim hidrològic
Títol

Diversificar les fonts d’abastament municipal

Objectiu

Disminuir la dependència pels pous d’abastament que més pressió exerceixen a l’aqüífer i al riu
Daró
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Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

ND

Fitxa descriptiva

PRI/02

05

 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · règim hidrològic
Títol

Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua

Objectiu

Obtenir un control directe i efectiu sobre els aprofitaments subterranis de l’aqüífer del Daró

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

PRI/03

06

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · règim hidrològic
Títol

Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà

Objectiu

Aconseguir una dotació d’aigua depurada per a la recàrrega de l’aqüífer i millora ambiental i
urbana

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

9-12 M €

Fitxa descriptiva

PRI/04

07
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Prioritat ciutadana: 

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Aprovar i difondre el Pla d’Actuació Municipal per inundacions

Objectiu

Disposar d’un pla d'emergència en cas d'avinguda (programes, protocol i normes)

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006G011

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

Inventari d’actuacions
Inversor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Cost

20.706 € (cost estimat)

Fitxa descriptiva

--

08

actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Remodelar el pont de l’Embut per a major capacitat de desguàs

Objectiu

Construir un nou pont amb més gàlib i major separació entre estreps

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006O011

Executor

Titular (Ajuntament de la Bisbal d’Empordà)

Inversor

Titular (Ajuntament de la Bisbal d’Empordà)

Cost

509.368 € (cost estimat)

Fitxa descriptiva

--

09

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut

Objectiu

Garantir que la funció de mobilitat del pont de l’Embut que resulti del nou POUM es respecti en la
seva remodelació amb criteris hidràulics

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

PRI/05

10

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Construir un canal de derivació del Daró per a les crescudes extraordinàries

Objectiu

Reduir el risc de desbordament del riu Daró a la Bisbal d'Empordà

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006O003

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua i Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Cost

13.722.374 € (cost estimat)

Fitxa descriptiva

--

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació
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actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Sol·licitar un estudi d'alternatives al canal de derivació del Daró

Objectiu

Disposar de mesures que causin menys impacte paisatgístic i urbanístic per a la ciutat

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2009

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

--

12

 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · prevenció d’inundacions
Títol

Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró

Objectiu

Adaptar morfològicament els terrenys destinats a la construcció del canal de control d’avingudes
que preveu la PEF per poder mantenir usos/activitats tradicionals a la zona

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

Inclòs en el cost PRI/00

Fitxa descriptiva

PRI/06

13

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · estabilitat hidromorfològica
Títol

Manteniment de l'endegament al tram urbà del riu

Objectiu

Garantir la capacitat de desguàs i l'estabilitat de la llera

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006O009

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua i Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Cost

232.183 € (cost estimat)

Fitxa descriptiva

--

14

104

Prioritat ciutadana: 

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · estabilitat hidromorfològica
Títol

Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l'endegament

Objectiu

Corregir l’excavació del llit del riu i garantir la perdurabilitat de l’actuació

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

Inventari d’actuacions
Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

30.000 €

Fitxa descriptiva

PRI/07

15

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Elaborar un estudi de connectivitat del Daró i dels recs associats

Objectiu

Tenir coneixement detallat del valor connectiu del riu entre les Gavarres i la plana del Baix Ter

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006G026

Executor

Direcció General de Medi Natural

Inversor

Direcció General de Medi Natural i Agència Catalana de l'Aigua

Cost

49.694 €

Fitxa descriptiva

--

16

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Sol·licitar la inclusió del tram fluvial de la bassa d'en Canyà a la Xarxa Natura 2000

Objectiu

Prolongar el tram protegit del riu Daró i el pla de gestió que preveu la PEF del Baix Ter

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
PEF Baix Ter - Pla de gestió específic (esborrany 2008). Actuació 006G001

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2009

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

--

17

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials d’interès natural

Objectiu

Garantir la preservació d’espais naturals del riu amb figures de protecció que corresponguin al
seu interès

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Consorci de les Gavarres

Executor

Direcció General de Medi Natural

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació
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Fitxa descriptiva

18

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Millorar les condicions ambientals del tram inicial del Daró en el municipi

Objectiu

Recuperar l’hàbitat de ribera i la dignificacio del riu en el tram aigües amunt de la ciutat

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2009-2010

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Diputació de Girona
Ajuts convocatòria 2008: recuperació d’espais fluvials (ACA) i foment de la connectivitat (DdGi)

Cost

48.609,84 €

Fitxa descriptiva

--

19
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Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Millorar les condicions ambientals del tram final del Daró en el municipi

Objectiu

Recuperar l’hàbitat de ribera i la dignificació del riu en el tram aigües avall de la ciutat

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010-2012

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Diputació de Girona
Ajuts convocatòria 2009: recuperació d’espais fluvials (ACA) i foment de la connectivitat (DdGi).
Temporalment denegada.

Cost

214.285,71 €

Fitxa descriptiva

--

20

21

PRI/08

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · connectivitat i hàbitat
Títol

Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu

Objectiu

Programar la millora ambiental i hidromorfològica segons prioritat i integritat dels espais a
recuperar

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Ajuntament de la Bisbal, Diputació de Girona, Agència Catalana de l’Aigua, Programa Life+,
Fundación Biodiversidad

Cost

48.000 €

Fitxa descriptiva

PRI/09

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

actuació · connectivitat i hàbitat

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

Inventari d’actuacions
Títol

Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu

Objectiu

Complementar la millora ambiental i hidromorfològica segons aspectes específics o colaterals

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

--

Cost

ND

Fitxa descriptiva

PRI/10

22

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · regulació urbanística
Títol

Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la normativa
urbanística d’usos i condicions d’edificació

Objectiu

Dotar el planejament general d’una interpretació i protecció de l’espai fluvial conjunta i
cohesionada

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

--

Cost

Inclòs en la redacció en curs del POUM

Fitxa descriptiva

PRI/11

23

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Suprimir l’aparcament de vehicles a les lleres del riu

Objectiu

Eliminar una pràctica aliena al riu i que perjudica la imatge de la ciutat

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2008

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

--

24

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Recuperar el nucli antic de la Bisbal d'Empordà

Objectiu

Revitalitzar el nucli antic, incloent ajuts per a les façanes/edificis i els accessos del riu

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació
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Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2009-2013

Inversor

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuts convocatòria 2009: Millora de barris, àrees urbanes i viles

Cost

8.155.000 € (Ajuntament: 4.077.500 €): 820.000 € per a intervencions en el riu Daró

Fitxa descriptiva

--

25

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu

Objectiu

Millorar la imatge de les edificacions amb façana al riu a partir de la seva rehabilitació integral

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Propietaris

Inversor

Propietaris – Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Departament de Política Territorial i Obres
Públiques

Cost

250.000 €

Fitxa descriptiva

PRI/12

26

 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Reurbanitzar i millorar els passejos Estiu i Hivern del riu

Objectiu

Millora de l’accessibilitat peatonal del passeig Marimon Asprer i el carrer Agustí Font

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2009-2010

Inversor

Ministerio de Política Territorial
Ajuts convocatòria 2009: Fons estatal d’inversió local

Cost

131.508,42 €

Fitxa descriptiva

--

27

108

Prioritat ciutadana: 

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de parcs urbans i
equipaments

Objectiu

Recuperar per a l’ús social la llera del riu i tractar-la com a eix vertebrador de diferents usos
públics

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2012-2013

Inversor

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuts convocatòria 2009: Millora de barris, àrees urbanes i viles

Cost

450.000 € (Ajuntament: 175.000 €)

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

Inventari d’actuacions
Fitxa descriptiva

28

PRI/13

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu

Objectiu

Incidir en el factor barrera que exerceix el riu i que afecta a la mobilitat i a la relació ciutadana

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2012-2013

Inversor

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuts convocatòria 2009: Millora de barris, àrees urbanes i viles

Cost

500.000 € (Ajuntament: 135.000 €)

Fitxa descriptiva

PRI/14

29

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Substituir i desdoblar els col·lectors en alta del sistema de sanejament

Objectiu

Renovar el col·lector en alta situat a la llera del Daró, eradicant la intrusió d’aigües blanques

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

518.875,20 €

Fitxa descriptiva

--

30

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Ampliar i millorar l'estació depuradora d'aigües residuals

Objectiu

Duplicar la capacitat de tractament biològic, entre altres millores de la instal·lació

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Agència Catalana de l’Aigua

Executor

Agència Catalana de l’Aigua

Inversor

Agència Catalana de l’Aigua

Cost

--

Fitxa descriptiva

--

31

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · qualitat de l’espai urbà
Títol

Instar per l’execució dels projectes constructius del col·lector en alta i l’estació depuradora

Objectiu

Corregir les deficiències del sistema de sanejament del municipi i el seu perjudici al riu Daró
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Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

PRI/15

32

 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · patrimoni cultural i ús socioturístic
Títol

Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès

Objectiu

Protegir el patrimoni d’interès cultural vinculat al riu Daró i establir criteris de conservació

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Direcció General del Patrimoni Cultural

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

PRI/16

33

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · patrimoni cultural i ús socioturístic
Títol

Recuperar el recorregut peatonal i ciclable del riu des del pont Vell

Objectiu

Millorar les rutes d’accés vora el riu, obrint un camí de pas davant la façana urbana del Daró

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Cost

--

Fitxa descriptiva

--

34
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Prioritat ciutadana: 

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · patrimoni cultural i ús socioturístic
Títol

Dissenyar el sistema de parcs urbans i d’itineraris saludables del municipi

Objectiu

Unir els nuclis urbans amb itineraris per a l’exercici físic i la promoció del patrimoni fluvial i altre

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Dipsalut - Diputació de Girona
Ajuts convocatòria 2009-2010: creació de parcs de salut i d’itineraris saludables

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

Inventari d’actuacions
Cost

86.370,24 €

Fitxa descriptiva

--

35

actuació · patrimoni cultural i ús socioturístic
Títol

Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic

Objectiu

Completar la xarxa de camins vora el riu i senyalitzar el seu patrimoni natural i cultural

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Inversor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Diputació de Girona, Consell Comarcal, ...

Cost

ND

Fitxa descriptiva

PRI/17

36

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació

actuació · patrimoni cultural i ús socioturístic
Títol

Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni fluvial

Objectiu

Promoure la recerca i difusió ciutadana del llegat patrimonial del riu Daró

Prioritat

Prioritat tècnica: 

Estat actual

 Actuació proposada

Promotor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Executor

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i les entitats socioculturals de la ciutat

Inversor

--

Cost

Sense cost econòmic

Fitxa descriptiva

PRI/18

Prioritat ciutadana: 
 Actuació prevista

 Actuació executada

 Actuació en al·legació
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Fitxes descriptives d’actuacions
2. Fitxes descriptives
En aquest capítol es relacionen (taula 3) i es descriuen les noves actuacions sorgides directament del PRI
del Daró, tant les que (1) es troben pendents d’aprovar, impulsar i implementar, com les (2) definides des
de l’òptica transversal i estratègica del PRI del Daró, com les (3) que es vinculen amb les actuacions
prèvies a aquest document en la mesura oportuna.

Taula 3. Actuacions relacionades amb el riu Daró. Actuacions originals del PRI del Daró
Tipus d’actuació

Fitxa Nom de les actuacions

Transversal

00

Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i
urbanística del riu Daró

Règim hidrològic

01

Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània

02

Diversificar les fonts d’abastament municipal

03

Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua

04

Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà

05

Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut

06

Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró

Estabilitat hidromorfològica

07

Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament

Connectivitat i hàbitat

08

Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials d’interès natural

09

Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu

10

Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu

Regulació urbanística

11

Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la normativa
urbanística d’usos i condicions d’edificació

Qualitat de l’espai urbà

12

Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu

13

Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de parcs
urbans i equipaments

14

Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu

15

Instar per l’execució dels projectes constructius del col·lector en alta i l’estació
depuradora

16

Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès

17

Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic

18

Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni fluvial

Prevenció d’inundacions

Patrimoni cultural i ús
socioturístic
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PRI/00
Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental
i urbanística del riu Daró
Resoldre el buit de coneixement específic en hidràulica del riu per a la presa de decisions en prevenció
d’inundacions, estabilitat hidromorfològica, recuperació ambiental i regulació urbanística

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
Punts dels capítols: 2, 3, 4 i 5

Mapa/Imatge
Riu Daró aigües avall del pont de l’Embut. Tram inicial
corresponent al barri de l’Aigüeta (marge esquerre)

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Segons capítols/objectius:
 Prioritat A: cap. 2, cap. 3, cap. 4 i cap. 5
 Prioritat B:
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 35.000 €
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
Actuació a desenvolupar en el marc de l’esborrany del Pla de gestió específic de la Planificació de l’Espai
Fluvial (PEF) de les conques del Baix Ter, i de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
la Bisbal d’Empordà.
L’actuació es justifica per (1) els diferents estudis per a la redacció del Pla de recuperació integral del riu
Daró, al terme municipal de la Bisbal d’Empordà, i (2) les mateixes gestions que fins al moment s’han realitzat
per a la seva aplicació. La necessitat d’un coneixement en detall, pragmàtic i resolutiu, sobre el funcionament
hidrodinàmic del riu, s’ha posat de manifest per motius varis i estratègics segons:
Prevenció d’inundacions
El PRI del Daró insta perquè el canal de derivació del riu, que contempla el pla de gestió de la PEF, tingui
un tractament tou en el tram del canal que sigui possible i segons justifica i detalla l’actuació PRI/06. En
contrapartida d’aquest tractament tou, amb el manteniment dels usos agrícoles actuals, s’assumiria
l’ampliació dels límits del sistema hídric en la mesura que determinés l’estudi hidràulic que se sol·licita.
D’altra banda, per millorar l’efectivitat del canal de derivació (amb les limitacions que la pròpia PEF estima per
a períodes de retorn superiors a 100 anys), es contempla la possibilitat de poder desplaçar o retirar motes
de protecció de terreny agrícola aigües avall de la trama urbana, en la línia també de poder plantejar una
recuperació efectiva de l’hàbitat natural del riu.
Per últim, la necessitat de millorar la capacitat de desguàs del pont de l’Embut, que també contempla la
PEF, es podria reconsiderar segons el que pogués determinar l’estudi hidràulic en relació amb l’alternativa
tova del canal de derivació i a la intervenció sobre les motes de protecció agrícola.
Estabilitat hidromorfològica
L’estudi hidràulic hauria de ser conclusiu en les possibilitats de l’alternativa tova del canal de derivació, la
intervenció sobre les motes del riu i complementàriament en dos altres aspectes igualment importants pel
comportament hidromorfològic del riu. Primer, el problema persistent d’excavació del llit del riu en el tram
urbà de la Bisbal d’Empordà i que per aquest motiu es defineix l’actuació PRI/07 i, en segon terme, el principi
de precaució en que s’ha d’actuar davant les restes de la resclosa d’en Canyà, al tram sud del Daró, un
dels punts d’aigua permanent més important del riu des del punt de vista ambiental.
Connectivitat i hàbitat
De l’estudi hidràulic en depèn en bona part l’estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu que
n’és objecte l’actuació PRI/09, en el que té a veure el desplaçament o retirada de motes en el tram nord del
terme municipal. El tram sud del riu ja és objecte de millora ambiental, amb el suport de l’Agència Catalana de
l’Aigua i la Diputació de Girona, però la millora de la funcionalitat natural del riu en el tram nord passa per
una recuperació morfològica prèvia, que asseguri unes condicions d’hàbitat que la mateixa Agència ha
reconegut en el moment de desestimar una intervenció exclusivament ambiental (convocatòria ajuts 2009 per
a la recuperació d’espais fluvials).
Regulació urbanística
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té en redacció el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
i, en coordinació amb el pla de recuperació del Daró, està a l’expectativa de si ha de contemplar una
ampliació del sistema hídric, o una compensació de terrenys per la intervenció de motes o qualsevol altre
aspecte que li pugui concernir, de manera directa o indirecta, entorn a l’estudi hidràulic que es demana.
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Igualment, la correcció de les erosions que es produeixen en el tram urbà del riu, a valorar per l’estudi
hidràulic, permetria afrontar amb més garanties i ambició la recuperació de la llera per al seu ús social (eix
vertebrador usos públics) i la transformació de la imatge i identificació de la ciutat vers el riu.
Pels motius exposats, convindria que l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà instés a l’Agència Catalana de
l’Aigua a que assumeixi el cost de la redacció de l’estudi hidràulic sol·licitat amb el compromís que:
i.

El POUM s’adequarà a les determinacions que justifiqui l’estudi hidràulic en relació a:
- la nova delimitació del sistema hídric que requereixi una alternativa tova del canal de derivació,
- les compensacions que convingui per desplaçar o retirar motes de protecció agrícola, i
- qualsevol altra adaptació en matèria de regulació urbanística.

ii. L’ACA tindrà garantit una aplicació pragmàtica i ambiciosa de l’estudi hidràulic per:
- poder disposar d’una zona pilot per recuperar morfològicament l’hàbitat natural d’un espai fluvial,
- poder reformular la proposta inicial del canal sobreeixidor amb una alternativa de menys afectació a
l’activitat agrícola i al paisatge actual i, en general,
- donar continuïtat a l’aposta de l’Ajuntament, per revertir l’estat de devaluació que té el riu, a partir
d’una estratègia tècnica i econòmica concretada pel mateix Pla de Recuperació Integral del Daró.
En aquest sentit, li correspon a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà el treball de recerca, sol·licitud i
coordinació d’ajuts econòmics que permetin diversificar les fonts de finançament segons competència de les
actuacions i l’objectiu de:
-

explorar els ajuts d’àmbit europeu i estatal, siguin de caire públic o privat,

-

sumar noves fonts de finançament per restar esforç econòmic als organismes més compromesos amb la
recuperació del riu (Agència Catalana de l’Aigua i Diputació de Girona), i

-

assegurar un major abast en la divulgació o projecció dels progressos aconseguits, i els organismes i
entitats que hi han donat el seu suport.

Les actuacions relacionades amb aquesta –PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró–, són:
-

PRI/05 Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut

-

PRI/06 Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró

-

PRI/07 Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament

-

PRI/09 Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu

-

PRI/11 Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la normativa urbanística
d’usos i condicions d’edificació

-

PRI/13 Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de parcs urbans i
equipaments
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PRI/01
Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània
Ordenar les captacions d’aigua subterrània segons capacitat i àrea d’influència de l’aqüífer

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
H/01 - H/02 - H/03 - H/04 - H/05 - H/06 -H/07

Mapa/Imatge
Pous segons franja de 100 o 250 m del riu

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en circulació de cabal:
 Prioritat A: PRI/01 i PRI/03
 Prioritat B: PRI/02
 Prioritat C: PRI/04

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Entre 35.000 i 45.000 € (únicament T.M. la Bisbal d’E.)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
Actuació a desenvolupar en el marc del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, que és l'instrument de planificació hidrològica que ha de preveure les mesures bàsiques o complementàries
necessàries per assolir els objectius ambientals en les masses d'aigua i els objectius de la Directiva marc de l'aigua
(2000/60/CE). Aquesta mesura ha estat proposada en els Treballs de base per a la implantació del Pla zonal de cabals
de manteniment del Baix Ter.

Les intervencions a contemplar pels aprofitaments privats d’aigua subterrània s’orienten a contribuir a tenir
un nivell d’aigua subterrània més elevat i durant un temps major, els ha de dur a terme l’Agència Catalana
de l’Aigua en el marc de les seves competències i són:
1. Revisió d'ofici preferent de concessions en la franja de 250 m del riu
Concessions atorgades segons l’estat piezomètric de l'aqüífer i els requeriments de cabal del riu.
2. Clausura i segellat dels aprofitaments il·legals en la franja de 100 m del riu
Pous productius o improductius sense legalitzar i situats a la franja de més sensibilitat per a l’aqüífer.
3. Legalització preferent dels aprofitaments il·legals en la franja de 250 m del riu
Pous desprovistos de regularització i repartits dins la franja d’influència directa a l’aqüífer.
4. Caducitat i clausura dels aprofitaments legals fora d'ús en la franja de 250 m del riu
Pous inactius situats dins la franja d’influència directa a l’aqüífer.
En resum, l’actuació significa:
→

En la franja de 100 m. del riu:
- Clausura i segellat dels aprofitaments il·legals

→

En la franja fins a 250 m. del riu:
- Legalització dels aprofitaments il·legals
- Caducitat i clausura dels aprofitaments legals fora d’ús

L’actuació permet augurar una millora del cabal circulant del riu Daró –incidint en la recuperació dels nivells
freàtics de l’aqüífer al·luvial– sempre que incideixi positivament un:
1r factor d’efectivitat: El radi d’actuació
La mesura ha de ser extensible a tots els termes municipals que se situen sobre l’aqüífer al·luvial del Daró
(en les franges estipulades en 100 i 250 m), per bé que la màxima pressió que s’exerceix en l’aqüífer es
produeix en el terme de la Bisbal d’Empordà (vegeu punt de caracterització H/09). L’Agència Catalana de
l’Aigua disposa de diferents bases de dades per iniciar els treballs de revisió, actualització i legalització de
pous, tot i que la informació actualment disponible indica el següent:
De 0 a 100 m. del Daró

Pous, any 2007
(segons inventari de
Geoservei)
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Aqüífer Daró-Rissec
3

De 100 a 250 m. del Daró

TM la Bisbal
3

Aqüífer Daró-Rissec
3

TM la Bisbal

Núm.

M /any

Núm.

M /any

Núm.

M /any

Núm.

M3/any

Improductius

6

0

6

0

15

0

0

0

Fora d'ús

3

0

3

0

1

0

0

0

Sense dades

5

--

4

--

2

--

1

--

Actius amb dades

39

1.204.663

28

979.643

54

234.838

12

225.020
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I un:
2n factor d’efectivitat: La complementarietat de l’estratègia
La recuperació dels nivells piezomètrics i de cabals del Daró està condicionada a la pròpia execució dels 4
punts d’intervenció que integren aquesta actuació, entre les quals,
- l’actuació prevista per reduir les intensitats d’extracció dels pous municipals (actuació PRI/02) i,
molt especialment,
- l’actuació prevista per disposar i aplicar instruments de gestió de l’aqüífer (actuació PRI/03).
Mentre no existeixi la Comunitat d’Usuaris d’Aigües Subterrànies (CUAS) del Baix Ter, aquesta actuació està
prevista per ser executada per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. En el moment que existeixi la CUAS els
treballs tècnics corresponents es podrien abordar des dels Serveis Tècnics de la Comunitat.
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PRI/02
Diversificar les fonts d’abastament municipal
Disminuir la dependència pels pous d’abastament que més pressió exerceixen a l’aqüífer i al riu Daró

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
H/01 - H/02 - H/03 - H/04 - H/05 - H/06 -H/07

Mapa/Imatge
Pous municipals en l’aqüífer del Daró

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en circulació de cabal:
 Prioritat A: PRI/01 i PRI/03
 Prioritat B: PRI/02
 Prioritat C: PRI/04

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
En tant que s’ajusta als seus objectius i criteris, aquesta és una actuació a desenvolupar en el marc del Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per assolir els objectius ambientals en les
masses d'aigua i els objectius de la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE).

L’actuació, de rellevància estratègica a mig i a llarg termini, advoca per incloure la Bisbal d’Empordà en el
mapa de projecció de noves fonts i xarxes d’abastament municipal i intermunicipal de la conca del riu Ter, en
qualitat de municipi de prioritat preferent per raons de (1) garantia de disponibilitat d’aigua potable en
quantitat i qualitat per a la població i (2) recuperació dels nivells freàtics i de cabal del sistema hidrològic del
Daró (aqüífer-riu).
L’actuació pretén la correcció de 2 factors de vulnerabilitat vinculants:
1r factor de vulnerabilitat: La dependència i inseguretat de les fonts d’abastament municipal
- El municipi de la Bisbal d’Empordà (10.173 habitants, any 2008) disposa d’una font d’abastament d’aigua
potable lligada directament a l’aqüífer del Daró, apart d’un pou més recent situat en el marge dret, i prop
del Ter, en terme municipal de Fontanilles, i
- l’explotació dels pous municipals ha sofert situacions emergència i episodis de risc en el subministrament
d’aigua, tant en la suficiència de la quantitat com de la qualitat del recurs (esgotament/sobreexplotació i
excés de nitrats), que s’han vist minimitzades per la captació de Fontanilles.
2n factor de vulnerabilitat: L’impacte dels pous municipals en el nivell freàtic de l’aqüífer (amb el
corresponent efecte sobre el seu balanç) i el cabal del riu
La formació dels majors cons de bombament en l’aqüífer al·luvial del Daró coincideix amb la localització dels
pous de titularitat pública de:
- l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: rebaix piezomètric de 7 m s.n.m. (any 2005), i
- la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües i Serveis del Baix Empordà: descens de cota de 4 m s.n.m.
Les extraccions dels pous per a l’abastament públic de la Bisbal d’Empordà representen el 63% del total
registrat pel pous presents en el terme i el 33% pel conjunt de municipis d’influència de l’aqüífer (any 2007):
Propietat

Municipis abastats

Situació

Total

Ajuntament Bisbal

La Bisbal d’Empordà

Daró

6

3

Rissec

4

4

Corçà, CruïllesMancomunitat
Monells-Sant Sadurní
d’aigües del Baix E.
de l'H. i Madremanya

Desús

M3/any

% m3

1

2

800.000

Municipi: 63,4%
Aqüífer: 32,7%

0

0

272.000

Aqüífer: 11,1%

En ús Emerg.

Tot i que el primer factor ja ha millorat durant els darrers anys amb el recolzament de l’abastament municipal
amb el pou de Fontanilles, el segon –de pressió extractiva que contribueix a mantenir el nivell freàtic baix amb
la conseqüent detracció de cabals superficials- podria fer-ho mitjançant noves fonts complementàries
d’abastament municipal. Les alternatives a valorar són:
1. Pous en l’al·luvial del riu Daró
De nova construcció o ja existents (ex. pous de la Mancomunitat). Alternativa òptima per descentralitzar el
punt de captació actual, sotmès a risc de sobreexplotació, però sense representar garantia a mig o llarg
termini relativa a la recuperació de l’aqüífer i al cabal circulant.
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2. Pou en l’al·luvial del riu Ter
Situació preferent en la confluència de l’aqüífer del Daró amb els del Ter. Existeix un nou pou (Mas Bahí
de Fontanilles), executat i en explotació, de reforç a l’abastament municipal; no és previsible que aquest
únic pou de recolzament ubicat fora de l’àmbit de l’aqüífer contribueixi de forma destacada a la
recuperació potencial dels nivells freàtics de l’àmbit del Daró.
3. Xarxa de l’embassament Pasteral-Ter
Possibilitat estudiada i descartada d’abastament a partir d’aigües superficials procedents de la captació
del Ter al Pasteral. Davant la perspectiva de retorn de recursos superficials transvasats fora conca (àmbit
ATLL), la utilització d’aquesta aigua superficial del Ter, tot i provenir de la mateixa conca, podria afavorir la
recuperació potencial dels nivells d’aigua subterrània al sector del Daró.
4. Xarxa d’instal·lacions de tractament d’aigua marina
L’evolució del mapa de dessalinitzadores del país ha de canviar també el mapa de les dependències entre
les conques Llobregat-Ter i Llobregat-Ebre, com també pot obrir noves oportunitats de reequilibri entre
l’oferta i la demanda si prospera una futura ITAM a la Costa Brava – conca de la Muga.
Una actuació d’aquestes característiques implicaria realment alliberar un volum d’aigua subterrània que
deixaria d’explotar-se per contribuir a una recuperació dels nivells freàtics. No obstant, el cost energètic –
en emissió de CO2– d’aquesta obtenció d’un recurs renovable (aigua) a partir d’un recurs (energètic) avui
per avui no renovable, seria previsiblement molt superior al de conduir l’aigua depurada de l’EDAR de
Palamós a la Bisbal d’Empordà, (1) evitant que una aigua depurada arribi directament al mar, alhora (2)
recarregant l’aqüífer amb aigua procedent de la mateixa conca i (3) disposant d’un cabal d’aigua
superficial a la Bisbal d’Empordà al llarg d’un tram estimat d’entre 0,5 i 1,5 km.
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PRI/03
Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua
Obtenir un control directe i efectiu sobre els aprofitaments subterranis de l’aqüífer del Daró

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
H/01 - H/02 - H/03 - H/04 - H/05 - H/06 -H/07

Mapa/Imatge
Vista de la densitat de pous –legalitzats o no- que exploten
l’aqüífer del Daró en les proximitats de la Bisbal d’Empordà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en circulació de cabal:
 Prioritat A: PRI/01 i PRI/03
 Prioritat B: PRI/02
 Prioritat C: PRI/04

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – no requereix
inversió
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Descripció
Actuació a desenvolupar en el marc del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, que és l'instrument de planificació hidrològica que ha de preveure les mesures bàsiques o complementàries
necessàries per assolir els objectius ambientals en les masses d'aigua i els objectius de la Directiva marc de l'aigua
(2000/60/CE). Aquesta mesura ha estat proposada pels aqüífers del Baix Ter -en els quals s’inclou el Daró- en el
Programa d’actualització dels aqüífers en medis al·luvials de Catalunya.

L’eix de l’actuació radica en el compromís de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà de liderar la Comunitat
d’Usuaris d’Aigües Subterrànies del Baix Ter, en tant que principal explotador de l’aqüífer del riu Daró-Rissec
i independentment de la representativitat que li confereixin els drets del volum explotat.
Aquesta posició d’Ajuntament líder és clau ja que la Comunitat d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter -de constitució
en curs i imminent aprovació- en l’exercici de les seves competències podrà resoldre aspectes hidrogeològics
que afecten el municipi de la Bisbal d’Empordà, entre els quals :
- resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació (que afecta l’aqüífer del Daró), la contaminació i la
intrusió marina
- utilitzar racionalment els recursos,
- evitar la seva contaminació,
- promoure la recàrrega artificial dels aqüífers,
- evitar i, si s’escau, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris,
- gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva policia,
- informar, a iniciativa pròpia, a petició de l’Organisme de Conca o d’altres Òrgans i Ens de l’Administració
Autonòmica, Central o Local, en els Expedients que afectin a les aigües concedides, en els d’obra o en
els referents a sol·licitud de noves concessions,
- proposar a l’Administració, a instàncies d’aquesta o per iniciativa pròpia, les mesures que estimi
oportunes en relació amb el seu àmbit de competència,
- gestionar els serveis que li delegui l’Administració,
- potenciar la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua entre els
usuaris,
- potenciar la reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aigües i la
normativa sanitària (en aquest cas treballar per la utilització de l’aigua tractada l’EDAR de Palamós),
- potenciar l’ús d’aquesta aigua regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable,
- afavorir la tornada de l’aigua regenerada al medi natural,
- ...
En el cas del Baix Ter, després de més d’un intent fallit de constitució de la comunitat d’usuaris de l’aigua
(CUA), les voluntats municipals, unides al patrocini econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han
concretat del mes de març de 2010 amb l’adjudicació dels treballs de redacció dels estatuts i del reglament
per la constitució de la CUA, i la previsió que aquesta pugui entrar en funcionament efectiu a l’any 2011. En
aquest marc, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha de pretendre esdevenir un dels líders atesa la seva
condició d’agent territorial amb molt a dir en el cicle integral de l’aigua i fortament coneixedor del territori.
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PRI/04
Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà del riu
Aconseguir una dotació d’aigua depurada per a la recàrrega de l’aqüífer i millora ambiental i urbana

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
H/01 - H/02 - H/03 - H/04 - H/05 - H/06 -H/07 – A/01

Mapa/Imatge
Visió de l’aspecte dominant de la llera del riu Daró al seu
pas pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en circulació de cabal:
 Prioritat A: PRI/01 i PRI/03
 Prioritat B: PRI/02
 Prioritat C: PRI/04

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Entre 9 i 12 M €
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua - Agència Catalana de
l’Aigua
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Descripció
Actuació a desenvolupar en el marc del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya, que és l'instrument de planificació hidrològica que ha de preveure les mesures bàsiques o complementàries
necessàries per assolir els objectius ambientals en les masses d'aigua i els objectius de la Directiva marc de l'aigua
(2000/60/CE). Aquesta mesura ha estat proposada en els Treballs de base per a la implantació del Pla zonal de cabals
de manteniment del Baix Ter.
Aquesta mesura ha estat proposada pels aqüífers del Baix Ter
d’actualització dels aqüífers en medis al·luvials de Catalunya.

-en els quals s’inclou el Daró- en el Programa

L’actuació persegueix situar la Bisbal d’Empordà dins el mapa de projectes existents o en perspectiva que,
vinculats amb la reutilització d’aigües depurades, puguin ser resolutius per a la recàrrega de l’aqüífer al·luvial
del riu Daró i altres vectors addicionals com, i bàsicament, la millora de la qualitat ambiental –amb una major
presència d’aigua superficial- i urbana del riu al pas pel terme municipal. En aquest sentit, els projectes més
significatius a contemplar són :
1. Programa de reutilització d'aigua a Catalunya (ACA, 2009)
L’Agència Catalana de l’Aigua inclou l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la Bisbal
d’Empordà en el seu programa de reutilització d’aigua, en la funció de recàrrega de l’aqüífer al·luvial del
Daró per percolació. Tanmateix, per a la recuperació dels nivells piezomètrics de l’aqüífer, l’aportació
d’aigua depurada d’aquesta infraestructura és limitada, a més que tal com s’efectua l’abocament
actualment ja s’està recarregant l’aqüífer amb tot el volum d’aigua tractada:
3

- 3.200 m /dia segons cabal de disseny actual de l’EDAR de la Bisbal d’Empordà, i
3

- 4.500 m /dia segons cabal de disseny previst en l’ampliació de la instal·lació.
2. Projecte d’impulsió de les aigües depurades (SEARSA, 2000)
El Projecte mediambiental de la llera del riu Daró al seu pas per la Bisbal d’Empordà, de la Sociedad de
explotación de aguas residuales SA, és la proposta de referència per bombejar l’aigua depurada fins a la
resclosa d’en Canyà, a 2,5 km de l’EDAR. Tanmateix, la inversió (1) no és més efectiva des del punt de
vista de recàrrega respecte l’actualitat, (2) no garanteix la presència d’aigua superficial al llarg d’un tram
urbà superior a 0,5 km i (3) el valor afegit només seria d’índole urbanística, amb una justificació per a la
millora estètica del riu controvertida.
3. Pla Zonal d'implantació de cabals de manteniment del Baix Ter (ACA, 2009)
Entre les actuacions previstes per aquest pla s’inclou la proposta de reaprofitament de les aigües
depurades de l’EDAR de Palamós per a la recàrrega de l’aqüífer al·luvial del Baix Ter (massa subterrània
33). L’aqüífer del Daró és un braç del Fluviodeltaic del Baix Ter i la Bisbal d’Empordà és un punt de
recàrrega potencial per efectuar aquesta reutilització d’aigua:
3

- 33.000 m /dia segons cabal de disseny actual de l’EDAR de Palamós.
Per al riu Daró a la Bisbal d’Empordà, el tercer projecte significaria una aportació de cabals decisiva per les
problemàtiques que actualment presenta a tots els nivells:
- problemàtica hidrogeològica: en resoldre en capçalera de l’aqüífer un balanç clarament deficitari,
- ambiental: en poder disposar d’aigua superficial en el riu al llarg d’un tram molt més extens que
actualment, i
- urbanística: de millora estètica del riu al seu pas pel nucli en tant que l’aigua superficial discorreria per
aquest tram fluvial.
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Per tant, en la concreció d’aquest projecte, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de poder disposar dels
arguments a favor, per localitzar el punt de recàrrega de l’aqüífer del Baix Ter al Daró, amb independència de
les dificultats conjunturals o dels factors d’oportunitats que sorgeixin, com i sobretot en matèria de corredors
d’infraestructures, ja que en un context general de major necessitat d’eficiència energètica la reincorporació al
balanç de l’aqüífer del Baix Ter, a través del Daró, d’un volum d’aigua de l’ordre del tractat a l’EDAR de
Palamós evitaria la necessitat d’obtenir recursos extraordinaris procedents de la dessalació d’aigua marina.
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Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/05
Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut
Garantir que la funció de mobilitat del pont de l’Embut que resulti del nou POUM es respecti en la seva
remodelació amb criteris hidràulics

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana
 Es contempla
 No es contempla

Punts de caracterització
H/08 -H/09 - H/10 - H/11 - H/12 . H/13 - H/14

Mapa/Imatge
La millora de la funcionalitat hidràulica del pont de l’Embut
(en la fotografia s’observa el Daró en aigües baixes i el
Daró en avinguda) no ha de comprometre la mobilitat que
haurà de suportar d’acord amb les determinacions del nou
POUM en redacció

Prioritat / objectiu
Actuacions en prevenció d’inundacions:
 Prioritat A: PRI/05 i PRI/06
 Prioritat B:
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – no requereix
inversió
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Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació a impulsar en el marc de l’esborrany del Pla de gestió específic de la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de
les conques del Baix Ter i, en concret, per l’actuació 006O011.

L’actuació proposada està encaminada a garantir que el nou pont de l’Embut, que resulti de la seva
modificació per augmentar-li la capacitat hidràulica (actuació PEF), tingui la funcionalitat –a mig i llarg termini–
que li atorgui el POUM actualment en redacció, amb motiu del rang de la nova mobilitat municipal plantejada.
L’acció és simple, i es concreta en extreure del nou POUM els requeriments que haurà de complir el pont (els
mateixos que hauria de complir si fos de nova construcció) en relació a:
-

nombre de carrils per sentit,

-

tipologia i amplada de voreres per vianants, i

-

bici carril a un/ambdós costats,

i en facilitar i exigir als redactors del projecte, sigui o no encarregat per l’Ajuntament, els requeriments de
mobilitat mínims a assolir.
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PRI/06
Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró
Adaptar morfològicament els terrenys destinats a la construcció del canal de control d’avingudes que
preveu la PEF per poder mantenir usos/activitats tradicionals a la zona

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable

Punts de caracterització

 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Mapa/Imatge

Participació ciutadana

Vista de la proposta de zonificació de l’espai fluvial de la PEF del
Baix Ter. El canal de derivació discorreria pel braç occidental

H/08 - H/09 - H/10 - H/11 - H/12 - H/13 - H/14 - U/01

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en prevenció d’inundacions:
 Prioritat A: PRI/05 i PRI/06
 Prioritat B:
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic (inclòs en el cost PRI/00)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació a impulsar en el marc de l’esborrany del Pla de gestió específic de la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de
les conques del Baix Ter i, en concret, per l’actuació 006O003.

L’obertura d’un canal addicional al del Daró entre la resclosa d’en Canyà i l’estació depuradora del municipi
(derivació en el punt de trencament natural aigües amunt de la trama urbana, i retorn aigües avall de la trama
urbana) per minimitzar els efectes de les avingudes ja es contemplava en el PGOU de 1982 amb una reserva
de terrenys i, actualment, és contemplada per l’Agència Catalana de l’Aigua en l’actuació 006O003 del Pla
de gestió específic de la Planificació de l’espai fluvial de les conques del Baix Ter.
La proposta del canal, a més dels aspectes positius relacionats amb el risc d’afecció a la Bisbal d’Empordà
per avingudes també comporta aspectes negatius (H/10); la posició municipal és la de creure que (1) és difícil
renunciar a una infraestructura hidràulica d’aquestes característiques per a la prevenció d’inundacions i la
seguretat dels béns i les persones, quan el risc i retrospectiva històrica avalen/justifiquen la necessitat d’una
actuació “contundent”, però alhora (2) la de creure -que per la relativa baixa recurrència d’avingudes que
requeriran el pas d’aigua pel sobreixidor- caldria disposar d’una proposta alternativa tova i mixta que tingués
en compte els següents aspectes:
1.Tipologia constructiva
-

La solució constructiva del canal addicional passaria per una adequació morfològica dels terrenys amb
l’objectiu de crear/mantenir la funcionalitat del nou braç fluvial de desaigua en contra de la canalització
prevista a la PEF –amb talussos protegits per escullera i una llera baixa dominantment d’obra dura-, i

-

amb una solució específica d’entroncament per a cada rec/torrent que actualment drena i creua el sector.

2.Usos/compensacions/manteniment
-

Es permetria el manteniment dels usos i aprofitaments agrícoles tradicionals,

-

preveient una compensació al titular de l’activitat pels danys que provoquin les avingudes que impliquen
l’entrada temporal en funcionament del canal sobreixidor, i

-

assumint els costos de manteniment posteriors a cada avinguda.

3.Control d’usos i activitats
-

Amb motiu de la prevista baixa periodicitat de les avingudes es pot córrer el risc que els usos permesos
acabin relaxant les condicions imposades per garantir la bona funcionalitat hidràulica del canal
sobreixidor; amb aquest motiu, es preveu la necessitat de la implementació de controls municipals
preventius amb el corresponent règim de sancions.

Aquesta solució, prevista per no crear una fractura urbanística ni un espai marginal, s’hauria de concretar a
través d’un projecte constructiu específic que donés resposta hidràulica, ambiental i urbanística al canal de
desaigua segons una nova proposta executiva “tova” i una incorporació al planejament urbanístic general
–POUM en redacció– dels criteris relatius als usos/activitats, mecanismes de control i sanció, indemnitzacions
i manteniment post-avinguda.
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PRI/07
Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament
Corregir l’excavació del llit del riu i garantir la perdurabilitat de l’actuació

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
H/12 - H/13 - H/14 - H/15

Mapa/Imatge
Visió de la forta incisió lineal que afecta el centre de
la llera del riu aigües avall del pont Nou

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en estabilitat hidromorfològica:
 Prioritat A: PRI/07
 Prioritat B:
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 30.000 € (estudi/projecte)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació complementària a la de manteniment del tram urbà del riu Daró (12) en el marc de la PEF i de l’estratègia marc
de recuperació del riu (PRI/09) que inclou pel futur aspectes hidromorfològics.

L’actuació pretén donar resposta a l’encaixament erosiu observat en el Daró just a partir de la rocalla que
protegeix la seva llera al llarg d’un tram aigües avall del pont Nou, amb motiu que el canvi de pendent que la
protecció del vial representa pel perfil longitudinal del riu s’interpreta el causant del fet. La protecció de la
base del pont Vell, malgrat unes característiques similars, no s’ha observat que generi el mateix problema.
L’acció és simple, i es concreta en sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que executi la protecció de la
llera a partir de,
-

caracteritzar i conèixer realment l’origen del problema,

-

redactar el projecte constructiu pertinent,

-

executar l’obra de protecció, i

-

preveure la necessitat d’un manteniment preventiu mínim.

Alternativament, i en el marc de les subvencions que l’Agència Catalana de l’Aigua atorga als Ajuntaments
per a dur a terme tasques de recuperació hidromorfològica, l’Ajuntament pot plantejar-se com a fórmula més
àgil, sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua
-

els recursos per dur a terme els treballs de base i la redacció del projecte constructiu, i posteriorment

-

els recursos per a dur a terme l’obra de protecció projectada.

L’actuació també ha de donar resposta al problema de descalçament que afecta al mur de protecció del riu en
el marge del carrer Agustí Font, en la immediació del pont Nou.
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PRI/08
Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials d’interès natural
Garantir la preservació i la gestió d’espais naturals del riu amb figures de protecció que corresponguin al
seu interès

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
A/01- A/02- A/03 - A/04 - H/03 - H/13

Mapa/Imatge
La rambla del riu Daró, en la confluència amb la riera del
Vilar, i la bassa d’en Canyà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en connectivitat i hàbitat:
 Prioritat A: PRI/09
 Prioritat B: PRI/08 i PRI/10
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Direcció General de Medi Natural - no requereix
inversió
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Descripció
Actuació en el marc de l’al·legació de l’Ajuntament de la Bisbal de l’Empordà a la proposta del pla de gestió del PEF del
Baix Ter: Inclusió del tram del Daró de Banyeres a la Bisbal de 7,5 km dins el PEIN de les Gavarres (actuació 006G001).

D’una banda, l’actuació és de continuïtat amb les gestions que ha efectuat fins el moment l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà per incloure, com a espai Xarxa Natura 2000, a:
- el tram entre la confluència del riu Daró i la riera del Vilar (límit de terme municipal) i les immediacions de
la bassa d’en Canyà, d’una longitud aproximada de 600 m.
El tram del riu Daró que s’ha incorporat a la Xarxa Natura 2000 (codi ES5120010 Les Gavarres) –per la
importància connectiva amb l’espai PEIN de les Gavarres– té una delimitació administrativa (de terme
municipal) que no correspon a l’interès ecològic de l’espai fluvial.
Amb l’objectiu que el tram del riu Daró fins a la bassa d’en Canyà s’incorpori com a nou Lloc d’Importància
Comunitària, les noves gestions a realitzar per part de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en coordinació
amb el Consorci de les Gavarres, sobretot ha de posar de relleu:
1. Els paràmetres naturals
-

la connectivitat: la continuïtat física i funcional amb l’espai natural protegit,

-

la fragilitat: la vulnerabilitat per pressió antròpica de l’entorn periurbà (degradació, hiperfreqüentació), i

-

la singularitat: morfològica (formació en rambla del riu) i biològica (bassa d’en Canyà en la funció d’illa
biogeogràfica del peix espinós).

2. Els paràmetres paisatgístics
-

els indrets culturals singulars: la font de l’Arbre i la bassa d’en Canyà (llocs de trobada tradicionals i
emblemàtics), i

-

el riu pròpiament: com a clar element d’identitat paisatgística i eix estructurador del mosaic territorial.

Tan pels aspectes naturals com paisatgístics, el tram de riu Daró de la bassa d’en Canyà requereix que sigui
convenientment protegit i convenientment gestionat, amb un pla de gestió que acompanyi a la figura de
protecció de l’espai.
D’altra banda, l’actuació també ha de considerar la importància de preservar altres espais fluvials del riu
Daró que –independentment de la seves singularitats, morfològiques o biològiques– tenen una funcionalitat
connectiva que convé preservar o recuperar de la pressió antròpica i de l’interès urbanístic.
En aquest sentit, la redacció del planejament urbanístic de la Bisbal d’Empordà haurà de ser sensible en les
noves assignacions dels espais lliures, en la seva classificació i qualificació urbanística.
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Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/09
Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu
Programar la millora ambiental i hidromorfològica segons prioritat i integritat dels espais a recuperar

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
A/01- A/02- A/03 - A/04 - A/05 - H/03 - H/12 - H/13

Mapa/Imatge
Tram N del riu Daró en el terme de la Bisbal d’Empordà,
confluència amb la riera de Vulpellac

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en connectivitat i hàbitat:
 Prioritat A: PRI/09
 Prioritat B: PRI/08 i PRI/10
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 48.000 €
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
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Com recuperar?
Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació en el marc dels primers ajuts (1) per a la gestió, la conservació i la recuperació d’espais fluvials de l’Agència
Catalana de l’Aigua i (2) pel foment de la connectivitat entre els espais lliures de les comarques gironines de la Diputació
de Girona.

L’estratègia pretén crear o adequar les condicions d’hàbitat pròpies del riu Daró, a la Bisbal d’Empordà, a on:
- l’ecosistema ripari es troba especialment devaluat i, malgrat això,
- exerceix de cordó umbilical de 2 grans àmbits biogeogràfics (àrea PEIN del massís Gavarres - plana Baix
Ter, amb el Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baxi Ter).
Els àmbits d’intervenció que l’estratègia ha de contemplar per millorar la funcionalitat hidrodinàmica i
ambiental del riu, són:

Àmbit

Localització

Objectiu/Recuperació

Estat

1

Curs alt del Daró (S nucli de la Bisbal)

Ambiental

En execució (conv. 2008)

2

Curs baix del Daró (N nucli de la Bisbal)

Hidromorfològica i ambiental

Per concretar

3

Curs complet del Daró (TM de la Bisbal)

Hidromorfològica

Per concretar

L’àmbit 1 de recuperació ambiental correspon al tram S del municipi de 3,1 km de longitud i 56.287,41 €
invertits per desenvolupar-hi treballs fonamentalment de:
1. Gestió de la vegetació autòctona i al·lòctona
- Eliminació de la canya i les altres espècies invasives
- Plantació d’espècies de ribera (freixes, oms, pollancres, salzes i verns)
2. Gestió de runes i abocaments
- Neteja de la llera i els seus marges de deixalles i material aliè al medi
L’àmbit 2 de recuperació hidromorfològica i ambiental del tram N del municipi, de 3,1 km de longitud,
passa per plantejar primerament –com així s’ha pronunciat l’Agència Catalana de l’Aigua– un restabliment de
les condicions morfològiques del riu allà a on el desplaçament o retirada de motes sigui assumible:
3. Demolició d’estructures existents
- Retirada d’estructures longitudinals que alterin la connectivitat i funcionalitat del curs fluvial
Per últim, l’àmbit 3 de recuperació hidromorfològica contempla la intervenció localitzada en punts del curs
del riu Daró que en el recorregut pel municipi (5,2 km) requereixi actuacions de:
4. Adequació morfològica
- Modificació topogràfica del terreny per afavorir la dinàmica natural - estabilitzar la dinàmica
hidromorfològica del riu
5. Reconstitució i recobriment de talussos
- Protegir, estabilitzar i disminuir l’erosió de talussos. Consolidar la base dels talussos fluvials inestables
- Minimitzar l’impacte visual, ambiental i paisatgístic de les zones sense recobriment vegetal
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Fitxes descriptives d’actuacions
Per la consecució dels àmbits d’intervenció 2 i 3, l’estratègia ha de tenir en compte 2 factors:
Factor d’efectivitat: Concepció global de l’estratègia
Aturar i revertir el procés de banalització i ruralització del riu obliga a una intervenció planificada per actuar
globalment i segons prioritat per a una recuperació de la continuïtat física i funcional de l’hàbitat del riu:
- corregint els efectes barrera o de fragmentació de l’hàbitat de ribera,
- assegurant l’efectivitat dels processos ecològics i de mobilitat de fauna, i
- recuperar, millorant i afavorint, la dinàmica natural del riu.
Factor de viabilitat: Continuïtat en el suport financer de l’estratègia
L’ambició de l’estratègia per a la consecució de la recuperació hidromofològica i ambiental del riu, requereix
l’ajut econòmic d’administracions i entitats que siguin sensibles als objectius i a la planificació de l’estratègia,
a exemple de l’Agència Catalana de l’Aigua i la Diputació de Girona, i a considerar especialment els ajuts
LIFE+ i Fundación Biodiversidad segons:
LIFE+
Àmbit: Internacional
Línia: LIFE+ Política i governança mediambientals
Requisits:
-

Disposar d’un projecte innovador que contribueixi a la millora de la qualitat de l’aigua i a aconseguir un
bon estat ecològic del riu Daró a partir de l’aplicació de totes les mesures establertes en el Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya segons els objectius estipulats per, entre altres:
- recuperar el funcionament natural del riu amb la seva plana d’inundació,
- permetent unes morfologies de ribera que facin possibles els treballs de recuperació i conservació
d’hàbitats, i
- contribuïnt a l’aplicació efectiva de la estratègia d’avaluació i gestió dels riscos d’inundació.

-

Disposar d’un projecte innovador que permeti millorar el comportament mediambiental del tram urbà del
Daró a la Bisbal d’Empordà en el sentit de gestió urbana/urbanística del sòl.

-

Complementàriament, també,
- controlar i eradicar espècies exòtiques i invasores, i
- protegir espècies amenaçades malgrat no estar contemplades en la Directiva d’Aus i Hàbitats, amb
l’ànim de detenir la pèrdua de biodiversitat.

-

Poder garantir el cofinançament en un mínim del 50% de l’’import total del projecte que se sol·licitarà.

Altres consideracions:
-

No requereix que el projecte sigui en espai protegit per la Directiva d’Aus i Hàbitats - Xarxa Natura 2000.
L’últim any de convocatòria de l’actual programa LIFE+ és el 2013 (LIFE+ 2007-2013) i la presentació de
sol·licituds ve essent en el mes d’agost.

-

Existeix la possibilitat d’optar al suport de la Diputació de Girona per a la redacció/elaboració de la
documentació per sol·licitar un projecte Life+.

-

Atenent a la confluència d’objectius, es pot rebre el suport dels departaments de Control i Millora dels
Ecosistemes Aquàtics, i de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Fundación Biodiversidad
Àmbit: Estatal
Línia: Conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Requisits:
-

Garantir que el projecte promogui el manteniment dels processos ecològics essencials i que es pugui
inscriure en un dels programes que contempla:
- investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) en patrimoni natural i biodiversitat,
- lluita contra les espècies exòtiques invasores,
- conservació d’espècies amenaçades i, entre altres,
- projectes de conservació de la biodiversitat que rebin el suport comunitari o internacional.

-

L’ajut no pot superar els 150.000 € o el 70% del pressupost del projecte que es presenti.

Altres consideracions:
-

Fundación Biodiversidad es defineix com a una fundació del sector públic estatal i amb una activitat en el
camp de la conservació, estudi i ús sostenible de la biodiversitat.

-

Permet el cofinançament amb qualsevol altra entitat pública o privada.

-

El termini de sol·licituds finalitza el 31 d’agost (segons convocatòria del 2010) i el termini d’execució del
projecte és d’1 any però prorrogable si es justifica degudament.

-
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A Catalunya ha donat suport a 3 projectes sobre desenvolupament rural, medi marí i “treball verd”.

Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/10
Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu
Complementar la millora ambiental i hidromorfològica segons aspectes específics o colaterals

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
A/01- A/02- A/03 - A/04 - A/05 - H/03 - H/13

Mapa/Imatge
Tram S del riu Daró en el terme de la Bisbal d’Empordà,
tram aigües avall de la bassa d’en Canyà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en connectivitat i hàbitat:
 Prioritat A: PRI/09
 Prioritat B: PRI/08 i PRI/10
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic directe
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bsibal d’Empordà
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Descripció
Actuació complementària i transversal. Complementària a l’actuació PRI/09 Executar una estratègia marc de
recuperació de l’hàbitat natural del riu. I transversal amb actuacions d’altres àmbits d’intervenció del PRI en
hidrodinàmica per a la recuperació de cabal superficial del riu (PRI/01-PRI/04), i en patrimoni i usos socials per a la
recuperació de l’empatia ciutadana pels espais i el patrimoni del riu (PRI/18).

L’actuació es concep per acompanyar l’estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu, i ser un
calaix de sastre per les actuacions del PRI que, independentment de l’àmbit d’intervenció ambiental al qual
pertanyin, tenen un pes decisiu en la protecció i recuperació del Daró per:
- la connectivitat física i funcional de l’hàbitat de ribera,
- la dignificació del riu com a ecosistema fluvial, i
- la revalorització social i paisatgística de l’espai del riu.
Els factors addicionals per a la millora de les condicions d’hàbitat i la dignificació del riu són:
1.

Protecció dels espais fluvials d’interès especial
En la direcció que estableix l’actuació PRI/08 Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials segons
interès natural.

2.

Conservació dels punts d’aigua permanent del riu
Com a efecte dòmino de les actuacions planificades per a la circulació de cabal: disminuint la pressió
antròpica que rep l’aqüífer al·luvial, i estudiant la viabilitat d’aports addicionals de cabal.
La condició de riu eixut que té el Daró, en la pràctica totalitat de l’any, fa que sigui essencial assegurar la
permanència o nous punts d’aigua, trams o basses, vitals per a la diversitat florística i faunística del medi
fluvial i, en el cas de la bassa d’en Canyà, per poder actuar de reservori pel peix espinòs:
- bassa d’en Canyà, 50 m. longitud
- bassa de la fàbrica de les hortes, 90 m. longitud
- bassa del meandre entre ponts, 150 m. longitud
- tram de la depuradora, 550 m. longitud

3.

Adopció de pràctiques i usos respectuosos amb el riu
Segons l’estratègia d’empatia ciutadana prevista en l’àmbit d’intervenció patrimonial i social, i adoptant
mesures per corregir alteracions concretes en l’hàbitat fluvial i per a la dignificació del riu. Principalment
alteracions per:
- hiperfreqüentació i alteració antròpica (deixalles, sobrepastura), i
-

l’artificialització del medi fluvial (passos motoritzats).

Aquests 3 eixos argumentals han d’estar incorporats i articulats en les actuacions del PRI del Daró, en tant
que condicions necessàries per millorar el potencial ecològic i connectiu del riu al terme de la Bisbal
d’Empordà. Qualsevol nova actuació municipal que pugui afectar l’àmbit fluvial caldrà que tingui en compte la
necessaitat de donar compliment als requeriments dels 3 eixos per tal de garantir la coherència necessària.
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Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/11
Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la
normativa urbanística d’usos i condicions d’edificació
Dotar el planejament general d’una interpretació i protecció de l’espai fluvial conjunta i cohesionada.
Adequar la permisibilitat d’usos i d’edificació segons les bases urbanístiques per recuperar el riu
Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
U/01 - U/02 - U/03 - U/04 - U/05 - U/06 - U/07 - H/10 -H/11

Mapa/Imatge
Meandre del riu Daró, àmbit de l’unitat d’actuació en sòl
urbà UA-2, planejament vigent

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en regulació urbanística:
 Prioritat A: PRI/11
 Prioritat B:
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic (inclòs en la redacció del
POUM)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
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Com recuperar?
Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació en el marc del futur planejament urbanístic municipal, actualment en fase de redacció.

Propòsits generals per modificar el planejament general vigent en relació a:
1. Reconèixer com a sistema urbanístic el sòl ocupat pels espais fluvials del municipi
2. Ordenar adequadament el conjunt d’espais que formen el sistema hidràulic, en els diferents règims de sòl:
urbà, urbanitzable i no urbanitzable
3. Ordenar els sistemes d’equipaments comunitaris i els espais lliures de forma que l’espai fluvial, en el seu
recorregut urbà, actuï com a element estructurador del conjunt d’espais d’ús públic del municipi.
4. Definir el sistema de mobilitat associat a l’espai fluvial d’acord amb els usos convenients i compatibles de
les diferents vies
5. Definir els àmbits d’intervenció de les construccions amb façana fluvial per a la seva rehabilitació i millora
de l’habitabilitat
6. Adequar els sòls urbans i urbanitzables no desenvolupats als condicionaments hidràulics, proposant al
planejament general, en fase de redacció, la desclassificació d’àmbits inadequats per als usos urbans.
7. Adequar la Normativa Urbanística del futur POUM als objectius de protecció i conservació de l’espai fluvial
i de tots els elements que conformen el sistema hídric.

Directrius específiques, segons assenyala el plànol adjunt, en:
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-

façana industrial,

-

zona d’equipaments,

-

espais lliures,

-

ordenació T1,

-

façana urbana,

-

espai urbà del Daró,

-

ordenació UA2,

-

ordenació SNU, i

-

usos en espais privats.

Fitxes descriptives d’actuacions

ZONA D’EQUIPAMENTS
Ordenació usos públics
Ordenació futurs equipaments
Ordenació façana sobre riu Daró
Ordenació espais lliures associats
Mesures protecció elements interès

ORDENACIÓ T1
Ordenació del sector - façana riu
Actuacions coordinades

ESPAIS LLIURES
Ordenació del sistema
Definició dels usos públics
Criteris d’actuació millores urbanes
Criteris urbanització passeig

ESPAI URBÀ DEL DARÓ
Definició dels usos públics
Ordenació del sistema hidràulic
Protecció espai de ribera
Criteris d’actuació millores urbanes
Mesures protecció pont Vell

FAÇANA INDUSTRIAL
Delimitació sistema hidràulic
Protecció espai de ribera
Revisió d’usos Industrials
Reordenació edificació

FAÇANA URBANA
Ordenació edificació
Actuació de millora urbana
Rehabilitació de façanes

ORDENACIÓ UA2

ORDENACIÓ SNU

Reordenació de sector
Delimitació sistema hidràulic
Protecció espai de ribera
Revisió aprofitaments urbanístics
Ordenació edificació
Revisió d’usos

Manteniment com a SNU
Delimitació sistema hidràulic
Protecció espai de ribera
Ordenació sistema de camins

USOS EN ESPAIS PRIVATS
Delimitació sistema hidràulic
Protecció espai de ribera
Ordenació edificació admissible
Revisió d’usos
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Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/12
Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu
Millorar la imatge de les edificacions amb façana al riu a partir de la seva rehabilitació integral

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
U/08 - P/04

Mapa/Imatge
Cases del riu Daró, façanes posteriors dels edificis
situats aigües amunt del pont Vell

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en qualitat de l’espai urbà:
 Prioritat A: PRI/12 i PRI/15
 Prioritat B: PRI/13 i PRI/14
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 250.000 € (200.000 € Pla de Barris)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Propietaris - Propietaris, Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà (100.000 €), Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (100.000 €)
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Descripció
Actuació en curs en el marc de la subvenció atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel
projecte Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà. Ajuts de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial de pla de barris -convocatòria any 2009.

L’actuació insta a reformar i rehabilitar els habitatges i locals existents, en edificacions amb façana al Daró,
atenent a les necessitats de:
- rehabilitació de les façanes,
- reforma i rehabilitació de serveis higiènics (cuina i banys),
- reforma i rehabilitació dels espais comuns dels habitatges (caixes d’escala, ...),
- reforma de les cobertes, i
- reforma i millora de les xarxes de serveis.

L’actuació s’ha d’efectuar en el marc del Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal
d’Empordà (2009-2013) i, en concret, d’acord amb el programa urbanístic 3: Intervenció en el riu Daró: suport
a la rehabilitació de façanes i millores d’habitabilitat. Aquest programa estableix com a objectius:
-

corregir l’estat de deixadesa actual de part dels edificis que fan front al riu,

-

potenciar el turisme oferint una imatge del municipi vinculada al pas del seu riu,

-

millorar l’habitabilitat i l’estat general dels edificis de l’àmbit, i

-

eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat dels veïns,

i estableix:
i.

Donar suport econòmic als propietaris d’habitatges que facin façana al riu per tal d’introduir millores
d’habitabilitat vinculades a:
-

mancances d’estanqueïtat respecte l’aigua, d’aïllament tèrmic, d’accessibilitat (possibilitat
d’instal·lar ascensors) i de rehabilitació de façanes.

ii. Regular les intervencions de millora d’habitabilitat d’acord amb una ordenança municipal que tingui
cura dels criteris generals que s’hagin de complir.
L’àmbit d’actuació del Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà es circumscriu al
marge dret del riu, amb una dotació econòmica de 200.000 € a invertir durant el període 2010-2012.
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PRI/13
Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de
parcs urbans i equipaments
Recuperar per a l’ús social la llera del riu i tractar-la com a eix vertebrador de diferents usos públics

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
U/09 - H/17

Mapa/Imatge
Zona esportiva N de la Bisbal d’Empordà, entre el riu
Daró i el CEIP Mas Clarà (fora d’imatge)

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en qualitat de l’espai urbà:
 Prioritat A: PRI/12 i PRI/15
 Prioritat B: PRI/13 i PRI/14
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 450.000 € (350.000 € Pla de Barris)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Ajuntament de
la Bisbal d’Empordà (175.000 €), Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (175.000 €)
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Descripció
Actuació a contextualitzar segons l’actuació: PRI/00 Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció
hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró.
Actuació en curs en el marc de la subvenció atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel
projecte Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà. Ajuts de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial de pla de barris -convocatòria any 2009.

L’objectiu concret de l’actuació és:
- Recuperar la llera del riu per a l’ús social i tractar-la com a eix vertebrador de diferents usos públics que
es donin a banda i banda del Daró en el seu recorregut urbà, amb especial atenció a les seves
possibilitats com a espai de connexió entre:
-

els parcs urbans del futur a la ciutat (en el plànol adjunt s’indiquen en color verd) i

-

les grans zones d’equipaments docents i esportius situades al nord i sud del teixit urbà (zones en
color lila en el plànol adjunt):

L’actuació s’ha d’efectuar en el marc del Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal
d’Empordà (2009-2013) i, en concret, d’acord amb el programa urbanístic 4: Intervenció en el riu Daró:
recuperació de la llera. Aquest programa estableix com a objectius:
- recuperar ambiental i hidràulicament la llera del riu Daró dins l’àmbit, i
- potenciar la imatge del municipi i del nucli antic vinculat al riu.
Nota: La tipologia d’actuacions per a la recuperació de la llera no s’explicita en aquest document de revisió
tècnica perquè està subjecta als condicionants de caràcter hidràulic que es discuteixi directament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua en la reunió de treball concertada.

154

Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/14
Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu
Incidir en el factor barrera que exerceix el riu i que afecta a la mobilitat i a la relació ciutadana

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
U/09 - P/04

Mapa/Imatge
Carrer tallat al barri del Pedró, antic baixador al riu Daró

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en qualitat de l’espai urbà:
 Prioritat A: PRI/12 i PRI/15
 Prioritat B: PRI/13 i PRI/14
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 500.000 € (270.000 € Pla de Barris)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Ajuntament de
la Bisbal d’Empordà (135.000 €), Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (135.000 €)
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Descripció
Actuació en curs en el marc de la subvenció atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pel
projecte Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà. Ajuts de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial de pla de barris -convocatòria any 2009.

La comunicació longitudinal
Es proposa que la comunicació longitudinal paral·lela al riu, al seu pas pel sòl urbà, permeti millorar el
sistema de mobilitat general de la ciutat, amb capacitat per a diferents xarxes per a itineraris diferenciats de
vianants, bicicletes i vehicles. Aquest ha de ser un objectiu del futur POUM de la Bisbal d’Empordà.
Es tracta doncs de crear una xarxa més complexa i interrelacionada que permeti aquests recorreguts
paral·leles al riu connectats amb altres infraestructures viàries (ponts, passeres i baixadors) que permetin la
connexió transversal en diferents punts del recorregut urbà del Daró
La comunicació transversal
Es proposa que la comunicació transversal del riu, al seu pas pel sòl urbà, s’ampliï amb la construcció de dos
ponts nous i una passera amb els corresponents baixadors:
Situació

Característiques

Proposta

Al nord del nucli urbà, a la zona d’equipaments esportius i docents Pont per a vehicles i vianants
Al nord de la zona UA-2

Passera per a vianants

Al sud del nucli urbà, a la zona d’equipaments esportius

Pont per a vehicles i vianants

A definir en la
revisió del PGOU

Pel que fa als baixadors, l’actuació s’ha d’efectuar en el marc del Pla especial per la recuperació del Nucli
Antic de la Bisbal d’Empordà (2009-2013) i, en concret, d’acord amb el programa urbanístic 2: Intervenció en
el riu Daró: urbanització baixadors. Aquest programa estableix com a objectiu:
-

recuperar el pas del riu com un element vertebrador del centre de la Bisbal de forma que es
converteixi en un espai públic de qualitat i una imatge estètica adequada, i

-

deixar de donar l’esquena al pas del riu,

i estableix:
a. Urbanitzar els actuals baixadors que connecten transversal i longitudinalment amb el riu amb una
mateixa idea estètica que es reforci el caràcter unitari de la intervenció, pel que fa a:
-

el mobiliari urbà,

-

l’enllumenat, i

-

els materials d’acabat.

b. Assegurar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
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Actuacions d’accessibilitat transversal

Actuacions d’accessibilitat longitudinal

Ponts, passeres i baixadors

Xarxa d’itineraris de mobilitat

En vermell: infraestructura existent; en verd:
infraestructura projectada; en blau: infraestructura
proposada.

En taronja: vehicles motoritzats; en groc: vianants;
en verd: bicicletes.

L’àmbit d’actuació del Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà contempla els
dos baixadors situats al pont Vell i el baixador pròxim a la riera del Raig, a rebre una inversió de 270.000 €
durant el període 2012-2013.
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PRI/15
Instar per l’execució dels projectes constructius del col·lector en alta i
l’estació depuradora
Corregir les deficiències del sistema de sanejament del municipi i el seu perjudici al riu Daró

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
U/11

Mapa/Imatge

Estació depuradora d’aigües residuals de la Bisbal
d’Empordà, en la confluència rec del Molí - el riu Daró

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en qualitat de l’espai urbà:
 Prioritat A: PRI/12 i PRI/15
 Prioritat B: PRI/13 i PRI/14
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Agència Catalana de l’Aigua
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Descripció
L’actuació té per objecte 2 projectes fonamentals per a la normalització del sistema de sanejament que
afecta al riu Daró al terme de la Bisbal d’Empordà:
- Projecte constructiu de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal
d’Empordà (ACA, 2007).
- Projecte constructiu d'ampliació i millores de l'estació depuradora d'aigües residuals del sistema de
sanejament de la Bisbal d'Empordà (ACA, 2008).
Les intervencions a efectuar són:
- donar continuïtat a les gestions efectuades per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà –per a la consecució
dels projectes de millora del sanejament del municipi– en el marc del Pla de Recuperació Integral del riu
Daró i, en concret,
- instar per incloure els imports totals dels 2 projectes constructius, corresponents als col·lectors en alta i a
l’estació depuradora, en els pressupostos generals de la Generalitat pels anys 2011 i 2012,
respectivament:
- 518.875,20 € pel desdoblament dels col·lectors en alta, i
- Import a determinar per l’ampliació i millores de l'estació depuradora.
Gestions a realitzar atenent la demora que acusen els esmentats projectes i al seu caràcter d’urgència posat
de manifest en els informes específics sobre l’estat d’aquestes infraestructures que han estat efectuats per a
l’Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que l’equip tècnic del PRI del Daró ha pogut
corroborar:
- Informe de l’estat actual de la xarxa de col·lectors de la Bisbal d’Empordà (ACA, 2004).
- Informe de l’estat actual de la xarxa de col·lectors de la Bisbal d’Empordà (ACA, 2005).
- EDAR la Bisbal de l’Empordà - Estat de la xarxa de col·lectors (ACA, 2006).
- EDAR la Bisbal d’Empordà - Situació Actual (ACA, 2007).
Factor d’efectivitat: El caràcter de dependència de l’estació depuradora envers la millora del col·lector en
alta del Daró (entre el pont Vell i el pont de l’Av. J. Terradellas) obliga, com així contempla l’Agència Catalana
de l’Aigua, a una actuació coordinada i consecutiva:
- primer s’han de resoldre les filtracions d’aigües blanques dels col·lectors i,
- després, s’ha d’ampliar i millorar la capacitat i el funcionament de l’estació depuradora.
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PRI/16
Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès
Protegir el patrimoni d’interès cultural vinculat al riu Daró i establir criteris de conservació

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
P/01 - P/02

Mapa/Imatge
Fàbrica de rajols Puigdemont des del pont Vell de la
ciutat de la Bisbal d’Empordà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en patrimoni cultural i ús socioturístic:
 Prioritat A: PRI/16 i PRI/17
 Prioritat B: PRI/18
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i Direcció
General del Patrimoni Cultural - no requereix
inversió
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Descripció
La finalitat de l’actuació és doble:
- garantir la preservació i restauració del patrimoni cultural vinculat al riu Daró, i
- disposar de criteris base per a restauració i conservació del patrimoni inventariat.
Les intervencions a efectuar consisteixen en:
1.

Incorporar béns d’interès o vulnerabilitat al catàleg de protecció de patrimoni local
Béns de significació i importància que, independentment de reunir les condicions pròpies dels béns
culturals d’interès nacional (BCIN), haurien de ser inclosos al Catàleg del Patrimoni Cultural Català i a
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic, són 8:
- (1) can Llac, (2) casa Caramany, (3) cinema Mundial, (4) pont Vell, (5) edifici de les Voltes, (6) plaça
Major de la Bisbal, (7) jaciment Castell Palau de la Bisbal, i (8) edifici Castell Palau de la Bisbal (ja
BCIN)

2.

Unificar criteris de restauració, conservació i ús dels elements patrimonials
En primer lloc, establiment de mesures de protecció física preventiva en alguns edificis, que es troben
en una situació vulnerable, i en els jaciments arqueològics i fonts d’aigua natural del municipi que poden
veure’s afectats pel creixement urbanístic.
D’acord amb la potestat que té l’Ajuntament d’establir el seu catàleg de protecció del patrimoni local, en
el marc de la legislació urbanística actual, es proposa incrementar la protecció a 5 elements inventariats
pel PRI del Daró:
- (1) escorxador municipal, (2) edifici de la Caixa, (3) elements d’interès de la fàbrica can Puigdemont,
(4) façana i barana del passeig Marimon Asprer, i (5) font de l’Arbre i entorn natural.
I també a:
- (1) els edificis de la carretera de Girona entre els números 4 i 16, i (2) les cases baixes de l’avinguda
President Companys que donen l’esquena al riu.
En segon lloc, i amb independència del nivell de protecció del patrimoni cultural, establiment de criteris
de conservació d’elements patrimonials del riu, segons les consideracions efectuades en el punt de
caracterització P/02 (La conservació del patrimoni cultural del riu) pels 7 elements següents:
- (1) escorxador municipal, (2) edifici de la Caixa, (3) edificis de l’avinguda de les Voltes (núm. 4-16),
(4) cases baixes de l’avinguda President Companys, (5) fàbrica de rajols de can Puigdemont, (6)
façana del passeig Marimon Asprer, i (7) font de l’Arbre i el seu entorn natural

162

Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/17
Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic
Completar la xarxa de camins vora el riu i senyalitzar el seu patrimoni natural i cultural

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
P/01 - P/03 - P/04 - U/10 - A/02

Mapa/Imatge
Bassa d’en Canyà i pilar de la resclosa d’en Canyà

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en patrimoni cultural i ús socioturístic:
 Prioritat A: PRI/16 i PRI/17
 Prioritat B: PRI/18
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic (ND)
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Diputació de
Girona, Consell Comarcal, Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà, ...
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Descripció
Actuació a desenvolupar conjuntament amb l’estratègia d’empatia ciutadana pel patrimoni fluvial (actuació PRI/18) i les
actuacions de millora urbanística i socioturística tant executades o previstes (25, 32 i 33) com proposades de nou (PRI/13
i PRI/14).

L’actuació consta de 2 eixos d’intervenció:
- completar la xarxa de camins vora el riu
- senyalització del patrimoni fluvial, natural i cultural
1.

Completar la xarxa de camins vora el riu
Actualment, la xarxa de cicloturisme del Consell Comarcal assegura una connectivitat externa amb la
resta de municipis del Baix Empordà. L’actuació ha d’estructurar una xarxa interna de vies verdes,
dins el terme municipal i aprofitant el riu Daró i els seus afluents. L’objectiu és que cicloturistes i visitants
en general no creuin el terme municipal sense aturar-se, sense crear una sinèrgia de turisme actiu i
cultural dins la Bisbal d’Empordà. Per tant, aquesta infraestructura ha de ser un recurs més per
dinamitzar i fer marca de ciutat.
Condicions bàsiques de la xarxa de camins fluvials:
i.

Coordinació d’una estratègia comuna entre les àrees tècniques de l’Ajuntament més pertinents:
Desenvolupament Local i Promoció, Medi Ambient, Urbanisme i Cultura, entenent la convergència
d’interessos i iniciatives.

ii. Definició dels camins amb una preferència pels itineraris circulars, amb un mateix punt de sortida i
arribada, i de connectivitat amb els 3 nuclis de població del municipi: Sant Pol, la Bisbal d’Empordà
i Castell d’Empordà.
iii. Dotació imprescindible d’àrees de repòs i estada, amb el mobiliari adequat (bancs, punts d’aigua
potable), així com de miradors o punts de guaita per a la fauna i flora del riu i del context territorial
del municipi.
iv. Senyalització integrada i adaptada, que optimitzi els recursos de l’Ajuntament, el Consell Comarcal,
la Diputació i la Generalitat, i eviti la dispersió o duplicació en la senyalització dels itineraris per a
senderistesi ciclistes.
Elements d’especial interès:
-

El pilar de la resclosa d’en Canyà. Interès per la simbiosi cultura-natura i la recuperació d’un espai
marginal. La resclosa és un dels referents en patrimoni cultural vinculat al riu, semienderrocada
però amb un pilar amb clares opcions per rehabilitar-lo com a punt de guaita d’interès paisatgístic
(perspectiva de la plana del Daró) i, sobretot, d’interès natural per a l’observació de la bassa d’en
Canyà: un punt d’aigua permanent al riu de màxim valor ecològic.

-

El meandre del barri del Pedró. Interès per l’oportunitat de conversió de la qualificació urbanística.
El meandre del riu està inserit dins el teixit urbà, no té actualment una ocupació física però està
classificat de sòl urbà pel planejament urbanístic vigent. Les directrius que avança el PRI del Daró
pel nou Pla d’Ordenació Urbanística és que el meandre obtingui la classificació de sòl no
urbanitzable que permeti abanderà els nous parcs urbans que es projectaran per la ciutat.
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-

Els itineraris i parcs saludables. Interès per la connexió amb els nuclis urbans del municipi.
L’Ajuntament té en projecte la realització de 2 itineraris circulars que uneix el nucli de la Bisbal
d’Empordà amb els de Sant Pol (S) i Castell d’Empordà (N) en el marc dels ajuts de Dipsalut Diputació de Girona. La viabilitat d’aquest projecte té, com a valor afegit, la dotació
d’infraestructura per a àrees de repòs i estada dels itineraris, i el potencial de descoberta del
patrimoni natural i cultural del municipi, amb un component important en patrimoni fluvial.

-

Els camins de l’Aigüeta i de les cases del Daró. Interès per obrir el riu a la ciutadania i als visitants.
D’una banda, al N de la ciutat, el camí fluvial al marge esquerre del Daró no té continuïtat al marge
dret perquè els darreres del barri de l’Aigüeta han estat ocupats per trasters, garatges i hortes
sense una ordenació i regulació adequada. De l’altra, l’obertura del camí davant les cases del
Daró, al centre de la ciutat, podrà projectar-se adequadament quan la rehabilitació integral de les
façanes del riu pugui ser una realitat.

2.

Senyalització del patrimoni fluvial, natural i cultural
La senyalització dels elements patrimonials, de tipus identificatiu i/o informatiu, contribueix a donar-los a
conèixer, quelcom indispensable perquè la ciutadania valori i conservi el patrimoni fluvial.
Condicions bàsiques de la senyalització:
i.

Decidir què i per a què: quins elements, culturals i/o naturals, són els més justificats per identificarlos segons la seva vàlua, significància i objectius addicionals que puguin sorgir d’una actuació
d’iniciativa pública i/o ciutadana, des d’una ruta temàtica/didàctica pel riu Daró a un concurs
popular per posar nom als nous ponts que es projectin.

ii. Assenyalar què és i quin interès té: el nom que rep un element no és una identificació suficient per
crear empatia envers el patrimoni i, en aquest sentit, s’ha de considerar la necessitat que la
senyalització, per exemple dels ponts o dels arbres de ribera, inclogui el motiu d’interès o
d’importància dels elements identificats.
Elements d’especial interès:
-

Els ponts. Els ponts i passeres del municipi tenen un indubtable interès arquitectònic, històric i/o
funcional, en la capacitat hidràulica en cas d’avinguda extraordinària del riu (ex. pont de l’Embut). A
diferència d’altres elements de patrimoni cultural, menys nombrosos i distribuïts territorialment (ex.
rescloses, fonts), els ponts permeten accions complementàries a la senyalització com, i
especialment, l’adequació d’una ruta temàtica pels ponts de la Bisbal d’Empordà.

-

L’hàbitat fluvial. Quin són els arbres i vegetació en general que és autòctona dels espais fluvials?,
quina és l’al·lòctona i invasiva?, quines espècies de flora o fauna són bioindicadors d’un bon estat
ecològic del riu? Aquestes i altres qüestions poden formar part d’un material de contingut didàctic
que, com a suport, disposi de plafons informatius i de senyalització en espais com la bassa d’en
Canyà o en les proximitats del barri de l’Aigüeta.

El conjunt de les intervencions en infraestructura d’ús social i turístic ha de projectar el riu com un eix de
patrimoni fluvial que vertebra i dinamitza la ciutat. La infraestructura ha d’acostar la gent al riu, condició
imprescindible perquè el riu deixi de ser un espai al marge, desconegut, menystingut o rebutjat, associat a
brutícia o a perillositat. Aquest retorn al riu, amb la infraestructura adequada, ha d’ajudar a corregir les
accions incíviques o vandàliques actuals. Tanmateix, serà oportú que l’Ajuntament estudiï i apliqui mesures
de control i penalització per a pràctiques que afectin a la infraestructura, el patrimoni i l’entorn fluvial.
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Fitxes descriptives d’actuacions
PRI/18
Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni del riu
Promoure la recerca i difusió ciutadana del llegat patrimonial del riu Daró

Àmbits d’intervenció

Àmbit geogràfic

 Àmbit d’Intervenció Hidrodinàmica
 Àmbit d’Intervenció Ambiental
 Àmbit d’Intervenció Urbanística
 Àmbit d’Intervenció Patrimonial i Social

 Aqüífer al·luvial
 Àrea inundable
 Espai fluvial
 Tram de riu

Àrea responsable
 Àrea de Medi Ambient
 Àrea d’Urbanisme
 Àrea de Desenvolupament Local i Promoció
 Àrea de Cultura

Participació ciutadana

Punts de caracterització
P/01 - P/03 - P/04 - U/10 - A/02

Mapa/Imatge
Vista de l’esglèsia de Santa Maria i el Castell Palau
de la Bisbal d’Empordà des del riu Daró

 Es contempla
 No es contempla

Prioritat / objectiu
Actuacions en patrimoni cultural i ús socioturístic:
 Prioritat A: PRI/16 i PRI/17
 Prioritat B: PRI/18
 Prioritat C:

Termini d’execució
 Execució fins a 2 anys
 Execució fins a 5 anys
 Implementació contínua

Factors de viabilitat
Cost
 Amb cost econòmic
 Sense cost econòmic
Costos addicionals
 Estudis previs
 Manteniment
Executor - Inversor
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i les entitats
socioculturals de la ciutat - no requereix inversió
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Descripció
Actuació en coordinació amb les intervencions de dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic (actuació PRI/17) i les
actuacions de millora urbanística i socioturística tant executades o previstes (25, 32 i 33) com proposades de nou (PRI/13
i PRI/14).

Intervenció corresponent a la recuperació social del riu, com a espai d’interès i vincle social, a través d’una
estratègia coordinada de divulgació i implicació ciutadana amb el llegat natural i cultural del riu.
Eixos de l’actuació de l’estratègia:
- Activitats lúdiques i didàctiques vinculades al riu
- Visites organitzades entorn el patrimoni natural i cultural del riu
- Senyalització dels elements d’interès patrimonial
- Material divulgatiu del patrimoni del riu
- Recerca amb recull de testimonis orals sobre el patrimoni i els usos vinculats al riu
Propostes, a títol de pluja d’idees i a valorar conjuntament, amb les entitats culturals, ambientals i educatives
del municipi:
La jornada de portes obertes. Presentació dels béns patrimonials del riu coincidint amb la Fira de la
Ceràmica o amb algun altre esdeveniment festiu de cap de setmana. Recorregut a peu amb visita
comentada dels elements patrimonials segons aspectes d’interès (història, funció, etc).
La diada del riu. Celebració d’una festa anual del riu que inclogui jocs populars en espais tradicionals o
recuperats del riu, concursos de fotografia o pintura, gimcana, recorregut amb bicicleta. Podria contemplar
una jornada festiva de neteja del riu, en la línia que ja contempla la recuperació ambiental dels trams
fluvials N i S del municipi (actuacions inventariades núm. 17 i 18).
L’estiu al riu. Programació d’activitats culturals nocturnes amb espectacles de petit format però amb
implicació del teixit cultural de la ciutat (concerts, teatre, lectures literàries, contes, llegendes locals, etc),
que també serveixin per a la recuperació d’espais de punt de trobada com el passeig Marimon Asprer.
El museu obert. Localització sobre plànol d’elements patrimonials d’interès i plafons “in situ” d’informació
per a la població local i visitants.
L’inventari virtual del riu. A través d’un web local, promoció perquè la ciutadania s’impliqui en la millora de
l’inventari patrimonial del riu Daró, en un format interactiu que permeti introduir nous continguts
d’identificació dels elements inventariats, siguin d’indole cultural o natural.
Les maleta didàctica del riu. Material pedagògic per treballar el patrimoni local del riu Daró a l’escola, i
com a resultat de la col·laboració entre les escoles del municipi i el suport d’altres centres, entitats o
persones a títol individual.
Els testimonis del riu. Recull dels testimonis orals de la població sobre el patrimoni i els usos històrics del
riu, i altres iniciatives o treballs de recerca documental sobre la relació ciutat-riu a la Bisbal d’Empordà.
Factor d’efectivitat: Aconseguir la implicació d’associacions i centres culturals, ambientals, educatius
d’investigació, de lleure, etc, alguns d’ells amb alguna experiència o activitat relacionada amb el riu (ex.
Agrupament Escolta les Gavarres, el CEIP Mas Clarà, el Consorci de les Gavarres), així com també de
coneixedors locals del medi i el patrimoni local del riu.

168

Part IV

Annexos
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Annex I. Aportacions ciutadanes
Fòrum de debat I: Diagnosi sobre l’estat actual del riu Daró
Fòrum de debat II: Quines actuacions convindrien pel riu Daró?
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PLA DE RECUPERACIÓ INTEGRAL DEL RIU DARÓ (TM LA BISBAL D’EMPORDÀ)

RESULTATS DEL PRIMER FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sessió de participació

Data

Hora

I Fòrum de debat: Diagnosi sobre l’estat actual del riu Daró

24.11.2008

20.00 h

Lloc

Equip tècnic i dinamitzador

Participants

El Mundial

Ester Batlle, Joan Solà i Mont Ventura (Geoservei)

27

Objectius de la sessió
−

Obtenir dels tècnics una llista d’aspectes a debatre sobre el riu Daró.

−

Valorar els aspectes (de bé a malament) i justificar-ho segons el criteri i coneixement de cadascú.

−

Elegir els aspectes que es considerin més importants a atendre o resoldre.

−

Debatre en grup i posar-ho en comú entre tots els participants.

Dinàmica de la sessió
i. L’equip tècnic presenta les característiques bàsiques del projecte destacant els principals eixos de
treball dels 4 àmbits d’intervenció: hidrodinàmica, ambiental, urbanística, i patrimonial i social.
ii. S’inicia un debat en petits grups sobre l’estat actual del riu Daró a partir dels 15 aspectes diferents
per debatre. Cada grup elegeix un secretari/a que pren nota dels resultats obtinguts.
iii. Es posa en comú els resultats generals del debat sobre l’estat actual del riu Daró.
iv. Cada participant assenyala 1 aspecte que considera prioritari per atendre o resoldre.
Grups de treball

5 grups de treball integrats entre 4 i 7 participants.

Valoració de l’estat actual del riu Daró. Resultats obtinguts

1. Cabal del riu
Els efectes de la irregularitat del règim hidrològic (estiatge - inundació):
Valoració individual (27 participants)
2
3

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

22

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
−

Un període d’estiatge és natural (potser ara és excessiu).

−

Com a riu mediterrani és normal que tingui un cabal irregular.

−

La irregularitat del cabal és positiu en el ben entès que es tracta d’un riu mediterrani.

−

El Daró és un riu mediterrani i l’aigua no es pot fer venir artificialment, és intermitent.

−

Sembla bé el tipus de riu de caràcter mediterrani amb sequera i inundacions; no agradaria que es
fessin actuacions de canals de “desguàs” (per a la laminació d’avingudes).

−

El cabal és positiu pel control de la fauna i la flora.

−

Un riu sense aigua no és res (abans el riu portava més aigua).

−

Les inundacions s’han de poder solucionar en els llocs on circula la inundació.

−

Es troba a faltar aigua a prop del nucli urbà.

−

Impacte estètic en el cas d’absència d’aigua.

−

Males olors.

2. Aqüífer
El balanç hídric (recàrrega-extracció) i la qualitat de l’aigua subterrània:
Valoració individual (27 participants)
1
7

19

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

El Daró és un riu exemplar i molt net, que continuï així.

-

Utilització de l’aigua subterrània clarament excessiva i de qualitat discutible (nitrats, metalls

pesants). Què fan els altres punts de la conca?
-

Es treu més aigua que la seva capacitat: se’n treu més del compte i hi ha un problema de nitrats.

-

S’ha de controlar la qualitat de l’aigua (nitrats).

-

És contraproduent que hi hagin extraccions tan grans d’aigua subterrània.

3. Hidromorfologia del riu
El control canalització del llit i talussament dels marges:
Valoració individual (27 participants)
2

4

12

9

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

No cal canalitzar el riu. S’hauria de reconsiderar els marges tant al nord com al sud de la zona
urbana.

-

S’ha de vigilar l’excessiva impermeabilització dels talussos.

-

Cal arranjar i reparar valorant alçades, si s’han de fer més motes o més altes.

-

Visualment, el llit i els marges del riu presenten un aspecte molt deixat.

4. Connectivitat del riu
La capacitat de corredor biològic, proximitat amb espais naturals d’interès:
Valoració individual (27 participants)
5
10

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

12

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

És positiu la creació de microhàbitats (s’haurien de facilitar artificialment).

-

És un riu modèlic i no hi ha cap obstacle entre la capçalera i el mar, cal preservar-lo.

-

La connectivitat és millor a la part alta de la conca.

-

La gent no coneix la funció connectiva del riu, per exemple amb les Gavarres.

5. Hàbitats naturals
L’estat de preservació d’hàbitats de ribera, d’aigües estanques:
Valoració individual (27 participants)
4

7

16

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Cal mantenir els hàbitats.

-

Estan millor a la part alta de la conca.

-

Escassesa de punts permanents d’aigua.

-

Els espais estan degradats.

-

No n’hi ha hàbitats naturals.

-

En el tram urbà no hi ha cap hàbitat.

6. Biodiversitat
L’estat de la vegetació i fauna autòctona:
Valoració individual (27 participants)
1
8

16

2

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Bona diversitat tant vegetal com animal.

-

Presència del peix espinós, amfibis i aus aquàtiques.

-

Caldria més abundància en vegetació i fauna autòctona.

-

S’han de potenciar les espècies autòctones en arbres de ribera.

-

L’estat és precari.

-

Cal preservar-nos de l’ACA.

-

Presència d’espècies al·lòctones.

-

Poca cosa en espècies autòctones i es pot perdre.

7. Depuradora
La capacitat (volum), tractament (qualitat), reutilització d’aigües depurades:
Valoració individual (27 participants)
3

4

5
7

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

8

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Bé pel servei que ve fent.

-

Insuficiència en la capacitat.

-

Què fer amb les aigües pluvials?

-

S’hauria d’abocar aigua més avall del pou de captació.

-

Hi ha problemes amb el col·lector que està mal planificat; hi ha pèrdues i no està ben dimensionat,
s’hauria de fer nou.

-

Cal actualitzar la depuradora augmentant-la.

-

Considerem que hauria de ser més gran, està infradimensionada.

8. Xarxa de sanejament
La cobertura de punts d’abocament, estat infraestructura, separació aigües pluvials:
Valoració individual (27 participants)
5

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta
22

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Filtracions petites però abundants i constants.

-

No hi ha xarxa separativa i en alguns punts es barregen.

-

La xarxa és un desastre amb fugues i pèrdues bestials.

-

Presència d’aigües negres.

-

Males olors.

-

Necessitat de millora, és antiga, no hi ha separació d’aigües, poden haver-hi vessaments sense
tractar.

9. Urbanització del riu
Els límits i condicions del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable:
Valoració individual (27 participants)
1
7

19

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Si s’urbanitzés bé el sòl urbanitzable alguns hi estaríem d’acord.

-

Alguns creiem que les zones que no s’han urbanitzat s’han de conservar com a tals.

-

En el nou POUM s’hauria de preservar el riu i la seva àrea d’influència com a zona no
urbanitzable, de vies verdes, passeig, espais verds.

-

Cal conservar una amplada sense urbanitzar (de quina mida?).

-

S’hauria d’intentar preservar el meandre.

-

Caldria un pas al marge esquerre del riu.

-

S’hauria de canviar la il·luminació del passeig.

-

És negatiu el fet de poder urbanitzar zones encara verdes o agrícoles.

10. Passeres i vies verdes
L’accessibilitat per creuar o vorejar el riu:
Valoració individual (27 participants)
3

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta
24

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

S’han fet millores en els dos ponts de centre.

-

Caldria fer algun pont o passera nova.

-

S’hauria d’ampliar el passeig i fer via verda o ampliar el passeig cap a la zona de la minivariant.

-

Hi ha algunes vies verdes però insuficients i s’han de millorar

-

Caldria la implantació de camins de passeig, carril bici.

-

Falten passeres de tant en tant.

-

Convindria aprofitar passallisos per crear petites rescloses.

-

Manca d’infraestructura total.

-

Faltaria un pont a la zona de la font de l’Arbre.

-

És negatiu no poder vorejar el riu.

-

Del pont de pedra en amunt no hi ha passeres i alguns carrers estan tallats.

-

No s’aprofita la manca d’aigua per adequar un passeig.

11. Façana urbana del riu
L’estat de conservació, volumetries, cromatisme, materials:
Valoració individual (27 participants)
2

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta
25

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

De millorar les façanes seria com un aparador.

-

No hi ha estudis ni rehabilitacions i les cases i edificis que donen al riu presenten un mal estat.

-

No s’han respectat volumetries, colors, materials, etc.

-

Façanes molt deixades.

-

Aspecte de deixadesa important a les façanes i interiors d’algunes cases.

12. Usos i pràctiques alienes al riu
L’afectació per aparcament, presència de deixalles, etc:
Valoració individual (27 participants)
1 1
10

15

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Aparcament ja no n’hi ha (positiu).

-

Ha millorat el fet d’haver tret l’aparcament. Ha millorat estèticament.

-

Sempre és millor un riu que faci el seu ús de portar aigua. Net però viu. Els cotxes era una manera
d’usar-lo.

-

El riu no és per aparcar (excepte per 1 participant que cobriria una zona a partir del pont nou per
poder-hi aparcar).

-

Deixalles abundants. Cal netejar-ho i vigilar-ho.

-

Presència de petits abocaments il·legals.

13. Llegat cultural vinculat a l’aigua
La conservació de fonts, molins, mines d’aigua, etc:
Valoració individual (27 participants)
3

2
3

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta
19

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

És molt important conservar el patrimoni cultural del riu, rescloses històriques, molins, regs, ...

-

Potabilitat de les fonts (negatiu).

-

L’únic patrimoni és el molí d’en Frigola però no és a la Bisbal.

-

Com a grup desconeixem el llegat cultural. Proposem una visita guiada!

-

Hi ha un gran desconeixement sobre el què hi havia i el que queda. Caldria una ruta guiada sobre
el llegat.

-

Si hi ha alguna font no raja.

14. Activitats relacionades amb el riu
L’existència de propostes didàctiques, de lleure, turisme:
Valoració individual (27 participants)
1 1
10

15

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

Existència de la xarxa de cicloturisme que dóna a conèixer el riu.

-

Activitats inexistents excepte alguna sortida ocasional dels alumnes de l’IES.

-

S’han de crear propostes, activitats.

-

Desconegudes fins ara.

-

S’haurien de desenvolupar aquestes activitats al màxim.

-

S’haurien de crear llocs de trobada per a l’esbarjo, conversa, relaxació, adequant zones de picnic..

15. Coneixement del riu
El grau de coneixement de la població sobre el patrimoni natural i cultural:
Valoració individual (27 participants)
2

Bé
Regular
Malament
No se sap
No es contesta

6

19

Valoració col·lectiva (5 grups de treball)
-

La impressió general és que s’ignora.

-

No hi ha un interès pel riu.

-

Costa molt però podria fer-se alguna activitat per anar-lo a conèixer.

-

Gent jove i de la trentena no coneixem tant el riu com la gent gran.

-

Excepte els grans, la societat viu d’esquena al riu..

16. Altres aspectes
Aspectes relacionats amb els anteriors:
-

Fer el canal de “desguàs” per a la laminació d’avingudes (sense consens dins el grup).

-

Potenciar el passeig. Millorar el llum.

Elecció dels aspectes més prioritaris a atendre o resoldre del riu Daró. Resultats obtinguts
Valoració individual (26 participants)

Hidromorfologia del riu

3,8%

Urbanització del riu

3,8%
11,5%

Aqüífer
Cabal del riu

15,4%

Xarxa de sanejament

15,4%

Façana urbana del riu

23,1%
26,9%

Depuradora
0

1

2

3

4

Nombre de participants

5

6

7

PLA DE RECUPERACIÓ INTEGRAL DEL RIU DARÓ (TM LA BISBAL D’EMPORDÀ)

RESULTATS DEL SEGON FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Sessió de participació

Data

Hora

II Fòrum de debat: Quines actuacions convindrien pel riu Daró?

02.04.2009

20.00 h

Lloc

Equip tècnic i dinamitzador

Participants

El Mundial

Joan Solà i Mont Ventura (Geoservei)

15 (9 al debat)

Objectius de la sessió
− Obtenir una presentació de les actuacions proposades per part de l’equip tècnic del pla.
− Valorar les actuacions segons prioritat alta, moderada, baixa o nul·la (innecessària o inadequada).
− Debatre en grup la valoració de les actuacions.
Dinàmica de la sessió
i. L’equip tècnic presenta una proposta d’actuacions per a la millora del riu Daró segons els 4 àmbits
d’intervenció: hidrodinàmica, ambiental, urbanística, i patrimonial i social.
ii. Els participants al fòrum voten les actuacions segons prioritat, i aporten criteris i noves propostes.

Grups de treball
Un grup de treball integrat per 9 participants.
Els resultats del fòrum inclouen la valoració d'1 participant emesa per correu electrònic.

♦ Actuacions proposades ♦ Actuacions programades ♦ Actuacions en fase d’al·legació

Valoració de les actuacions segons prioritat de realització. Resultats obtinguts

Distribució de 10 vots corresponents a 9 participants presencials i 1 participant per correu electrònic.
Prioritat alta

Prioritat moderada

Prioritat baixa

Prioritat nul·la

No sap / No contesta

Actuacions per a la circulació de cabal al riu:
1♦ Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània …………………........

8

2

2♦ Diversificar les fonts d’abastament municipal …………………………………………………..

1

4

3

3♦ Adequar mesures d’ordenació territorial directes ………………………………………….......

3

6

4♦ Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà del riu ……………........

2

6

1

1
1

2

Actuacions per a la prevenció d’inundacions:
5♦ Remodelar el pont de l'Embut per a major capacitat de desguàs (ACA) ……………….......

9

1

6♦ Aprovar i difondre el Pla d’Actuació Municipal per inundacions (ACA) ………………..........

8

2

8

2

8♦ Mantenir l'endegament al tram urbà del riu …………………………………………………......

8

1

1

9♦ Mitigar els salts hidràulics (excavació del llit del riu) dels ponts Vell i Nou ………………..…

10

4

1

7♦ Construir un sobreeixidor i un canal de derivació de part del cabal de les crescudes
extraordinàries del riu Daró (Ajuntament - ACA) ……………………………..……………......
Construcció segons ACA …………………….....................................

2

Adaptació morfològica de terrenys amb manteniment d’usos ……...

7

Actuacions per a l’estabilitat hidromorfològica:

Actuacions per a la connectivitat i l’hàbitat natural del riu:
10♦ Elaborar un estudi de connectivitat del Daró i dels recs associats (ACA) ……………...…..

5

11♦ Incloure el tram fluvial de la bassa d’en Canyà en l’espai protegit Gavarres-Daró
(Ajuntament - ACA) …………………………………………………………………………..…..

1

9

12♦ Millorar l’espai fluvial del Daró en el tram inicial del municipi: recuperació
ambiental i hidromorfològica (Ajuntament) ………………………………………………….....

9

1

13♦ Assegurar condicions d’hàbitat fluvial i de dignificació de l’espai fluvial segons
prioritat d’interès ecològic o pressió antròpica …………………………………..…………….

7

2

1

5

3

14♦ Naturalitzar l’endegament del riu sense interferir en el drenatge de les aigües .................

♦ Actuacions proposades ♦ Actuacions programades ♦ Actuacions en fase d’al·legació

1

1

Actuacions per a la regulació urbanística:
15♦ Modificar el planejament general segons una interpretació i protecció de l’espai
fluvial conjunta i cohesionada ……………………………………………………...……………

10

16♦ Modificar la normativa urbanística dels règims d’usos i condicions d’edificació
d’acord amb la recuperació i protecció del riu …………………………………...……………

10

Actuacions per a la millora urbana:
17♦ Reurbanitzar i millorar els passejos Estiu i Hivern del riu (Ajuntament) ………...………….

5

18♦ Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu………………...………...

10

19♦ Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu ………………………....………….

9

2

3

1
10

20♦ Suprimir o modificar travessades de cablejat elèctric pel riu …………………...…………...
Actuacions pel sanejament:
21♦ Substituir i desdoblar els col·lectors en alta del sistema de sanejament (ACA) ..………….

10

22♦ Ampliar i millorar l’estació depuradora de la Bisbal d’Empordà (ACA) …………..…………

9

1

23♦ Incorporar béns d’interès o vulnerabilitat al catàleg de protecció de patrimoni local …......

7

2

24♦ Unificar criteris de restauració, conservació i ús dels elements patrimonials ………………

3

7

25♦ Investigar i recollir testimonis orals sobre el patrimoni i usos vinculats al riu ………………

8

2

26♦ Recuperar el recorregut peatonal i ciclable del riu des del pont Vell (Ajuntament) ..….......

9

1

27♦ Dissenyar itineraris fluvials saludables i de nexe entre els nuclis del terme
(Ajuntament) ………………………………………………………………………………....……

7

3

28♦ Coordinar una estratègia de divulgació i implicació ciutadana amb el llegat
natural i cultural del riu ……………………………………………………………………..….…

3

7

Actuacions pel patrimoni cultural:

Actuacions per a l’ús social i turístic:

♦ Actuacions proposades ♦ Actuacions programades ♦ Actuacions en fase d’al·legació

1

Observacions del grup:
Es comenta la prioritat de gestionar bé els propis recursos hídrics de l’aqüífer, i com això pot beneficiar la
recuperació de cabals circulants del riu Daró.
Es relativitza l’interès per a la portada d’aigua depurada en el tram urbà del riu, entenent que:
-

els costos de l’actuació serien molt superiors als beneficis que es poden obtenir,

-

la recàrrega de l’aqüífer ja es produeix en el punt d’abocament de la depuradora de la Bisbal i, per tant,
una recàrrega addicional hauria de provenir d’una altra estació depuradora,

-

la millora estètica del riu no és suficient per justificar l’actuació a menys que també signifiqui una millora
per a l’ecosistema i la fauna en especial,

-

l’aprofitament d’aigua depurada que és planteja té un interès general, no és per a un ús exclusivament
privat, i en aquest sentit és positiu,

-

indistintament d’on i com, el més important és que l’aigua tractada per a les estacions depuradores es
pugui reutilitzar abans d’abocar-la al mar.

Respecte al canal sobreeixidor per a la laminació d’avingudes que preveu l’ACA:
-

un participant suggereix desviar el curs natural del riu per aquest canal però no obté l’aprovació del
grup,

-

s’indica que l’alternativa d’una adaptació morfològica dels terrenys tindria un cost de manteniment
superior,

-

com a nova alternativa i de consens general, es proposa estudiar la viabilitat i eficàcia d’un sistema de
petites rescloses aigües amunt del terme; es recorda en aquest sentit que abans existien molts molins i
que aquests garantien la portada d’aigua,

-

es comenta l’existència d’una proposta per construir una presa que inundaria el pla de Banyeres però
cap participant s’hi mostra favorable.

Per unanimitat s’opina que és urgent corregir l’erosió del llit del riu entre els ponts Vell i Nou per minimitzar la
periodicitat i el cost en el manteniment de l’estabilitat de la llera.
En millores urbanes es comenta la prioritat per donar continuïtat als passejos fluvials, tant aigües amunt del
pont Vell com en el sector rere fàbriques del barri de l’Aigüeta.

♦ Actuacions proposades ♦ Actuacions programades ♦ Actuacions en fase d’al·legació
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Annex II. Graella d’actuacions
Temporalització de les actuacions proposades al PRI
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Temporalització del Pla de Recuperació Integral del riu Daró
Aplicació, seguiment i intensitat de les actuacions per part de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
OBJECTIU

ID1

ID2

ACTUACIÓ

Transversal

01

PRI/00

Disposar d’un estudi hidràulic per a la intervenció hidrodinàmica, ambiental i urbanística del riu Daró

02

PRI/01

Revisar, actualitzar i legalitzar els aprofitaments d’aigua subterrània

03

PRI/02

Diversificar les fonts d’abastament municipal

04

PRI/03

Adequar instruments d’ordenació i gestió de l’aigua

05

PRI/04

Projectar la circulació de cabals d’aigua depurada en el tram urbà del riu

08

PRI/05

Proporcionar criteris per a la remodelació del pont de l’Embut

11

PRI/06

Proporcionar una alternativa tova i mixta al canal de derivació del Daró

13

PRI/07

Mitigar el salt hidràulic del pont Nou i condicionar l’endegament

16

PRI/08

Protegir la bassa d’en Canyà i altres espais fluvials d’interès natural

19

PRI/09

Executar una estratègia marc de recuperació de l’hàbitat natural del riu

20

PRI/10

Assegurar sinèrgies per a la recuperació de l’hàbitat natural del riu

21

PRI/11

Modificar el planejament atorgant entitat a l’espai fluvial i incidir sobre la normativa urbanística d’usos
i condicions d’edificació

24

PRI/12

Rehabilitar les façanes i millorar l’habitabilitat dels edificis del riu

26

PRI/13

Habilitar les lleres del Daró com a l’espai fluvial que vertebra el sistema de parcs urbans i
equipaments

27

PRI/14

Potenciar l’accessibilitat longitudinal i transversal del riu

30

PRI/15

Instar per l’execució dels projectes constructius del col·lector en alta i l’estació depuradora

31

PRI/16

Assegurar la protecció i conservació de béns culturals d’interès

34

PRI/17

Dotar el riu d’infraestructura d’ús social i turístic

35

PRI/18

Dissenyar una estratègia d’empatia ciutadana envers el patrimoni del riu

Circulació de cabal

Prevenció d’inundacions

Estabilitat hidromorfològica

Connectivitat i hàbitat

Regulació urbanística

Qualitat de l’espai urbà

Patrimoni cultural i ús
socioturístic

Intensitat de la gestió i/o aplicació de l’actuació
Seguiment de l’actuació (altre organisme executor)

ANY 1

ANY 2

ANY 3

ANY 4

ANY 5

El PRI del Daró és una iniciativa de:

Amb el suport de:

Direcció tècnica:

