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INFORME SOBRE LA PROBLEMÀTICA D’INUNDABILITAT I ABASTAMENT 

D’AIGÜES POTABLES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 
 
 
Situació geogràfica 
 
Les conques hidràuliques del municipi de Sant Feliu de Guíxols presenten situacions diverses 
condicionades pel seu desenvolupament històric. 
 
Bàsicament el terme municipal coincideix amb límits de les conques hidràuliques de 5 rieres i 
una sisena riera, la de l’Agaró, serveix de límit municipal: 
 

- Riera del Romaguer 
- Riera de les Comes 
- Riera de Sant Amanç (Bujonis a la seva part més alta) 
- Riera de Tueda 
- Riera de Sant Pol 
- Riera l’Agaró 

 
La Riera del Romaguer, a la part més a ponent del municipi, té una conca de 152 Ha. i recull 
les aigües d’un entorn forestal dins la zona PEIN de Cadiretes.  La seva sortida al mar es troba 
a la Cala Urgell, i la seva llera no afecta a cap espai urbà o urbanitzable. 
 
La Riera de les Comes és la que té la conca hidràulica més extensa de les del terme municipal 
de Sant Feliu, i és de 471,5 Ha. Aquesta Riera inicia el seu curs també en el massís de 
Cadiretes, entorn el Puig de les Cols, en el paratge de Sant Grau. Aquesta riera arriba al sol 
urbà de Sant Feliu en la zona històrica, confluint amb la Riera de Sant Amanç, i formant la 
Riera del Monestir, que desemboca a la platja de Sant Feliu pel racó de ponent. 
 
La Riera de Sant Amanç inicia el seu recorregut a les proximitats del Puig Jofre amb el nom de 
Riera de Bujonis, i conflueix amb la riera pròpiament dita de Sant Amanç a les proximitats 
d’aquesta ermita, i continua el seu curs fins a endinsar-se en el sòl urbanitzable del municipi i 
confluir amb la Riera de les Comes, formant en el seu últim tram la Riera del Monestir. La Riera 
de Bujonis i Sant Amanç en conjunt tenen una conca hidràulica de 366,6 Ha., la major part 
d’elles són de l’entorn forestal de la part de ponent de Sant Feliu, dins la zona PEIN de 
Cadiretes. 
 
La Riera de Tueda és la que recull les aigües de la part central del municipi en front de la platja 
de Sant Feliu, iniciant el seu curs ja dins del sòl urbà de la zona de Vilartagues, recollint les 
aigües de la part més alta fins el carener que també és el límit del terme municipal, formant una 
conca de 148 Ha. Aquesta riera porta les seves aigües a la zona del port. 
 
La Riera de Sant Pol recull les aigües de la part del terme municipal enfront de la badia de Sant 
Pol amb una conca hidràulica de 130 Ha. abocant les seves aigües a la part central de la platja. 
 
La Riera de l’Agaró, té un caràcter menor respecte a totes les altres, i constitueix el límit del 
terme municipal en la seva part més a llevant, recollint les aigües de l’extrem més a ponent del 
terme municipal de Platja d’Aro. 
 
 
Situació hidràulica i de sanejament 
 
Les rieres que creuen el terme municipal de Sant Feliu en sòl urbanitzat o urbanitzable 
presenten diferents problemàtiques hidràuliques al llarg dels seus cursos degut a la seva 
progressiva canalització feta al llarg dels temps. 
 



Les principals problemàtiques hidràuliques del municipi les trobem a les Rieres del Monestir i 
els seus dos afluents, les Rieres de les Comes i de Sant Amanç, i a la Riera de Tueda. En tots 
aquests casos, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa de treballs realitzats recentment 
que orienten les accions a emprendre per assegurar un desguàs sense riscos d’inundacions en 
precipitacions de fins un període de retorn de 500 anys.  
 
Pel que fa a la Riera de Les Comes, es disposa d’un estudi que guia el desenvolupament del 
nou sector urbà d’Enamorats, el SUD-10, (Document 1) que preveu eixamplar la llera uns 16 
metres, degut al baix pendent d’aquest tram, i a demolir el pont existent de creuament del 
carrer del Dr. Rovira, que representa un obstacle per el pas de les aigües en cas de grans 
avingudes. Aquest estudi inclou simulacions amb cabdals de 54 m3/seg. corresponent a 
períodes de retorn de 100 anys i de 74 m3/seg. per a períodes de retorn de 500 anys. 
 
Pel que fa a la Riera de Sant Amanç, es disposa igualment d’un estudi, (Document 2), que 
proposa un caixó de 4x2,5 m. de secció, amb uns caixons laterals per la recollida de les aigües 
residuals. Aquesta secció del caixó és compatible amb l’espai entre els edificis existents en 
aquest espai urbà ja consolidat i fins a la confluència amb la Riera de les Comes. Aquest estudi 
realitzat inclou simulacions amb cabdals de 36,7 m3/seg. corresponent a períodes de retorn de 
100 anys.  
 
En aquesta confluència entre les dues rieres, l’estudi preveu el creuament inferior de la llera de 
la riera de les Comes de la canalització lateral de les aigües residuals de la riera de Sant 
Amanç i del lateral esquerra de la de les Comes, solució que sols garanteix el desguàs suficient 
amb les simulacions realitzades amb períodes de retorn de 100 anys. En un posterior estudi 
realitzat per la consultora ABM, (Document 3), és proposa abaixar el nivell de la llera per 
obtenir una major capacitat de desguàs fins a donar resposta a períodes de retorn de 500 anys, 
substituint el creuament de les aigües residuals per gravetat, a un creuament per sifó i 
opcionalment bombeig i pous de registre.  
 
La Riera del Monestir, en el primer tram entre els carrers de la Concepció i de l’Hospital, 
actualment és a cel obert, però es disposa de l’estudi realitzat per l’ACA per al seu cobriment 
amb simulacions realitzades amb períodes de 100 anys, amb cabdals de 75,7 m3/seg. Aquest 
tram actualment no es troba en condicions de suportar grans avingudes degut a la pèrdua de 
capacitat que li suposa la canalització central de recollida d’aigües residuals existent, situació 
que està prevista corregir amb la construcció proposada per l’ACA d’un caixó de 5x2,5 m. de 
secció incloent els caixons laterals de recollida d’aigües residuals, actuació per la qual és 
disposa del projecte executiu. 
 
Per poder incrementar la capacitat de desguàs del darrer tram de la Riera del Monestir, limitat 
per les edificacions existents del sòl urbà consolidat, es proposa la construcció d’un nou 
col·lector d’aigües plujanes que serveixi de sobreeixidor de les aigües de la Riera de les Comes 
abans de la seva confluència amb la Riera de Sant Amanç. Aquest nou col·lector, d’una secció 
d’uns 4 m2, transcorreria per el carrer Enamorats, Callao i avinguda Juli Garreta, per 
desembocar a la Platja de Sant Feliu, al costat de la sortida actual de la Riera del Monestir, 
(Plànols O-09).  
 
En el tram cobert de la Riera del Monestir, entre el Carrer de l’Hospital i la platja, cobriment fet 
el 1929, la secció és de 7,10x2 m. suficient segons els estudis realitzats per l’ACA i per 
l’empresa ABM, realitzant les obres de millora necessàries per suprimir el creuament del caixó 
de les aigües residuals de la part dreta a la part esquerra, per enviar les aigües a nivell a la 
canalització del Passeig. En la proposta elaborada per ABM, es preveu un creuament 
igualment en sifó, amb els pous de manteniment en cada costat.  
 
El nou col·lector proposat al marge dret de la riera del Monestir, a l’espai actualment ocupat per 
la calçada de pas dels vehicles, i a construir a una cota inferior a la llera actual de la Riera del 
Monestir, permetrà igualment recollir les aigües dels carrers Jecsalis i plaça del Dr. Esteva, que 
actualment constitueixen una zona inundable pel fet d’estar a nivell de la llera de la Riera del 
Monestir, i no poder desguassar quan aquest caixó arriba a les cotes més altes en cas de 
grans avingudes. 
 



L’inici de la gestió d’aquesta infrastructura i d’altres propostes, com els dipòsits de laminació, 
requereix la redacció d’un Pla dels sistemes de drenatge superficial del qual l’ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols en serà l’impulsor. 
 
Pel que fa a la Riera de Tueda, actualment està ja canalitzada fins a la seva intersecció amb la 
carretera de Palamós, amb un caixó de 7x2 m de secció, segons projecte elaborat per l’ACA, 
que garanteix un correcte desguàs condicionat a la continuació de l’obra fins el mar. 
L’acabament de la canalització d’aquesta riera en el seu darrer tram està prevista en el marc 
del desenvolupament del sector de millora urbana de Cala Sants (SMU-16). 
 
Les fitxes dels diferents sectors de sòl urbanitzable recullen com a condició de 
desenvolupament, incloure les despeses de cada tram de riera que es troba en el seu àmbit. 
(Fitxes dels sectors) 
 
Abastament d’aigües potables  
 
L’aigua potable del municipi de Sant Feliu prové de l’embassament del Pasteral i de l’aqüifer 
del Ridaura. Aquest aqüífer actualment es troba en procés de regeneració per redreçar els 
efectes causats per la sobreexplotació. Actualment durant l’època de menor consum d’aigua en 
aquesta zona del baix Empordà, es procedeix a la recàrrega de l’aqüífer amb aigües 
procedents del Pasteral. Durant l’època estival, en que el consum d’aigua és més alt, el 
subministrament de l’aigua procedent del Pasteral és reforçat amb una explotació controlada de 
l’aqüífer.  
 
En aquests moments la demanda d’aigua potable al municipi és de l’ordre de 4.000.000 m3 
amb un consum fortament estacional ja que oscil·la entre consums propers als 200.000 m3 del 
mes de febrer, fins a consums de uns 600.000 m3 en els mesos de juliol i agost.  
 
Per donar resposta a aquestes demandes, el municipi de Sant Feliu disposa d’uns dipòsits 
d’abastament amb una capacitat de 4.800 m3.  
 
El creixement d’habitatges que el POUM proposa per Sant Feliu no és significatiu respecte les 
necessitats actuals ja que el creixement proposat és del 5%, i la major part de la nova demanda 
resulta dels creixements pendents derivats del planejament anterior (Mas Balmanya, Mas 
Falgueres, Cala Sants, Puig de la Rupia, Gaziel, Mas Gras, Enamorats). Donades les actuals 
limitacions de la capacitat d’emmagatzematge per reserva i regulació del subministrament 
d’aigua al municipi, s’ha efectuat un estudi (Document Nº 4), que preveu la propera construcció 
d’un nou dipòsit a la part alta del municipi amb una capacitat de 10.000 m3, el que suposa 
triplicar la capacitat actual de reserva i regulació en un indret que permet mantenir la pressió 
necessària en la zona alta del municipi. Aquest nou dipòsit permet afrontar les necessitats 
actuals amb els creixements que el POUM proposa, però seria també necessari la construcció 
d’un segon nou dipòsit, en el supòsit que el consum per habitatge mantingués els nivells de 
creixements actuals que són del 2% anuals acumulatius, tendència que s’espera modificar amb 
l’ordenança d’estalvi i consum responsable d’aigua de què es dotarà el municipi molt 
properament. 
  
 
Conclusions 
 
El nou POUM de Sant Feliu de Guíxols proposat representa un creixement molt limitat dels sòls 
urbanitzables del municipi, un creixement que passa d’ocupar 554,4 Ha., el que representa el 
34,8% del seu terme municipal, a 569,6 Ha., el 35,1%, la qual cosa suposa un creixement del 
4,9%. Aquest creixement es concentra en la nova zona d’activitats econòmiques de Cubells, 
SUD-01a i SUD-01b, a la capçalera de la Riera de Sant Pol, i en el sector de ponent de Sant 
Feliu, SUD-07, SUD-08, SUD-09, SUD-10, SUD-11 i SUD-12 que afecta a les rieres de Bujonis, 
Sant Amanç i les Comes. 
  



Pel que fa a la riera de Sant Pol, el nou sòl urbanitzable que el POUM proposa, el sector de 
Cubells, SUD-01a i SUD-01b, modifica els coeficients d’escorrentia en una àrea d’unes 6 Ha. a 
la capçalera d’una conca de 130 Ha. Tenint en compte que la riera de Sant Pol arriba al mar 
amb una llera natural no pavimentada en un recorregut de 1.800 m, el desenvolupament del 
sector de Cubells no representa cap alteració significativa per la seva capacitat hidràulica. El 
bon funcionament de la riera de Sant Pol passa per un correcte manteniment de la seva llera, 
especialment en el seu tram més baix, a la zona de baixes pendents properes a la platja de 
Sant Pol, per garantir el curs de les aigües sense impediments en cas d’avingudes.   
 
Pel que fa al sector de Mas Falgueres, actualment en curs de desenvolupament a la part alta 
de Vilartagues, es tracta d’una actuació derivada del planejament anterior, que ha suposat 
portar les aigües plujanes a la riera de Tueda, la qual ja disposa d’una infrastructura amb 
capacitat suficient per absorbir les noves aportacions. 
 
Al seu torn, els creixements urbanístics de la part de ponent assumiran la recuperació de la 
riera de Sant Amanç en el marc dels seus projectes d’urbanització, tal i com queda establert en 
la fitxa dels corresponents sectors de planejament derivat. Aquesta recuperació passa en 
primer lloc per una renovació dels col·lectors d’aigües residuals, que seran ampliats per tal de 
respondre a les necessitats dels nous creixements. Tal i com recull el plànol O-08, els nous 
col·lectors de clavegueram en cap cas ocuparan la llera de les rieres, com succeeix actualment 
en els trams urbans ja consolidats, per tal d’evitar de disminuir la seva secció hidràulica. En 
segon lloc, el tractament de les rieres contemplarà sempre un ampli espai lliure als costats de 
la llera, calculat a partir de les simulacions hidràuliques per a períodes de retorn de 500 anys. 
Tal com queda recollit en les fitxes dels sectors, el sector SUD-07 Gaziel assumirà el 
tractament de la riera de Sant Amanç entre el carrer Santa Magdalena (on finalitza el tram 
actualment en sòl urbà) i la futura Ronda de Ponent. Els sectors SUD-09 Bujonis Residencial / 
Mas Balmanya, SUD-11 Mas Balmanya Sud i SMU-12 Sant Amanç assumiran el tractament de 
la riera des de la Ronda de Ponent fins a l’actual polígon industrial de Bujonis, punt on la riera 
ja s’endinsa definitivament cap a la zona forestal del massís de Cadiretes, perdent el contacte 
amb el sòl urbà.  
 
Pel que fa a la riera del Monestir, situada en sòl urbà plenament consolidat, ja té una capacitat 
molt propera a la necessària per garantir el desguàs corresponent a avingudes amb període de 
retorn de 500 anys, segons l’estudi realitzat per l’ACA, comptant amb l’eliminació del creuament 
del col·lector d’aigües residuals a l’alçada del Passeig. Aquesta problemàtica quedaria resolta, 
juntament amb el correcte desguàs del sector més deprimit del carrer Jecsalis, amb el nou 
col·lector previst a l’avinguda de Juli Garreta, al costat de la galeria actual.  
 
El risc d’inundabilitat en el municipi presenta també altres punts conflictius: 
 
• Els entorns del carrer Major desguassen a través del caixó de la Rambla del Portalet, 

construït el 1946, a un nivell excessivament alt. Això fa que en cas de precipitacions molt 
intenses es produeixen crescudes de nivells de 30 o 40 cm. sobre de les rasants del carrer. 
És per això que s’ha desenvolupat un projecte de propera execució d’un nou col·lector de 
2x2 m. de secció que portarà directament a la platja pel subsòl de la calçada lateral de la 
Rambla del Portalet, recollint les aigües del carrer de la Rutlla i del carrer Major. 

 
• Un altre punt actualment conflictiu el constitueix l’entorn del carrer de la Barceloneta, 

produït, d’una banda, pel desbordament de l’últim tram de la riera de Tueda, actualment 
encara no canalitzat, pendent de la urbanització del sector de Cala Sants, i d’altra banda, 
pel mal estat del caixó de desguàs existent, que cal revisar. 

 
Així doncs, el creixement previst del sòl urbanitzable del municipi de Sant Feliu, no produeix 
cap afectació a la capacitat hidràulica dels cursos fluvials del municipi, i en canvi, els diversos 
sectors de planejament derivat proposats pel POUM contribuiran decisivament a resoldre part 
de les deficiències actuals de les infrastructures de sanejament existents, les quals ja disposen 
d’un pla d’actuació que permeti resoldre els principals problemes hidràulics que presenta el 
municipi de Sant Feliu. 
 


