
Observacions:

Objectiu mesurable: Millorar la qualitat de l'aigua dels aqüífers.

Període d'execució: Acció continuada

Termini d'implantació: Curt (< 2anys)

Ajuntament de Granollers (Àrea Territorial, Salut 
Pública i el Laboratori municipal), ACA i SOREA

Indicadors de seguiment relacionats:

Descripció:

Estat d'execució/any: Prioritat:

1 Programa de control de l'explotació de l'aigua de l'aqüífer

Accions del GT2.1 Índex accions

Evolució de la qualitat de l'aigua dels aqüífers

Millorar la qualitat de l’aigua del aqüífers i el 
consum d'aigua freàtica.

Organisme responsable:

Primeres accions Alta

Valoració econòmica: Baixa

Objectius relacionats:

Es proposa, en aquesta acció, establir un programa de control d’explotació i qualitat de 
l’aigua de l’aqüífer per tal d'assegurar la qualitat de l'aigua captada i, al mateix temps, obtenir 
dades de l'evolució de la qualitat de l'aigua al llarg del temps amb la finalitat d’emprendre les 
mesures correctores necessàries en cas que calgui. El programa inclourà com a mínim: 
 
• Realització d’un mostreig de 5 pous estratègicament distribuïts, complementaris a la xarxa de 

control de l'Agència Catalana de l'Aigua. Integrar tota la informació existent i realitzar-ne un 
seguiment periòdic de la qualitat, fent dues campanyes, una en estiatge i l'altre en aigües 
altes. Les analítiques comprendran: 

 
o els cations+metalls (50-70 substàncies), determinats pel mètode de ICP-Mases 
o els anions a determinar pel laboratori del Servei de Salut de l'Ajuntament (Cl-, 

NO3
-, NO4

=i CO3H-) 
o compostos orgànics (TPH'S i dissolvents halogenats) 

 
• Actualització de l'inventari de captacions del municipi. Elaboració de fitxes amb indicació de la 

situació de la captació, ús, propietari, característiques del pou, rendiment, cabal extret i dades 
hidroquímiques i geològiques. 

 
L’establiment de perímetres de protecció d’aqüífers permet fixar els límits geogràfics dintre dels 
quals no es poden realitzar activitats que puguin afectar la qualitat o la quantitat dels recursos 
d’aquell aqüífer. Un dels aspectes més importants a l’hora d’establir perímetres de protecció és 
determinar on es troba la zona de recàrrega de les seves aigües. 
 
A partir de l'estudi de la disponibilitat d'aigua dels aqüífers de Granollers, es proposa, en aquesta 
acció, que l'Ajuntament elabori un programa d'aprofitament dels pous i les mines de 
Granollers per optimitzar l'explotació de l'aqüífer, tot mantenint la reserva d'aigua necessària per 
tal d’assegurar la viabilitat dels ecosistemes que depenen directament del medi. 


