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33 Ell

converteix en desert les fonts dels rius
i els dolls d'aigua en terra seca;

34 converteix

les terres fèrtils en salines

per castigar el mal cap dels habitants.

35 Transforma en estanys

els deserts,

en dolls d'aigua, la terra eixuta;
36 la

dóna als afamats perquè hi habitin,

i ells hi funden una ciutat ben poblada.

37 Sembren

els camps, planten les vinyes,
i en cullen cada any el fruit.

38 Els

beneeix, i es multipliquen a desdir,
i no minva el seu bestiar.

Salms, 107
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PREFACI
El present Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics del municipi de Manacor, PGD, s’ha
redactat per acomplir la normativa hidràulica en ocasió de la tramitació del PG davant la Direcció
de Recursos Hídrics. El Plenari de la Corporació municipal de Manacor en va aprovar el 9 de juliol
de 2018 la primera versió.
Ara, el 25 de febrer de 2019, s’ha emès l’informe favorable d’aprovació amb condicionats del
PGD des de l’esmentada Direcció General. Així s’ha procedit a esmenar les deficiències
assenyalades:
a) S’assumeixen els canvis proposats en quant a les quanties de les inversions i els
responsables de les mateixes. Efectivament a la pàgina 14 RH es fa palès que la quantia
i els responsables de les inversions previstes al PGD 2018 per depuració no es
corresponen amb les del PHIB. Això s’ha corregit a la taula resum d’inversions.
b) Es regularitzi la situació administrativa dels pous que no disposin de concessió per tal
que les necessitats teòriques estiguin cobertes (CAS-1011 Pollencí i CAS-1230 sa Roca).
S’han fet les sol·licituds per regularitzar la situació administrativa dels pous. i annex 13
- Ses Tapareres, sa Torre, es Pollencí i na Mavida. Es demana la inscripció de la titularitat
d’aquests pous d’abastament urbà en favor de l’Ajuntament i la SAM determinada per
sentència judicial ferma. A la vegada l’Ajuntament ha iniciat el procediment
d’establiment del vincle administratiu dels pous.
- Pels pous de l’aqüífer de son Talent 1818M1 -Sa Moladora, ses Tapereres i na Mavidaes demana la reordenació dels cabals concedits pes tres pous regularització del seu
cabdal, per emprar-los indistintament als dos primers i deixar el darrer com a pou de
garantia: 800.000 m³ sa Moladora, 466.283 m³ ses Tapareres i 105.120 m³ na Mavida.
Resulta un total de 1,371 Hm³ ja concedits. En cas de que aquesta xifra no es validi es
demanen 1,221 Hm³, el màxim previst pel PHIB 2019 per subministrament urbà a
l’aqüífer 1818M1 son Talent. Tot això queda representat a l’annex 13 i 22.
- Es Pollencí: increment del cabdal concedit a 208.000 m3. S’aporta assaig de bombeig.
(annex 22, assaig de bombeig)
- Molí d’en Beió:pou agrícola de propietat municipal. Es demana el canvi de titularitat i
assignació del cabdal al rec de jardins municipals.
- Sol·licitud des dos nous pous de garantia: Enagistes i EcoParc.
- Sa Roca. Es tramitarà la sol·licitud de baixa per estar massa a prop de l’abocador de
residus segellat.
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c) Tots els increments d’extracció d’aigua provinguin de les masses d’aigua subterrània
ne bon estat quantitatiu o d’aigua dessalada de la xarxa en alta del Govern de les Illes
Balears. Com s’ha vist al punt anterior l’únic increment d’extracció en concessió
proposat ara es fa al pou des Pollencí , situat a la massa 1818M3 sa Torre, en bon estat
quantitatiu. A la vegada el PGD incorpora l’annex 19 un estudi d‘alternatives per a la
ubicació del depòsit d’arribada de la xarxa en alta del Govern així com de la traça de la
canonada. Està previst per part de l’ABAQUA que la redacció del projecte del tram Petra
Manacor surti a licitació durant el 2019. Des de l’Ajuntament i la SAM es col·laborarà
amb l’ABAQUA en tot el que disposi aquest organisme durant el disseny d’aquesta
infraestructura supramunicipal.
d) Es resolguin les incongruències existents entre la situació dels pous de proveïment
segons les dades del Servei d’Aigües Subterrànies i la situació segons la informació de
l’Ajuntament de Manacor. Tal com s’exposa a la pàgina 85 s’ha revisat l’annex 12 amb
les fitxes dels pous i s’han corregit les discrepàncies que hi havia. Cal destacar que des
de l’Ajuntament s’ha demanat formalment a Aguas son Tovell que confirmi la informació
reflectida a les fitxes dels pous que gestiona, i comuniqui les eventuals incorreccions que
hi pogués haver.
e) Es compleixin els objectius i es comuniquin els avenços a la Direcció General de
Recursos Hídrics. Aquest punt es respon pel present document en conjunt, amb
l’actualització del Pla transcorregut el primer any de vigència.

Cal fer referència a que s’han actualitzat les dades de capacitat de població del conjunt
d’habitants del terme municipal de Manacor, d’acord amb el document del PG redactat per a la
a seva tramitació ambiental, (Juliol 2018), una vegada recollides les al·legacions i el contingut
dels informes rebuts durant la fase d’exposició pública del mateix PG.

A la vegada que s’esmenaven les deficiències anteriors en aquesta revisió s’ha actualitzat el Pla
amb els avenços realitzats durant el darrer any natural, dels quals es poden destacar els
següents:
-

Han conclòs les obres de rehabilitació dels depòsits del Serralt de Manacor, la infraestructura
senyera del Servei d’Aigües municipal.. Aquestes començaren el 2016 amb la rehabilitació del
depòsit elevat, el deteriorament del qual impedia subministrar aigua amb una pressió correcta.
Posteriorment ha seguit durant 2018 la reforma integral de la resta del recinte i la col·locació de
plaques fotovoltaiques. Ara el 2019 es modernitza el sistema de cloració.

-

La sectorització s’ha implantat als barris del Llevant de la ciutat de Manacor: de forma completa
al Barracar i bàsica a Baix des Cos i es Canyar. Els projectes per sectoritzar la resta de la ciutat
estan redactats i s’han incorporat al PG per a la seva execució per part de l’Ajuntament durant el
proper quadrienni. Per la seva banda la SAM amb mitjans propis completarà la sectorització del
Llevant.
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-

Cal remarcar que les actuacions de sectorització són essencials per garantir la suficiència
hídrica del municipi, reduint les fuites de la xarxa a llindars acceptables. Efectivament a la ciutat
l’eficiència era del 43% el 2015, i des de llavors ha pujat un 5% anual fins situar-se ara al 63%.
Està previst seguir amb aquest ritme i assolir el 2023 el 83% que assenyala com a mínim el PHIB
recentment aprovat.

-

Respecte de la coordinació entre les obres de reforma de carrers i la implantació de la sectorització
d’una banda i la renovació de xarxes per l’altra s’han fet importants progressos. Resta pendent
l’establiment d’un canal formal de coordinació.

Per acabar amb les infraestructures de distribució se’n han predissenyat dues d’essencials:
-

El depòsit de reserva de son Talent, que permetrà disposar de dos dies de garantia de
subministrament a la ciutat. Aquest s’havia proposat originalment com a depòsit de coa, ja des de
l’exposició pública del PG el 2016. A la versió en tramitació del PG s’ha inclòs una previsió de
terrenys dins la urbanització de son Talent. La construcció d’aquest depòsit amb una capacitat
suficient fa innecessària la construcció del depòsit de capçalera que també s’havia proposat.
Resulta així una infraestructura que permetrà d’una banda disposa d’una reserva d’aigua per a la
ciutat, una qüestió molt necessària. De l’altra també repercutirà en una millora de la pressió a la
xarxa molt notable. Efectivament sense una xarxa d’artèries durant el dia hi ha una caiguda del a
pressió de devers una atmosfera. Amb un depòsit en coa de xarxa això es solucionarà, sense
haver de recòrrer a la construcció d’oneroses artèries que creuin la població.
Aquest depòsit es podrà construir una vegada estigui aprovat el PG.

-

També les canonades d’interconnexió entre els tres nuclis urbans del terme, que possibilitaran
una gestió integrada més eficient.
*

*

*

- Respecte de la qüestió del subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manacor, sens dubte
la preocupació principal de la SAM, la presència de dos composts químics a l’aigua subministrada
comporta disfuncionalitats: d’una banda els nitrats que fan que l’aigua, actualment, no compleix els
paràmetres qualitatius establerts per la Unió Europea, i gustativament a través de les elevades
concentracions de carbonat càlcic, la calç, que causa molèsties als usuaris.
En els darrers anys a la SAM s’ha anat obrint camí la qüestió de la qualitat de l’aigua des de la
perspectiva de gènere. Efectivament a traves de les enquestes i els tallers de conscienciació s’ha
vist que la calç és el producte que causa molèsties a les llars, funcionals i econòmiques, una
vegada s’ha incorporat aquesta perspectiva de gènere i s’ha transcendit el simple acompliment de
la normativa.
Així s’ha vist que cal abordar la qüestió de la qualitat de l’aigua de forma completa, incorporant la
satisfacció de l’usuari, el que implica reduir el contingut de calç, és a dir minvar la duresa de
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l’aigua. S’ha de dir que això va també en consonància amb la recent Directiva de l’Aigua de Boca
(Water Drinking Directive) de la Unió Europea, que impulsa la millora de la qualitat de l’aigua del
grifó a fi de que pugui ser beguda i estalviar l’ús d’aigua envasada i els residus que comporta.
S’ha redactat un avantprojecte de planta desnitrificadora que s’ha presentat sense èxit a la darrera
convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible. La propera proposta que es faci hauria de
complementar la desnitrificació amb un descalcificació efectiva i mediambientalment sostenible.
-

Pel que fa a l’estat dels aqüífers del terme de Manacor, el recent PHIB 2019 declara la majoria
d’ells o bé sobreexplotats quantitativament o bé en males condicions per la presència de nitrats o
clorurs. Des de la SAM s’està treballant en coordinació amb RH per caracteritzar amb més detall
l’estat de les masses d’aigua subterrànies, o aqüífers. Actualment, s’està realitzant un estudi en
profunditat per part d’un hidrogeoleg per a quantificar i tipificar l’abast i l’estat real de les masses
d’aigua del terme municipal de Manacor. Aquest estudi emprès per part de la Sam està molt
avançat, i s’han iniciat contactes per estudiar la contaminació química per nitrats, en ambdós casos
amb equips especialitzats vinculats a universitats.

-

En l’ordre administratiu es preveu la imminent adscripció definitiva del servei d’Aigües de
Manacor a la SAM. Val a dir que també hi ha pendent la declaració de l’empresa com a mitjà propi
de l’Ajuntament, a fi que aquest li pugui encomanar de forma directa les tasques que s’escaiguin.

-

Altres companyies a l’interior del municipi. S’ha establert un contacte amb la companyia de son
Macià. Pel que fa al Serralt a petició de l’associació de veïns que gestiona allà el servei s’està
redactant una proposta d’incorporació a la xarxa general. A son Talent hi ha un servei
provisional a l ‘espera de la recepció de la urbanització i la incorporació a la xarxa general. Cal
tenir present que en tots tres casos el clavegueram ja està abocant a la xarxa de la SAM.

-

Pel que fa al Servei d’Aigües de Cala Murada, es preveu la seva imminent incorporació a la
SAM, deixant la gestió l’Associació de Veïns que se’n ha cuidat les darreres dècades. Des de
l’empresa s’ha col·laborat en el procés redactant l’auditoria tècnica i econòmica. S’ha analitzat la
situació actual i s’ha dissenyat un pla d’actuació en tres fase per millorar el servei.
El nucli de Cala Murada presenta a dia d’avui unes pèrdues a la xarxa i uns sobreconsums
escandalosos. Gairebé la meitat de l’aigua es perd, en concret un 45%, i amb una eficiència del
83% es reduirà el consum total en una tercera part. D’altra banda el consum per càpita duplica la
dotació de la ciutat, degut al reg de la gespa dels jardins, una situació que s’haurà de reconduir.

-

Pel que fa a les altres dues companyies costaneres, tot i que no s’han actualitzat les dades a 2018,
l’eficiència presenta uns meritoris 85 % per part d’Aguas son Tovell a Portocristo i s’Illot i 96% per
part d’ANCUSA a Cales de Mallorca. No s’ha articulat encara un canal de comunicació adequat.
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-

Pel que fa a plantes de depuració a mig termini s’han iniciat els treballs de reforma de la de Manacor
per part de la SAM, instal·lant-se un nova sitja de fangs i un sistema de telecontrol, i s’ha iniciat la
licitació de la resta d’actuacions del programa plurianual previst. A la planta de Portocristo
gestionada per Aguas son Tovell, està pendent que des de l’Ajuntament s’impulsi l’execució de les
reformes necessàries.

-

Actualment, la SAM, està redactant un estudi d’alternatives a llarg termini per planificar la futura
trama de plantes depuradores al terme, integrant-hi les dues plantes depuradores costaneres
gestionades per l’ABAQUA. La sensació inicial, confirmar per l’estudi, és que la planta de s’Estany
d’en Mas s’ha de suprimir en favor de la de Portocristo.

-

Activitats de conscienciació als edificis municipals, tot i que es podria actuar més eficientment si
es fes una encomana formal, s’actua en dues línies:
o

d’una banda es desenvolupa un projecte de xarxa de reg segregada a partir d’un pou
diferenciat, el del Molí d’en Beió, que servirà d’embrió per a un futur servei amb aigua
regenerada.

o

De l’altra s’ha constatat que la forma més efectiva de controlar el consum municipal és la
implantació de comptadors de telecontrol que permeten detectar de forma instantània
excessos de consum i fuites.

-

Activitats de conscienciació a les escoles. Aquí s’ha augmentat l’oferta, s’han desdoblat les
activitats en sessions d’aula i de camp, i pel 2019 s’ha triplicat les peticions respecte de les de l’any
anterior.

-

Pel que fa a les activitats de conscienciació a la població en general es va dissenyar una campanya
de conferències per incentivar la reducció del consum, la qual tot i la meticulosa preparació va
resultar poc atractiva i no va tenir més recorregut una vegada feta la sessió pilot. S’ha optat així
per variar l’enfocament i s’ha reforçat el personal administratiu per fer una campanya continuada
recolzada directament en el servei, i s’està creant una base de correus electrònics dels usuaris per
enviar-los avisos de les incidències i obrir així un canal de comunicació. En la mateixa línia es
potencia la pàgina web i els avisos per xarxes socials.

-

Activitat de conscienciació per no tirar residus inadequat als inodors. Mitjançant un programa de
Visibles del SOIB s’ha fet un repàs general de totes les escomeses i s’ha proporcionat
retroalimentació als usuaris sobre els seus abocaments, amb un recepció molt positiva per part de
la ciutadania.

-

Respecte la conscienciació en establiments turístics, donat que estan situats en zones gestionades
per les companyies de la costa, resta pendent de desenvolupar-se.

-

S’estan redactant dos esborranys de reglament municipal d’abastiment d’aigua potable i
sanejament d’aigües residuals, els quals incorporen les tendències més actuals en aquests camps.
Es presentaran a l’Ajuntament per a la seva consideració.
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o

Estructuració del servei d’Aigües per afrontar emergències. Es preveuen els diferents
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Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

1. INTRODUCCIÓ
L'aigua és un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal1. L'accés a aigua de bona qualitat i en
quantitat suficient és fonamental per a la vida diària de tot ésser humà i per a la majoria de les activitats
econòmiques. L'escassetat d'aigua i la sequera constitueixen avui un desafiament considerable, i el canvi
climàtic previsiblement empitjorarà les coses2. L'escassetat d'aigua i la sequera tenen un impacte directe
per al ciutadà i els sectors econòmics que utilitzen i depenen de l'aigua, com ara l'agricultura, el turisme,
la indústria, l'energia i el transport, així com un impacte més ampli sobre els recursos naturals pels seus
efectes negatius per a la biodiversitat, la qualitat de l'aigua, l'augment del risc d'incendis forestals i
l'empobriment del sòl.
El municipi de Manacor s’abasteix d’aigua subterrània i arrossega des de fa dècades seriosos problemes
en relació a les aigües subministrades pel consum humà (com són, per exemple, contaminació per nitrats
i salinització). Això, si es segueix sense prendre mesures, podria provoca que el municipi es trobés en
dificultats en quant a l’abastiment d’aigua. Així s’han d’adoptar mesures per capgirar la situació. Aquest
“Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics, PGD, suposa una anàlisi de la situació actual i inclou
tot el conjunt d’actuacions que permetran reduir la demanda, millorar l’eficiència en l’ús i evitar el
deteriorament dels recursos hídrics dins el context del Pla General d’Ordenació Urbana, PG, que està
tramitant l’Ajuntament.

1.1.

Antecedents històrics

El terme de Manacor va ser dels darrers en tenir xarxes de distribució d’aigua. Històricament el nucli de
Manacor s’abastia de pous i basses comunals, situats als indrets més emblemàtics de la vila (places del
Mercat, de s’Antigor, sa Bassa). Al segle XIX es varen generalitzar les cisternes i es va fer una conducció
que duia aigua a una sèrie de fonts públiques i fins a l’Hospital vell.
A partir dels anys 70’ es varen començar a construir les xarxes urbanes que serien explotades per
concessions ja entrats els 80’: Manacor per “Aguas de Manacor” i Porto Cristo per “Aguas son Tovell”. A
les urbanitzacions de cales de Mallorca, cala Murada i quatre cales les urbanitzadores varen començar a
prestar el servei, mitjançant “ANCUSA” a la primera, transferint-lo a l’associació de veïns a la segona, i
assumint-lo “Aguas son Tovell” a la tercera. Finalment al poble de son Macià i a moltes zones rústiques es
varen construir xarxes d’abastiment i reg.

DMA. Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas.
2
Comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo y del Consejo - Afrontar el desafío de la escasez
de agua y la sequía en la Unión Europea [COM(2007) 414 final de 18.7.2007].
1
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Aquestes concessions es mantenen a dia d’avui, excepte en el cas de Manacor en que l’ha recuperat
l’Ajuntament per delegar-la a la SAM (Figura 1). També l’associació de veïns de cala Murada ha expressat
la seva intenció de retornar el servei a l’Ajuntament.
Pel que fa al sanejament, hi ha quatre EDARs: les de Manacor i Porto Cristo estan integrades en les
companyies que serveixen aquests nuclis les de cales de Mallorca i quatre cales (o cales de Manacor) les
gestiona l’ABAQUA i serveix els nuclis de cales de Mallorca i cala Murada, i quatre cales, respectivament.

Figura 1. Sistemes d'abastiment d’aigües de cada nucli i el seu gestor.
Llegenda figura 1. Captacions (quadrats blaus), conduccions (blau), depòsits (quadrats liles), depuradores (punts
vermells), col·lectors (línies roses) i emissaris (línies grogues). S’hi poden veure de manera general els sistemes de cada
nucli de població i el seu gestor. Font: Modificat de l‘enquesta d’infraestructures, IDEIB. Consulta web: 22/12/2017.

Tot això implica que, a diferència de la gran majoria de nuclis insulars, les xarxes d’abastiment i
sanejament dels nuclis de Manacor són a la pràctica les originals, que han funcionant durant mig segle
amb un major o menor grau de manteniment. És a dir, el municipi ha d’afrontar la renovació integral
d’aquestes xarxes durant les pròximes dècades. El dilema és plantejar una renovació integral a llarg
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termini (més o menys d’una durada d’uns 50 anys) en front a una rehabilitació funcional (aproximadament
d’uns 3 anys). El resultat en quant a eficiència i funcionament és el mateix però el cost és molt més reduït.
L’objectiu principal és rehabilitar la xarxa d’abastiment actual a curt termini per assolir sostres d’eficiència
i funcionament elevats; i posteriorment, iniciar una renovació integral planificada i organitzada.
Aquesta renovació s’haurà de començar a la vegada que s’estabilitza el servei. Sobretot als nuclis de
Manacor i cala Murada la xarxa no funciona correctament i necessita actuacions de xoc per poder prestar
un servei correcte.
Aquestes actuacions ja es venien duent a terme per part de l’Ajuntament i la SAM (Empresa de Serveis
del Municipi de Manacor, S.A.), l’empresa delegada en la gestió de l’aigua. Ara, degut a la tramitació del
PGOU, s’ha de concretar la planificació en el PGD.

1.2.

Pla de Gestió de la Demanda

Actualment està en tramitació el Pla General d’Ordenació Urbana, PGOU, de Manacor, per part de la
Delegació d’Urbanisme de l’Ajuntament. Una part essencial del PGOU és l’ordenació dels recursos hídrics,
i així incorpora una anàlisi sobre la qüestió redactada per l’enginyer municipal Corrado dell’Avo. (Annex 1)
Com a part de la tramitació del PGOU, aprovat inicialment el juny del 2016, es requereix un informe
favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics, DGRH, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears. Aquesta ha emès el 31 de maig de 2017 un primer informe
negatiu que incideix en alguns dels problemes detectats a l’anàlisi dels recursos hídrics. (Annex 2).
D’una banda es demana solucionar deficiències sobretot cartogràfiques del PGOU. De l’altra s’insta que
l’ajuntament de Manacor dugui a terme un Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics (PGD). Aquest
s’entén com un conjunt d’actuacions que permetin reduir la demanda, millorar l’eficiència en l’ús i evitar
el deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur.
Aquest PGD, que s’ha d’elaborar també per imperatiu de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives (BOIB núm. 179 ext. De 29/12/2003), ha de proposar solucions a les
deficiències detectades en la gestió dels recursos hídrics al terme de Manacor, les més importants de les
qual són:
-

Sobreexplotació de les masses d’aigua subterrànies, MAS, que han estat fins ara l’única font de
proveïment d’aigua del terme. A això s’afegeix la falta de regulació de bona part de les
extraccions.
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-

Mala qualitat de l’aigua extreta, que la fa no potable, ja sigui per excés de nitrats o de clorurs.

-

Pèrdues a la xarxa superiors al 30% al conjunt del municipi. Cal determinar les accions per
arribar a unes pèrdues del 20% el 2021.

-

Els problemes es concentren sobretot als nuclis de Manacor i a Cala Murada.

La Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives BOIB nº 179 de 29 de desembre
de 2003 en el seu Capítol VIII L’acció administrativa en matèria d’aigües, Article 22 Normes en matèria
d’aigües punt 4. Normes relatives a la gestió de la demanda d’aigua indica que:
4.1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant decret, ha d’establir mesures per a la gestió de la
demanda de l’aigua i, com a mínim, les següents:
a) Un programa obligatori d’instal·lació de comptadors individuals d’aigua, així com instal·lacions
de lampisteria de baix consum i estalviadora d’aigua a tots els habitatges, establiments turístics,
industrials, comercials i agrícoles i instal·lacions urbanes de nova construcció que requereixin
subministrament d’aigua.
b) Un pla de gestió de la demanda d’aigua, entès com un conjunt d’actuacions i activitats que
permetin reduir la demanda, millorar l’eficiència en l’ús i evitar el deteriorament dels recursos hídrics
disponibles en el futur, que haurà d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
-

Extraccions i facturació existent, anàlisi de la seva evolució en el temps i
previsions de creixement.

-

Universalització de la instal·lació de comptadors individuals.

-

Universalització de lampisteria i sanitaris de baix consum.

-

Mesures de detecció i reducció de fugues.

-

Substitució de xarxes i sectoralització adequada.

-

Reutilització d’aigües residuals tractades per a reg de zones verdes.

-

Establiment de tarifes progressives que gravin els consums sumptuaris i
abusius.

-

Campanyes de conscienciació ciutadana i assessorament a l’usuari.

-

Quantificació detallada, amb indicació dels terminis d’execució i sistemes de
finançament..

4.2. L’elaboració i l’execució dels programes i plans a què es refereix BOIB Num. 179 EXT. 2912-2003 29 aquest article correspondran als ajuntaments, als consells insulars i al Govern de les
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Illes Balears, d’acord amb l’ordre de distribució de competències que estableix la legislació
vigent.
4.3. Sense perjudici del que estableix l’article 59.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, que aprova el text refós de la Llei d’aigües, en els nuclis urbans legalment constituïts que no
disposin d’altra font alternativa d’aigua per abastar-se, l’Administració hidràulica, desprès de fer els
estudis adients, podrà atorgar noves concessions per abastar-los, a petició raonada de
l’ajuntament al qual pertany el nucli, la qual haurà d’anar acompanyada del pla de gestió de la
demanda d’aigua a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article.

Al present PGD es seguiran aquests punts, tot i que agrupant-ne uns i ampliant-ne d’altres.
Els objectius del PGD són:
-

Analitzar l’estat real dels recursos hídrics del municipi de Manacor tenint en compte la situació
de demanda d’aigua.

-

Analitzar la situació actual de la gestió de l’aigua al municipi de Manacor en base a la situació de
les masses d’aigua.

-

Detectar punts febles al sistema i proposar millores puntuals per estabilitzar el servei.

-

Anàlisi econòmic i previsió de finançament de les actuacions previstes al Pla.

-

Definir un pla de seguiment o control que asseguri la correcta aplicació i una millora continua
del PGD de Manacor.
Actualització 2019
En el transcurs de la tramitació del PG s’ha vist que a més del PGD era necessari justificar
la suficiència hídrica. Això ho ha de fer la Direcció General de Recursos Hídrics, RH, a partir
de dades pròpies i les del PG – inclòs el PGD- que li proporcionen l’Ajuntament i la SAM.
Tracta específicament sobre

Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales
comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación
Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de
recursos suficientes para satisfacer tales demandas. Art 25.4. Ley de Aguas RDL
1/2001
Així cal afegir un objectiu més al PGD
- Garantir la suficiència hídrica per als propers anys atenent a les necessitats de la
població del terme de Manacor.
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Ja que la SAM du a terme la gestió de l’aigua, es tracta precisament d’un Pla de Gestió, i s’ha demanat des
de la Delegació d’Urbanisme, s’escau que aquesta empresa municipal el redacti. (Annex 3)
S’ha redactat un primer esborrany (el present document) del document durant el final del 2017, que a
principis del 2018 es sotmetrà a la DGRH, per fer les correccions que des d’aquest organisme s’indiquin.
Es farà també un procés de participació ciutadana una vegada redactada la primera versió del PGD, a fi
de que la versió final n’incorpori els resultats.
Cal destacar que aquest PGD no és un simple estudi que es presenta ara per obtenir un informe. Implica
posar en marxa un procés de millora que serà objecte d’un seguiment. Així es preveu un procediment a
aquests efectes, que inclourà informes i actuacions anuals.
S’ha d’esmentar també que l’únic PGD aprovat fins ara a les Balears era el de Santanyí, d’abril de 2015.
Aquest terme des del punt de vista de la gestió de recursos hídrics és similar a Manacor: pel territori i la
població, per la fragmentació en concessions provades, pels problemes de nitrats i clorurs, etc. Per tant,
s’ha agafat de referència perquè establir uns objectius i unes directrius comparables en aquest àmbit és
una necessitat important avui en dia en matèria de gestió dels recursos hídrics.
Actualització 2019

Aquest pla cerca esmenar les deficiències trobades en el PGD de juny de 2018, segons consta
l’informe de RH de 25 de febrer de 2019, que figura al present document com a annex 22.
A la vegada s’actualitza la informació del PGD incloent-hi tot el fet durant el primer any de
vigència.
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1.3.

Marc competencial

1.3.1. Europeu
A nivell europeu es troba la Directiva del Aigua Potable (Directiva del 3 de novembre de 1998 relativa a la
qualitat de l’aigua destina a consum humà) té com objectiu la protecció de la salut humana sobre els
afectes adversos i la contaminació de l’aigua, per garantint que sigui saludable i neta. En la qual estableix
48 paràmetres de microbiològics, químics i indicadors que deuen ser monitoritzats, aquests s’utilitzen
com a base de qualitat de l’aigua potable. A nivell nacional es poden incloure requisits addicionals que
son rellevants dins el territori.
Actualització 2019
Actualment es tramita la revisió de la Directiva de l’Aigua de Boca (Water Drinking Directive) de la Unió
Europea, que impulsa la millora de la qualitat de l’aigua del grifó a fi de que pugui ser beguda i estalviar
l’ús d’aigua envasada i els residus que comporta. També incentivarà les reclamacions de la ciutadania en
cas de que no s’acompleixi.

A més, la Directiva Marc de l’Aigua o DMA. Aquesta és una directiva del Parlament i del Consell de la Unió
Europea dictada el 23 d'octubre de 2000, sobre les normes de qualitat de l'aigua: concerneix l'aigua de
superfície, freàtica, costanera i salabrosa.
La DMA té per objectiu establir un marc per a la protecció de les aigües que previngui tot deteriorament
addicional i protegeixi i millori l’estat dels ecosistemes aquàtics; promogui un ús sostenible de l'aigua
basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles; garanteixi la reducció progressiva de
la contaminació de l' aigua subterrània i eviti noves contaminacions; i contribueixi a pal·liar els efectes de
les sequeres.
Preconitza mesures per garantir una qualitat mínima des del 2012. A més de la protecció, la directiva regla
la política de preus i l'aplicació del principi «qui contamina, paga».
La Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és l'instrument d'aplicació obligada als estats membres de la Unió
Europea per convertir la «nova cultura de l'aigua» en una política concreta que s'ha de coordinar amb la
resta de polítiques sectorials. La Directiva és l'eina legal que reflecteix la nova manera de gestionar l'aigua.
L’objectiu principal no només se centra a satisfer la demanda creixent (usos i explotació), sinó també a
equilibrar els diferents usos que se’n fan amb la necessitat pròpia del medi i la seva conservació (rius,
aqüífers, etc.)
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La Directiva es defineix com un marc normatiu integrat (perquè obliga a redactar plans de gestió
concrets) i transparent (perquè implica les institucions i la ciutadania en un procés de participació).
El punts principals de la DMA a efectes del PGD són:
-

Masses d’aigua en bon estat quantitatiu i qualitatiu.

-

Principi d’internalització dels costs a les tarifes de l’aigua.

-

La implicació ciutadana en processos participatius.

1.3.2. Estatal
A nivell estatal el marc normatiu compren la legislació bàsica d’aigües i el seu desenvolupament, així
com la legislació sanitària. Es poden destacar:
-

Reial decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües,
aprovat pel reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol

-

Reial decret 1161/2010, de 17 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 907/2007, de 6
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica

-

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.

1.3.3. Autonòmic i local
Les competències en la gestió de l’aigua a les Illes Balears recauen en diferents òrgans:
1.

Aigua subterrània: és competència de diferents òrgans del Govern Balear. Les autoritzacions
d’extracció d’aquesta aigua subterrània les realitza la DGRH i el seu control de qualitat depèn de
la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC), de la Conselleria de Salut.

2.

Aigua subministrada als ciutadans. La xarxa de subministrament dels nuclis urbans és
competència directa dels ajuntaments.

3.

Aigual residual. El sanejament i la depuració de les aigües fecals són competència municipal
directa. Les xarxes de clavegueram estan gestionades pels ajuntaments, o per empreses
concessionàries d’aquests. En el cas de les plantes depuradores, les EDAR, la gestió es pot fer per
part de l’ajuntament o d’un concessionari, o per un ens gestor autonòmic, l’ABAQUA. Aquesta
agència és un ens instrumental del Govern Balear, adscrit a la Conselleria de Medi Ambient i dins
aquesta a la Direcció General de Recursos Hídrics, DG RRHH.
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També s’ha d’esmentar que les autoritzacions relacionades amb les abocaments d’aigües
tractades són competència de la DG RRHH, igual que la gestió del Cànon de Sanejament l’impost
autonòmic que es recapta sobre la factura de l’aigua i que finança la depuració a les Balears.

Per tant, el Govern Balear és el que té la competència sobre els recursos hídrics (estat de la quantitat i
qualitat de les masses d’aigua, determinar volums permesos d’extracció i permisos de perforació) mentre
que els ajuntaments són els encarregats de garantir el servei i la qualitat de l’aigua subministrada a la
població del seu municipi. ABAQUA també se’n carrega de realitzar una tasca de suport a nivell
d’abastiment d’aigua.
Des de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s’ha redactat el Pla Hidrològic de les Illes Balears
de 2015, del qual s’ha aprovat recentment una revisió al febrer de 2019):
Pla Hidrològic de les Illes Balears, PHIB
És el document essencial de la gestió hidrològica a les Illes Balears.
Actualització 2019
El Consell de Ministres, a proposta de la Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha aprovat
el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, mitjançant el Reial Decret 512019_BOE 47, el 23 de Febrer de 2019.
Es tracta d’una revisió anticipada del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. El
passat 24 de juliol de 2015 el Consell de Govern (BOIB núm. 113 de 25.07.15) va ordenar al conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca que iniciés el procediment de revisió del Pla Hidrològic de les Illes
Balears corresponent al segon cicle (2015-2021), aprovat mitjançant el Reial decret 701/2015, de 17 de
juliol, per tal de complir amb les recomanacions europees de l’informe emès per la Comissió Europea el
passat 10 de novembre de 2014 sobre la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua a l’Estat espanyol.
La revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aporta informació rellevant i actualitzada de
l'anàlisi de pressions i de la recuperació de costos. Es revisa l'estat de les masses d'aigües subterrànies i
actualitza informació referent a la depuració de les aigües residuals procedents de zones aïllades i
perímetres de protecció de pous. Així mateix, actualitza el programa de mesures per permetre la
recuperació dels aqüífers, posa en marxa els programes regulars de control i seguiment, especialment
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pel que fa referència a les aigües superficials, i es prenen mesures per reduir la contaminació difusa, a
més de procedir a regular normativament les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu.

1.3.4. Reglament municipal de subministrament i sanejament d’aigua
Existeixen diferents normes pel que fa al subministrament i sanejament d’aigua al terme municipal de
Manacor:

-

El Reglament general del municipi de Manacor és de 1979. És un text que ha quedat obsolet en
múltiples aspectes.

-

El Reglament d’abocaments en zones costaneres del 1991. Actualitza l’ordenança pel que fa als
abocaments a la xarxa de sanejament però només és d’aplicació a les zones costaneres.

-

Actualització del reglament general del 2002 referida al procediment de suspensió del servei.

Com s’ha dit les parts no actualitzades presenten notòries disfuncionalitats, pel que es fa necessària la
redacció d’una nova ordenança o reglament.
D’altre banda el Reglament requereix una interpretació, es proposa desenvolupar mitjançant instruccions
o protocols interns de la SAM, l’Empresa Gestora del Servei a la ciutat de Manacor:
-

Protocol de les donades d’alta i baixa del servei.

-

Protocol de verificació de comptadors.

-

Protocol de suspensió del servei.

-

Protocol d’embossos en escomeses particulars.

La redacció del PGD s’ha de complementar a nivell normatiu amb un nou Reglament Municipal d’Aigües,
que suporti la gestió que es delinea en el present document. Una vegada aprovat la SAM ha de
desenvolupar-lo amb instruccions.
Actualització 2019
S’estan redactant dos reglaments municipals, un d’abastiment d’aigua potable, i l’altre de sanejament
d’aigües residuals, els quals incorporen les tendències més actuals en aquests camps. Es presentaran a
l’Ajuntament per a la seva consideració.
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1.3.5. Procés de participació ciutadana
El procés de participació ciutadana és un mecanisme de participació en la vida política, consagrat en
primer lloc per la Constitució Espanyola:
Article 9
...

2. Correspon als poders públics ... facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida

política, econòmica, cultural i social.
Article 23
1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà...

Aquest marc que crea la Constitució es desenvolupa a la legislació espanyola, en concret a la que regula
el procediment administratiu:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de
llei i reglaments.
1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de
substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual
s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2. Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti
els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent ha de publicar el text al
portal web corresponent, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i sol·licitar totes les
aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix, també es pot
demanar directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que
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agrupin o representin les persones que tinguin drets o interessos legítims que es vegin afectats
per la norma i els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte.
3. La consulta, audiència i informació públiques que regula aquest article s’han de dur a terme de
tal manera que els destinataris potencials de la norma i els qui facin aportacions sobre aquesta
tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, per a la qual cosa s’han de posar a la seva disposició
els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la informació
necessària per poder pronunciar-se sobre la matèria.

Igualment la normativa europea incorpora aquests processos d’una forma central en la planificació en
general i en particular pel que fa al recursos hídrics en la redacció de plans:
DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas
(14) El éxito de la presente Directiva depende de una colaboración estrecha y una actuación
coherente de la Comunidad, los Estados miembros y las autoridades locales, así como de la
información, las consultas y la participación del público, incluidos los usuarios.

Artículo 14. Información y consulta públicas
1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes interesadas en la
aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualización de los
planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miembros velarán por que, respecto de cada
demarcación hidrográfica, se publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los
usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los documentos siguientes:
a) un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con inclusión de una
declaración de las medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al menos tres años antes
del inicio del período a que se refiera el plan;
b) un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en
materia de gestión de aguas, al menos dos años antes del inicio del período a que se refiera el
plan;
c) ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año antes del inicio del
período a que se refiera el plan. Previa solicitud, se permitirá el acceso a los documentos y a la
información de referencia utilizados para elaborar el plan hidrológico de cuenca.
2. Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la presentación de
observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de permitir una participación y
consulta activas.
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3. Los apartados 1 y 2 serán igualmente aplicables a las actualizaciones de los planes
hidrológicos de cuenca.

A la vista del marc normatiu es sotmetrà el Pla de Gestió de la Demanda a un procés de participació
ciutadana. Per això s’informarà degudament als ciutadans perquè puguin dur a terme el seu dret. Això no
obsta que es presenti una primera versió a la DGRH a efectes d’agilitzar la tramitació del PGOU de Manacor

1.4.

Estudis i normativa rellevants pel PGD

Diversos estudis i projectes duits a terme per la SAM el 2016 i el 2017:
-

Caracterització energètica i rehabilitació dels depòsits.

-

Projectes dels anells arterials de la sectorització.

Projectes de sectorització de tota la ciutat de Manacor:
o Llevant nord: barri des Barracar. Llevant sud: Baix des cos i es Canyar.
o

Centre nord: Santa Catalina, Vilanova i Convent. Sud: ses Dames i Fartàrix.

o

Ponent Nord: Polígon, es Creuers i Torre nord:. Sud: Sa Torre sud i son Fangos.

La sectorització s’ha implantat als barris del Llevant de la ciutat de Manacor: de forma completa al Barracar
i bàsica a Baix des Cos i es Canyar. Els projectes per sectoritzar la resta de la ciutat estan redactats i s’han
incorporat al PG per a la seva execució per part de l’Ajuntament durant el proper quadrienni. Per la seva
banda la SAM amb mitjans propis completarà la sectorització del Llevant
-

Estudi d’alternatives d’ampliació de l’EDAR.

-

Projectes urgents de millora de l’EDAR.

-

Estudi de caracterització del consum i pla pilot d’estalvi.

Pel que fa al Servei d’Aigües de Cala Murada, es preveu la seva imminent incorporació a la SAM, deixant
la gestió l’Associació de Veïns que se’n ha cuidat les darreres dècades. Des de l’empresa municipal s’ha
col·laborat en el procés redactant l’auditoria tècnica i econòmica. S’ha analitzat la situació actual i s’ha
dissenyat un pla d’actuació en tres fase per millorar el servei.
També hi ha els fets per l’ajuntament:
-

2016. Estudi de la situació hídrica del PGOU. Redactat per l’enginyer municipal Corrado
dell’Avo. Cal esmentar que aquest PGD és un simple desenvolupament de l’apuntat a l’estudi.

-

2016. Pla de sequera. Delegació de Medi Ambient, amb l’empresa Consultoria Tècnica MAIG
S.L. i els redactors Catalina Pasqual Mas i Joan Femenies Puigserver. (Annex 4)
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-

Auditoria de finalització de la concessió 2012. Redactada per l’empresa ATP.

-

Estudi de fuites 2010.

-

Agenda Local XXI. 2004.

I finalment els elaborats pel Govern Balear:

Núm.
Acció

-

Pla Hidrològic 2015 i revisió 2019, en vigor actualment

-

Pla de Sequera 2017

Capítol

I

1

II

1

Indicadors

Entitat

Ajuntament

Ajuntament
Administratiu

III

1

Acció

Companyia
Gestora

Redactar
i
aprovar el nou
Reglament
Municipal
d'Aigües
de
subministrament
Redactar
i
aprovar el nou
Reglament
Municipal
d'Aigües
de
sanejament
Desenvolupar
dins
cada
companyia
gestora
amb
instruccions els
nous Reglaments
Municipals
d'Aigües

Objectius

Ajustar les necessitats
hídriques del terme
municipal de Manacor
a la realitat actual

Cost total estimat

Termini

Cost

2018

3.000,00 €

2018

3.000,00 €

2018

3.000,00 €

Avaluació

9.000,00 €

Taula Resum 1. Capítol Introducció.
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2. ANTECEDENTS SOCIALS
2.1.

Nuclis de població i demografia

El terme municipal de Manacor, a efectes urbanístics en general, i hídrics en particular, es divideix en tres
nuclis funcionals, que seran la base territorial del present Pla, com ho són del PGOU. Aquests són
respectivament la ciutat, la costa nord i la sud.

Figura 2. Els tres conglomerats urbans en que es divideix el municipi de Manacor.

Cada un d’ells està format pels següents nuclis urbans:
-

La ciutat comprèn Manacor, els polígons industrials i agroalimentaris, els establits i el puig de
son Talent, i el nucli de son Macià.

-

La costa nord inclou Porto Cristo, el nucli de s’Illot i cala Morlanda, i les quatre cales (Magrana,
Anguila, Mendia i Estany d’en Mas).

-

La costa sud la integren Cales de Mallorca, es Domingos i cala Murada.

A dia d’avui la població censada al terme comprèn uns 42.000 habitants, dels quals 30.000 viuen a la ciutat
i 12.000 a la costa.
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Taula 1. Cens de població 2016 de Manacor.
La taula 1 ha estat estreta de Font: PGOU, volum d’informació urbanística II- aprovació inicial maig 2016 pàg. 17.

A aquesta població estable s’hi afegeixen les poblacions estacionals, sobretot presents durant l’estiu, la
temporada alta turística. S’han de determinar de forma funcional a fi de poder calcular la càrrega
poblacional real i les seves necessitats hídriques. Així es consideraran simplificadament en aquest Pla dues
situacions, temporada alta i baixa, amb sis mesos cada una a efectes de càlcul de població.

Nucli

Places hoteleres

Manacor

31

Costa Nord

6.983

Costa Sud:

7.392

TOTAL

14.406

Taula 2. Places hoteleres de Manacor.
La Taula 2: places hoteleres existents segons dades de la Conselleria de Turisme. Ha estat estreta de la
Font: PG, Volum 1c informació urbanística- Document per obtenir la conformitat ambiental, juliol 2018 pagina
80.

La primera població estacional a considerar és la que ocupa les places hoteleres. Aquestes actualment són
14.406, repartides per la costa (Taula 2).
•

La segona part de les poblacions estacionals és la formada per la població que estiueja en
habitatges urbanes a les dues zones costaneres. Aquesta es pot avaluar temptativament entre
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10 i 20.000 persones. Una petita part prové de la ciutat de Manacor. Ara bé, aquesta superposició
s’ignorarà ja que les xarxes de cada zona no estan connectades entre si, i per tant no hi ha cap
efecte de compensació.
•

La tercera part són els habitatges rurals turístiques. Aquí queda simplement apuntada aquesta
qüestió, que s’haurà de desenvolupar en treballs posteriors.

En aquesta secció cal determinar uns llindars de població per cada un dels tres conglomerats urbans, a
efectes de poder després aplicar les dotacions i per tant obtenir les demandes. Això es farà a partir de les
previsions de població del PGOU per a cada un d’ells.
S’empraran aquí tres llindars temporals: els anys 2019, 2022 i 2026, d’acord amb el programa d’actuacions
per quadriennis del PG, Juliol 2018. El primer és el moment actual i els altres dos són fites de la planificació
hidrològica balear. Respecte de la previsió de quan assolirà el municipi de Manacor la població de 74.782
habitants prevista al PG, juliol 2018 es pot fer una reflexió. A baix es pot veure com la població creix en
funció dels cicles econòmics, no segons una taxa natural sostinguda (Taula 3). Per això s’ha optat per
preveure a efectes hídrics que la població total s’assumirà el 2027, en deu anys, i el 2021 s’haurà arribat
a la meitat de l’augment previst. És una estimació prudent per preveure la futura demanda.
ANY

Població

Cens 2016

2016

42.412

Actualitat

2018

45.000

Inici de la crisi

2009

40.548

Inici del boom

1998

30.177

Taula 3 Evolució de la població de Manacor. Font: IBESTAT.

Per estimar el ritme de creixement de la població en el nucli de Manacor, tenim dades estadístiques de
l’INE referides a les autoritzacions d’obres d’habitatges a tot el municipi. Durant els anys 2014-2016 s’han
autoritzat un promig de 113 llicències anuals en el municipi, de les quals nomes una part són de nova
construcció d’habitatges, concretament s’estima uns 35 nous habitatges cada any, per tant un 30%, d’on
l’altre 70% corresponen a reformes. Les dades del departament d’urbanisme en quant a la quantitat
d’habitatges de nova planta a Manacor en els últims mesos, corroboren les xifres de l’INE, si no en fan una
estimació a la baixa més encara.
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A les zones costaneres cal estimar els habitants efectius més enllà dels empadronats. Efectivament, les
segones residències estivals acullen durant la temporada estival, d’abril a octubre, una població en principi
residencial molt superior a l’oficial. Es proposaran uns xifres de població a partir del nombre d’habitatges
unifamiliars, és a dir d’escomeses, i els canvis en el consum d’hivern a estiu.
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2.1.1. CIUTAT

Taula 4. Font: PG, Volum 1d: Objectius de l’ordenació- document per obtenir la conformitat ambiental. Juliol 2018
pàg 148.
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La taula 4 del PGOU de capacitat de població pel nucli urbà de la ciutat preveu un llindar de 36.579
habitants, que es pot arrodonir a 37.000 habitants. (1500 habitants menys que la darrera previsió
demogràfica del PGD de 2018).
També s’ha de tenir en compte el consum industrial d’aigua. En aquest Pla es farà una conversió d’aquest
consum a habitants equivalents. Cal tenir en compte que d’una banda el consum del sector serveis es pot
incloure en el de la població en general, i de l’altra que la ciutat atreu població treballadora de la comarca.
Però, de la mateixa manera es consideren desplaçaments poblacionals a fora del terme de Manacor per
motius laborals. Per tant el nombre d’habitants totals ronda aproximadament en els 37.000 esmentats.
D’altra banda per tenir en compte aquest mateix fet es proposa una xifra equivalent de places turístiques.
Se’n proposen 500, ocupades tant a l’estiu com a l’hivern, una xifra grollerament equivalent a la de llits a
l’hospital comarcal.
Aquestes equivalències de població, com la resta fetes als altres nuclis, s’hauran de validar en estudis
posteriors.

Respecte al 2019, amb la voluntat d’esmenar les deficiències en el Pla de Gestió de la Demanda de 2018, i
adequar-lo amb dades reals i precises en quant a població, en el cas concret de la ciutat de Manacor. Per a
representar més precisament les estimacions poblacionals i la seva evolució es compta amb la informació
aportada pel PG departament d’urbanisme de l’ajuntament de Manacor, amb dades de Febrer de 2019.

Contextualitzant, a la següent taula s’aprecia com respecte de les Normes Subsidiàries de 1980 el
planejament vigent ja ha fet una important reducció en hectàrees i en població. La proposta actual de
PGOU pretén seguir amb la baixada tant de consum de territori com de capacitat de població per tant de
consum de recursos naturals, entre ells els hídrics.

CIUTAT DE
MANACOR

Hectàrees
sòl urbà

Habitants Hectàrees sòl
sòl urbà urbanitzable

Habitants Total
Total
sòl
hectàrees habitants
urbanitzabl
e

NS’80

258,95

77.175

13.560

290,55

549,50

90.735
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432,12

Text
consolidat
2012 i MD
Capacitat
població
(2013)

47.929

40,50

874

472,62

48.803

56 (només 7,6 és
nou creixement, la
resta són antics
sòls urbans o
urbanitzables)

1.692
453,80
(només un
terç sobre
sòls de nou
creixement
)

37.093

Vigent
Proposta del
PGOU en
tramitació

35.401
397,8
(incloses
(alguns
UA)
sectors de
sòl urbà de
les normes
subsidiaries
han passat a
urbanitzable
s)

La peculiaritat que cal destacar del PGOU proposat és que es redueix el creixement dins el casc urbà
consolidat. A la següent relació detallada es pot veure com la gran majoria del potencial de creixement
està concentrat a la qualificació urbanística “intensiva de Manacor”, (RE-IP-19, els carrers clàssics entorn
del centre ja totalment construïts on es pot créixer cap amunt.

Població del nucli urbà de Manacor
Actual
Cadastre

Sostre previst PGOU

12.665

11.909

Nucli antic BIC

0

361

Fartaritx CB1

800

692

Fartaritx CB2

533

870

10.695

19.432

425

695

Nucli antic

Intensiva Manacor
12 illetes aïllada
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12 illetes continua

255

290

Son Macià

350

667

Son Fangos

258

715

Son Talent

35

309

Extensiva 1-14

65

139

Extensiva 1-29

53

179

Extensiva Talent

30

284

Total

26.164

36.542

Sense son Macià

25.814

36.233

En aquesta taula es pot veure que la ciutat inclou tot el nucli urbà compacte i algunes urbanitzacions
adjacents, i hi ha algunes peculiaritats no gaire rellevants:
- Son Macià és un nucli apart amb una població reduïda. Es separa als càlculs tot i que és poc
significatiu.
- Son Talent és una urbanització adjacent a la ciutat i d’escassa població. Ara s’abasteix
independentment, i en recepcionar-se s’incorporarà a la xarxa general. Es compta.
- Es Serralt és un barri que ara compta amb un pou propi. Es preveu que s’incorporarà en un futur a
la xarxa general i es compta.
- No hi ha gaire consum hoteler. Només el del centre de tenis i un hostal.

pág. 23

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

2.1.2. Costa Nord

Taula 5. Font: PG, Volum 1d: Objectius de l’ordenació- document per obtenir la conformitat ambiental. Juliol 2018 pàg 148.
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Les places turístiques previstes en aquesta taula pel planejament a sòl urbà a la costa nord pugen a 5.636.
Aquesta és lleugerament inferior a l’actual de 5.913.
La població total prevista són 25.363 habitants. Llevant les places hoteleres resulten 19.450 places
residencials. Ara hi ha censades unes 10.000 persones en aquests nuclis, concretament 9751. Donat el
caràcter de segona residència majoritari de la zona es proposen les següents estimacions:
-

A dia d’avui 12.000 residents permanents. Molts són estrangers no censats. La xifra anirà
augmentant fins arribar el 2027 a 15.000.

-

Les 19.000 places residencials a l’estiu es converteixen en 25.000.

-

Les places hoteleres es mantenen, tot hi indicar una lleugera tendència a la baixa.

Actualització 2019
Com a previsions de cara a l’estiu 2019 i envant, la baixada de preus del sector turístic tant del sud com
part de la Mediterrània occidental, preveu un augment de la competitivitat en el sector turístic, que es pot
traduir en unes davallades econòmiques derivades de la disminució de l’afluència turística d’un 3-5%
respecte les tendències d’anys anteriors.
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2.1.3. Costa Sud

Taula 6. Font: PG, Volum 1d: Objectius de l’ordenació- document per obtenir la conformitat ambiental. Juliol 2018 pàg 148.
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Les places turístiques previstes en aquesta taula pel planejament en sòl urbà a la costa sud pugen a uns
5.713. Aquí la xifra es manté invariable respecte de l’actual, 5.728.
La població total prevista són 11.659 habitants. (2000 habitants menys que el darrer PDG 2018). Restant
les places turístiques en queden 5.946. Això s’ha de contrastar amb els quasi 2.000 censats, concretament
1900. Donat el caràcter de segona residència majoritari de la zona es proposen les següents estimacions:
-

A dia d’avui 3.500 residents permanents. Molts són estrangers no censats. La xifra anirà
augmentant fins arribar el 2027 a 5.500.

-

Les 6.000 places residencials a l’estiu es converteixen en unes 9.000.

-

Les places hoteleres es poden arrodonir a l’alça fins a 6.000. Per tant, i a falta de noves
construccions, aquestes places esdevenen els màxims ocupacionals.

Com a previsions de cara a l’estiu 2019 i envant, la baixada de preus del sector turístic tant del sud com
part de la Mediterrània occidental, preveu un augment de la competitivitat en el sector turístic, que es pot
traduir en unes davallades econòmiques derivades de la disminució de l’afluència turística d’un 3-5%
respecte les tendències d’anys anteriors.

Cal tenir un major control sobre les xifres poblacionals que tenim al terme municipal de Manacor. Per
arribar a estimacions reals de població es duran a terme diferent accions per part de la SAM (estimació
més curosa, població censada i no censada, població disseminada, etc.).
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HIVERN
Població

SITUACIÓ ACTUAL
Manacor ciutat
Costa Nord
Costa Sud
TOTAL

PROPOSTA 2022 /
ESTADI MIG

Manacor ciutat
Costa Nord
Costa Sud
TOTAL

PROPOSTA 2026 /
PREVISIÓ PGOU

Manacor ciutat
Costa Nord
Costa Sud
TOTAL

ESTIU

Places
Places
turístiques Població turístiques

25.814
10.000
2.000
37.814

31
31

20.000
20.000
7.000
47.000

31
5.913
5.728
11.672

30.000
13.500
4.500
48.000

200
200

25.000
22.500
8.000
55.500

500
6.000
6.000
12.500

32.000
15.000
5.500
52.500

500
500

30.000
25.000
9.000
64.000

500
6.000
6.000
12.500

Taula 7. Resum de la població actual i la previsió per els anys 2022 i 2026, a partir de les dades del PG.

Es proposen aquestes xifres de població per calcular els llindars de demanda hídrica que són la base del
present Pla de Gestió de la Demanda. Atenent a que les places hoteleres no poden augmentar en
l’aplicació de la normativa sectorial turística vigent. Les estimacions poblacionals es realitzen en base al
pitjor escenari possible, un altre possible boom turístic.
Tornant al tema del creixement, es pot modelitzar la “Intensiva Manacor “ com una corona de població on
viuen 10.695 persones en habitatges unifamiliars d’una o dues plantes. Amb la normativa vigent es pot
duplicar la població, fins a 23.724 persones, i amb la proposta de PGOU només es podrà duplicar fins a
19.432
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Població

Cadastre situació actual

10.695

Proposta PGOU

19.432
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Normativa vigent

23.724
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2.2.

Estructura del servei. Gestió SAM, concessions i precaris

En aquesta secció es veuran les formes de gestió de les xarxes de subministrament i sanejament d’aigua
que hi ha actualment al terme de Manacor.

2.2.1. Figures jurídiques de la gestió dels recursos hídrics
El subministrament d’aigua potable d’una banda, i de l’altra l’evacuació i tractament de les aigües
residuals són competència municipal segons la legislació vigent des de fa més de trenta anys. I ja ho era
abans quan es feren les xarxes urbanes dels anys 70’. De fet el subministrament d’aigua als nuclis urbans
és històricament una funció natural central dels òrgans municipals.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [Act. a 15 de juny de
2017].
…
Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
…
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
…
Artículo 26.
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Al terme de Manacor es poden trobar avui en dia tres formes de gestió per a cada una de les dues
branques principals del servei d’aigües, subministrament i sanejament:
1.

Abastiment d’aigua
-
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-

Concessió a una empresa privada.

-

Concessió en precari a una empresa privada.

2.

2.3.

Sanejament i depuració
-

Gestió delegada a l’empresa pública municipal, SAM.

-

Concessió a una empresa privada.

-

Gestió de l’empresa pública ABAQUA, depenent de la Conselleria de Medi Ambient

El servei a Manacor+ es Serralt + polígons + son Talent + son Macià.

La xarxa de subministrament, sanejament i depuració d’aigua de la ciutat de Manacor va ser construïda
els anys 70’ i posada en funcionament amb una primera concessió el 1982. Aquesta va ser anul·lada
judicialment i es va fer una segona concessió el 1986, a l’empresa concessionària Aguas de Manacor. Tenia
una durada de 25 anys, i per tant va acabar el 2011. (Annex 5 i 6)
El servei va ser assumit per l’Ajuntament el 15 de novembre de 2013, i cedit a la vegada a l’Empresa de
Serveis del Municipi de Manacor S.A., SAM. El personal d’Aguas de Manacor es va subrogar a la SAM.
També hi ha hagut dos plets, un per la indemnització econòmica per les inversions fetes per l’empresa i
el no haver pogut pujar les tarifes degut a que l’aigua era no potable. L’altre per la titularitat dels pous
llogats per l’empresa i ocupats per l’Ajuntament.
Actualment la SAM, que té assignada la gestió de la xarxa, està negociant un Acord Marc amb l’Ajuntament
per delimitar les competències respectives sobre el servei; mentrestant la relació es regeix pel Plec de
l’antiga concessió d’Aguas de Manacor.
La xarxa municipal gestionada per la SAM comprèn la pràctica totalitat del nucli urbà central de la ciutat,
excepte es Serralt com es veurà, així com el polígon industrial i l’agroalimentari. La SAM té actualment
uns 9.400 abonats.
•

Dins el nucli urbà de Manacor hi ha el barri des Serralt, format per blocs de pisos. Es nodreix
d’aigua d’un pou particular, i aboca les residuals al clavegueram urbà. Dins el barri hi ha xarxes
pròpies de subministrament i sanejament. Actualment hi ha uns 200 usuaris recepcionats
d’aquest pou.
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•

La urbanització del puig de son Talent està en procés de recepció i la xarxa urbana es nodreix
d’una xarxa rústica de reg. El sanejament està connectat amb el de Manacor mitjançant una
canonada. Actualment hi ha uns 36 abonats.

•

El nucli dels establits de son Talent es nodreix actualment d’aigua per pous i aljubs, apart d’alguna
escomesa de xarxes rústiques de reg. No hi ha clavegueram. Hi ha una trentena de vivendes.

•

A son Macià el subministrament és a càrrec d’una comunitat de regants. El clavegueram el
gestiona ara directament l’Ajuntament, i l’estació de bombeig la gestiona la SAM. Actualment hi
ha uns 100 abonats.

•

Entorn de Manacor hi ha una sèrie de xarxes de distribució d’aigua en rústic, així com pous de
venda d’aigua en camions.

Figura 3. Esquema del servei d'aigua a Manacor.

Actualització 2019
Altres companyies a l’interior del municipi. S’ha establert un contacte amb la companyia de son Macià. Pel
que fa al Serralt a petició de l’associació de veïns que gestiona allà el servei s’està redactant una proposta
d’incorporació a la xarxa general. A son Talent hi ha un servei provisional a l‘espera de la recepció de la
urbanització i la incorporació a la xarxa general. Cal tenir present que en tots tres casos el clavegueram ja
està abocant a la xarxa de la SAM.
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2.4.

El servei a Porto Cristo + s’Illot i cala Morlanda + Quatre cales, (costa
Nord)

La xarxa de subministrament, sanejament i depuració d’aigua dels nuclis costaners de la zona nord més
antics Porto Cristo i s’Illot, va ser construïda gradualment als anys 70’. El 1989 es va formalitzar la
concessió del servei a Porto Cristo i s’Illot, amb l’empresa concessionària Aguas son Tovell. Té una durada
de 40 anys, i per tant acabarà el 2029. A dia d’avui queden 10 anys de concessió. (Annex 7)
Les condicions de la concessió són que l’empresa té al seu càrrec el manteniment i l’Ajuntament és el
responsable de les inversions, amb el que es recapta amb el cànon d’inversions municipals. Com en el cas
de Manacor, aquesta estructura històricament ha repercutit en una inversió municipal insuficient.
La xarxa de la zona de les quatre cales, Magrana, Anguila, Mandia i Estany d’en Mas, és uns anys posterior
a la resta, dels anys 90’. El subministrament de l’aigua a les quatre cales es gestiona en precari per part
d’Aguas son Tovell. Això està vinculat a que aquestes urbanitzacions no estan recepcionades. El
clavegueram també de quatre cales o cales de Manacor el gestiona Aguas son Tovell.
Com a característiques del servei de distribució en el terme, és rellevant determinar que la planta
depuradora de s’Estany den Mas la gestiona l’ABAQUA. Les estacions de bombeig de la costa Nord, estan
gestoinades per les dues entitats encarregades de l’abastiment d’aigua a la zona, ABAQUA i son Tovell.

Actualització 2019
Tot i ser un concessionari de l’ajuntament de Manacor, amb doncs, obligatorietat de compartir la informació
requerida per part de la concessió, no s’ha articulat un canal adequat per a que Aguas Son Tovell proporcioni
informacions tals com
- volums d’extraccions tant mensuals, indispensables per entendre i quantificar l’estat de les masses
subterrànies i aqüífers tals com 1818M3 Santa Cirga,
- localització i característiques de nous pous, que a desconeixement de la SAM, i són motiu d’una
prescripció a l’aprovació del Pla de Gestió de la Demanda de 2018.

pág. 33

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

Figura 4. Esquema del servei d’aigua a la costa Nord.

2.5.

El servei a Cales de Mallorca, es Domingos i cala Murada.

La urbanització de cales de Mallorca està pendent de la recepció. El servei d’Aigües d’aquesta localitat
originalment es gestionava per part de l’associació de veïns. Posteriorment va passar a una societat,
ANCUSA, la qual se’n cuida ara. Es tracta d’una concessió en precari.
A la zona des Domingos hi ha un pou que serveix a l’hotel.
La urbanització de cala Murada sí està recepcionada des de fa dècades. L’associació de veïns de cala
Murada gestiona des de 1978, a títol provisional, el servei d’Aigües d’aquesta localitat. A l’assemblea de
maig de 2017 es va votar abandonar el servei i retornar-lo a l’Ajuntament. (Annex 8 i Annex 9)
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Figura 5. Esquema del servei d’aigua a la costa Sud.

Actualització 2019
S’ha redactat una auditoria tècnica per part de la SAM de Manacor, a març del 2019, com a part del procés
de recuperació del servei d’abastiment d’aigua de Cala Murada a l’Ajuntament, el qual l’encomanarà a la
SAM, amb la finalitat de millorar i garantir una òptim abastiment, així com gestió de l’aigua com a recurs
escàs.
Aquesta auditoria tècnica, que forma part de l’expedient que s’ha de presentar i votar en Ple a l’Ajuntament
de Manacor, cerca millorar l’eficiència de la xarxa d’abastiment, reduir el consum desmesurat per part dels
habitants i dotar de clavegueram al nucli poblacional de Cala Murada.
Cal determinar que per a dur a terme les esmentades actuacions s’ha desenvolupat el pla d’acció en tres
fases, de acció immediata, a mig termini i a llarg termini, per a complir d’una manera raonable i assequible
les pautes marcades a l’auditoria tècnica de Cala Murada 2019.
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2.6.

Consum i usos de l’aigua

En aquesta secció es desglossarà el consum d’aigua així com els principals usos de l’aigua de les diferents
xarxes d’abastament urbà. Les dades són les de l’any 2015, amb les quals es treballà per redactar el Pla
d’emergència per sequera del municipi de Manacor.
Cal destacar que en aquest punt no s’inclou el consum d’aigua que no es destina a l’abastiment urbà, és
a dir, per usos agrícoles, agrojardineria, venda, entre d’altres. Segons el Pla d’emergències per sequera
del municipi de Manacor, els principals usos de l‘aigua al TM Manacor són: usos agrícoles i ramaders
(54%), urbà (26%), agrojardineria o habitatges disseminats i agroturismes (16%). Aquests càlculs es feren
en base als volums màxims autoritzats anual del cens de pous facilitat pel Servei d'Aigües Subterrànies de
la Direcció General de Recursos Hídrics (No és coneix la quantitat extreta per cada consumidor i ni el
registre de totes les extraccions) i són a títol orientatiu.
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Taula 8. Dades de consum d'aigua del 2015*
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*Extracció i usos de l’aigua del municipi de Manacor durant l’any 2015.A la taula 8 es pot observar com l’any 2015,
els sistemes d’abastiment urbà varen extreure 4,9 Hm3, dels quals un 38% de l’aigua es destina a consum domèstic,
36% pèrdues, 17% a consum turístic-hoteler, un 2% municipal. Pel què fa al consum domèstic, destaca l’elevat consum
en els nuclis costaners. En aquest sentit cal tenir en compte que la població durant l’estiu augmenta pel nombre
d’estiuejants a segones residències. També destaca l’elevat consum d’aigua a Cala Murada associat a reg de jardins i
piscines.

Gràfica 1. Consum i usos de l’aigua de cada una de les diferents xarxes d’abastiment urbà del TM Manacor.
Les dades de la Gràfica 1 estan calculades a partir de les dades de consum real de 2015.

Les pèrdues són d’una mitjana del 36%. Destaquen la millora en l’eficiència de Manacor, on les pèrdues
han passat de 55% fins a un 38% en aquest quadrienni. Cala Murada amb unes pèrdues del 46%, s’espera
una millora en l’eficiència després del reacondicionament en la gestió directa d’abstiment d’aigües
potables. Millorant la falta de manteniment allargat durant anys. La normativa estableix un valor màxim
de pèrdues del 20% pel segon horitzó de 2021, per tant, es necessari reduir aquestes pèrdues tal i com
indica el document de infraestructures del PG 2018.
Tal com s’aprofundeix a l’apartat 5. 1 Eficiència de les xarxes del nucli de Manacor, atenent a la feina
realitzada , durant els anys 2016, 2017 i 2018, tals com: treballs de detecció, reparació de fuites, canvi de
comptadors, l’eficiència en el subministrament mostra una millora en quatre anys d’un 20%, assolint una
eficiència del 62% i demostrant una tendència en la millora de l’eficiència d’un 5% anual, la qual suposarà
assolir l’eficiència del 80%-85% en els pròxims anys. El canvi de comptadors citat, ens permet afirmar que
el consum de litres per habitant i dia és de 196 .
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Pel que respecte a Cala Murada, des de la SAM s’ha fet una inspecció preliminar de l’estat de la xarxa . La
impressió és que la xarxa pateix d’un conjunt de fuites que són el motiu principal pel qual les pèrdues són
del 46,5%.
A partir de les dades recollides el 2015, es calcula el volum d’aigua que seria necessària per cobrir la
demanda del sostre de població que contempla el PG. S’assumeix què:
•

La població és la màxima que potencialment contempla el PG.

•

No s’han canviat els hàbits de consum i els l/persona/dia es mantenen com l’any 2015

•

La temporada turística es manté a 183 dies/any.

Actualització 2019
•

Les pèrdues de les xarxes no s’han corregit (excepte en el cas de Manacor), que a dia d’avui sabem
que han reduït a un 38%. Dibuixant una tendència de la millora de l’ordre del 5% des del 2015, i
representant una millora en l’eficiència de la distribució del 20% durant els darrers quatre anys.

•

L’ús d’aigua classificat com a altres (Restaurants, cafeteries, bars i altres activitats comercials,
industrials, professionals o econòmiques en general, no compreses en les anteriors), que inclou
l’industrial, increment un 1,2%, tal i com fa el sòl destinat a aquests usos en el PG, (Juliol 2018).
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Taula 9. Extracció i usos de l’aigua al municipi de Manacor calculats l’any 2015 i sense mesures correctores.
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Taula 10 Extracció i usos de l’aigua a Manacor calculats segons el PG i amb mesures correctores, en vigor l’any 2018.
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Tanmateix, hi ha tota una sèrie de mesures de reducció del consum d’aigua del terme municipal de
Manacor previstes en el PGOU2016 així com en altra normativa:
PÈRDUES. La normativa, el PHIB 2019 estableix un valor màxim de pèrdues del 19% per al
segon horitzó de 2021. Cal portar a terme mesures per tal de reduir aquestes pèrdues tal i
com indica el document de infraestructures del PGOU 2016. Les pèrdues són d’una mitjana
del 36%. Destaquen les pèrdues elevades de Manacor (55%) i Cala Murada (46%) per la falta
de manteniment allargat durant anys.
La millora en l’eficiència a la ciutat de Manacor, fruit de les accions duites a terme en els darrers anys,
xifren una eficiència en l’abastiment i distribució d’aigua en un 62%, xifran les pèrdues en un 38%, per tant
en el PDG 2019 cal visibilitat la millora del 23% entre un 55% de pèrdues en el 2016 i un 38% de pèrdues
en el 2019, acreditant doncs la capacitat de gestió de la SAM d’arribar a un valor màxim de pèrdues del
20% al 2021. En quant a Cala Murada, amb un 45% de pèrdues, i atenent a la seva nova redirecció en la
gestió directa de l’abastiment d’aigua per part de la SAM, es pot dir, que amb l’auditoria es preveu una
millora en quant a l’eficiència de la xarxa, seguint una tendència equiparable a la de Manacor.
En quant al terme municipal, actualment l’eficiència en les xarxes de distrubució de tot el terme es troba a
l’any 2019, pràcticament al 80% en tot el terme municipal.

•

REG AIGUA NO POTABLE. Tot i què el consum municipal representa una petita part, el 2%,
el consum d’aigua “potable” per a reg i neteja hauria d’esser substituït per a aigües no aptes
per al consum tal i com proposa el document de infraestructures del PGOU 2016.
El PGOU 2016 preveu en un futur proper destinar al reg de zones verdes les aigües
regenerades o les aigües provinents del rentat de filtres de la planta desnitrificadora, a més
de les aigües pluvials i de la reutilització de les aigües grises a les noves promocions, d'acord
amb l'art. 62 de Pla Hidrològic.

El consum d’aigua municipal és un 80% per a reg i un 20% per a les instal·lacions municipals. A través de
la incorporació d’un pou nou, en terrenys municipals d’ús agrícola, Molí d’en Beió, entrat a registre de la
direcció general de Recursos Hídrics, servei d’Aigües subterrànies en data 19 de Març del 2019, es cerca
suplir aquestes necessitats del 20% d’aigua per regadiu, de l’ordre de 60.000m3 anuals. Aquest fet no només
determina i garanteix el reg d’aigües municipals, sinó que preveu i entreveu mesures de reus d’aigües
regenerades en un futur.
•

RÀTIO CONSUM. Els litre/persona/dia han de ser com a màxim de 250 lpd segons el PHIB. Hi
ha dues zones en les què s’ha de treballar especialment per assolir aquests valors. Per una
banda a Cala Murada i per l’altra al sector hoteler. S’han de baixar els consums
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d’aquests punts i es proposen mesures per tal d’aconseguir-ho al capítol sobre
conscienciació i assessorament.

Gràfica 2. Ràtios de consum d'aigua (litres/persona/dia) domèstics i turístics.
Gràfica 2. Calculats per a una temporada de 183 dies a l’any i a partir de les dades de 2015.

A la gràfica 3 es presenten els càlculs aplicant una reducció de les pèrdues al llindar establert per la
normativa d’un 20%, en el cas de Manacor i Cala Murada, el consum màxim per persona i dia de 205 litres
i l’ús d’aigua no potable per al reg de l’ajuntament. Llavors, els càlculs aplicant les mesures citades:
1.

Reduir les pèrdues de la xarxa globalment per sota el 20%

2.

Reduir consums a 250 l/persona a 2027

3.

Reutilització d’aigües per a reg (80% consum municipal)

indiquen que, amb els llindars màxims de població establerts en el PGOU2016, les xarxes d’abastiment
d’aigua extraurien uns 5.5 hm3 per any.

Gràfica 3. Consum i usos de l'aigua depenent del tipus d'escenari.
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Les dades, de la Gràfica 3, reals de 2015, PGOU-Sostre habitants (augmentant la població a la màxima prevista al
PGOU2016) i PGOU-Mesures d’estalvi (aplicant també les mesures d’estalvi contemplades alPGOU2016.

Gràfica 4. Usos de l'aigua estimats per casa xarxa d'abastiment urbà del Municipi que contempla el sostre d'habitats
i les mesures d'estalvi d'aigua previstes.

Es desenvolupen sobretot als capítols de xarxes de subministrament i conscienciació, estan dirigides a la
reducció del consum per càpita, de les dotacions per habitant, i l’augment de l’eficiència de les xarxes de
subministrament. Es recollirà mensualment el conjunt de dades de cada concessió per agrupar informació
i tenir un control quantitatiu i qualitatiu del servei d’aigua al municipi de Manacor. S’establiran uns llindars
dels usos de l’aigua a Manacor; s’estimarà l’ús d’aigua entre residents i turistes. S’estudiarà de manera
individualitzada el consum d’aigua per part del sector terciari, per aplicar mesures de control i
conscienciació.
L’objectiu es aconseguir una reducció del consum màxim a 300 l/p/d al 2021; i 250 l/p/d a 2027.
Es preveu que no augmenti gaire la demanda de recursos hídrics ja que el creixement de la població es
contrarestarà amb la disminució del consum.

pág. 45

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

2.7.

L’estructura futura del servei

Cal planificar la gestió del recurs hídric en el futur. De cara als dos horitzons del 2021 i el 2027 es poden
fer les següents observacions:
Sigui quina sigui la forma administrativa com s’organitzi el servei d’Aigües des del punt de vista tècnic hi
ha vàries certeses, que aquí es poden enunciar i s’aniran evidenciant a mesura que s’exposi el present Pla:
-

La unitat mínima de gestió han de ser els tres nuclis: ciutat de Manacor, zona costanera nord i
zona costanera sud. La divisió d’un nucli urbà continu en diferents serveis és manifestament
disfuncional. Això es pot constatar a Manacor, amb barris independents en el subministrament,
o amb la gravosa separació de cales de Mallorca i cala Murada.

-

Es constata que la supervisió municipal no ha estat efectiva a l’hora de supervisar les concessions,
especialment a l’hora de definir i impulsar les inversions. La iniciativa privada ha hagut
d’encarregar-se de prendre decisions estratègiques com l’habilitació de pous de
subministrament. En aquest sentit és molt esclaridor que dels trenta pous d’abastiment del
terme només un sigui públic.

Actualització 2019
En l’ordre administratiu es preveu la imminent adscripció definitiva del servei d’Aigües de Manacor a la
SAM. Val a dir que també hi ha pendent la declaració de l’empresa com a mitjà propi de l’Ajuntament, a
fi que aquest li pugui encomanar de forma directa les tasques que s’escaiguin.
Altres companyies a l’interior del municipi. S’ha establert un contacte amb la companyia de son Macià. Pel
que fa al Serralt a petició de l’associació de veïns que gestiona allà el servei s’està redactant una proposta
d’incorporació a la xarxa general. A son Talent hi ha un servei provisional a l ‘espera de la recepció de la
urbanització i la incorporació a la xarxa general. Cal tenir present que en tots tres casos el clavegueram ja
està abocant a la xarxa de la SAM.
Pel que fa al Servei d’Aigües de Cala Murada, es preveu la seva imminent incorporació a la SAM, deixant
la gestió l’Associació de Veïns que se’n ha cuidat les darreres dècades. Des de l’empresa s’ha col·laborat
en el procés redactant l’auditoria tècnica i econòmica. S’ha analitzat la situació actual i s’ha dissenyat un
pla d’actuació en tres fase per millorar el servei.
El nucli de Cala Murada presenta a dia d’avui unes pèrdues a la xarxa i uns sobreconsums escandalosos.
Gairebé la meitat de l’aigua es perd, en concret un 45%, i amb una eficiència del 83% es reduirà el consum
total en una tercera part. D’altra banda el consum per càpita duplica la dotació de la ciutat, degut al reg de
la gespa dels jardins, una situació que s’haurà de reconduir.
Pel que fa a les altres dues companyies costaneres, s’ha de constatar que estan fent una feina molt correcta,
com mostren les respectives eficiències: uns meritoris 85 % per part d’Aguas son Tovell a Portocristo i
s’Illot i 96% per part d’ANCUSA a Cales de Mallorca. No s’ha articulat encara un canal de comunicació
adequat.
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El procés de redacció i revisió del PGD fa palesa la necessitat que hi hagi un ens tècnic supervisor de les
concessions. La SAM té el perfil adequat per donar un assessorament a l’Ajuntament en la tutela de les
concessions i en la planificació i impuls de les inversions.

2.7.1. Les alternatives de gestió del servei
El servei de subministrament i sanejament es pot proporcionar per part de l’Ajuntament de vàries formes:
les més clares són la gestió municipal directa, mitjançant una empresa pública, i finalment amb una
concessió a una empresa privada.
Actualment hi ha una tensió social a nivell estatal i europeu entre dos models contraposats: la gestió
pública directa i la concessió a una empresa privada. El marc normatiu espanyol permet indistintament
optar per una o altra, sempre que es demostri la major eficiència de l’opció triada.
En aquests moments la SAM, una empresa pública, gestiona la pràctica totalitat de la xarxa de la ciutat de
Manacor. S’ha de recordar que l’Ajuntament va optar per gestionar directament el servei degut a la
descurança que hi havia en la gestió de la xarxa. Es pot observar que això passava en aquesta concessió
però no en altres com les de Porto Cristo o cales de Mallorca.
Es pot concloure provisionalment que totes les formes de gestió són vàlides, i que l’important és el bon
funcionament de la que s’adopti, i poder variar-lo a un altre en cas de que no funcioni bé. Actualment a
cada un dels tres nuclis hi ha una companyia que gestiona de forma correcta el seu servei. Aquest ha de
ser el punt de partida per a la millora de la gestió dels recursos hídrics.
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Núm.
Acció

IV

V

Capítol

Indicadors

2

Entitat

Ajuntament

2

Ajuntament
Pressió
Demogràfica /
Prevenció

VI

2

Ajuntament

VII

2

Ajuntament

VIII

2

Ajuntament

IX

2

X

2

Administratiu

Ajuntament

Ajuntament

Acció
Contrastar
les xifres de
població
urbana
previstes
amb les reals
Caracteritzar
i calcular la
població
disseminada
Recollida
anual
del
conjunt de
dades
de
cada
concessió
Establir
llindars
objectiu dels
usos d'aigua
a Manacor
Actualitzar
l'encomana
de gestió a la
SAM
a
Manacor
Regularitzar
el
servei
d'Aigües a les
Quatre cales
Regularitzar
el
servei
d'Aigües a la
zona
costanera
sud

Objectius

Estimar la població
urbana del municipi
de manera precisa
(tant censada com no
censada, turística, en
rústic,
consum
industrial, etc.) per
tal
de
poder
extrapolar
la
necessitat hídrica del
municipi de Manacor

Millorar la gestió dels
recursos hídrics des
de
la
part
administrativa

Cost total estimat

Taula Resum 2. Capítol Antecedents Socials.
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Termini

Cost

Avaluació

2019

-

Fet al PG

2019

6.000,00 €

Pendent

2018

1.000,00 €

Pendent
d’articular

2019

10.000,00 €

Definit pel
PGD

2018

3.000,00 €

En realització

2020

3.000,00 €

Pendent
recepció
urbanitzacion
s

2019

3.000,00 €

En realització

29.000,00 €
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3. ANTECEDENTS NATURALS
3.1.

Geografia natural. Climatologia, geologia, hidrogeologia

Amb una superfície de 260 km² Manacor és el segon municipi més extens de Mallorca després de
Llucmajor. Aquesta gran superfície proporciona una notable quantitat d’aqüífers dins el terme.

Figura 6. El terme de Manacor està situat enmig de la costa de Llevant de Mallorca.

3.1.1. Geologia Regional
La comarca del Llevant és configura per una sèrie d’elements geogràfics naturals que corren de nord a
sud: un litoral flanquejat per una plana costanera càrstica , unes serres formades per roques fracturades,
i una plana interior assentada sobre un banc de marès.
La Serra de Llevant discorre paral·lela a la Tramuntana de direcció Sud-Oest Nord-Est, per el sector oriental
de l’illa, amb altures que no sobrepassen els 500 m, presentant en general un relleu més o menys suau.
Els materials més antics que afloren en les Serres de Llevant són les argiles, i guixos, que afloren a la part
Nord, i que pertanyen al Keuper.
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El Lías, es lateralment molt uniforme i aquest està constituït per dolomies i calcàries, originades en una
plataforma marina somera. La discontinuïtat superior pot ésser brusca i marcada per un hardground, o
progressiva.

El conjunt Lías Superior-Cretaci comença amb margocalcàries amb fauna pel·làgica, amb abundants
filaments, com per exemple un nivell de margocalcàries noduloses, amb calcàries oolítiques a sostre
localment.
A aquest primer tram el segueix un nivell molt abundant en capes de sílex i a continuació un paquet molt
potent de margocalcàries alternant nivells amb fauna pel·làgica i altres amb fauna de plataforma,
ressedimentada, així com bretxes intraformacionals. Finalment segueixen margues i margocalcàries
blanques amb fauna pel·làgica, originada en la conca relativament profunda.
L’Eocè està constituït per calcarenites, i uns nivells de conglomerats, sobretot en l’Eocè mig i superior.
Existeix una llacuna estratigràfica que correspon al Oligocè, encara que pot ser possible que alguns
materials basals de la seqüència Miocena corresponen al Oligocè superior.
El Miocè basalt està constituït per un tram inicial de calcarenites zoogèniques, gresos i conglomerats,
d’ambient litoral, seguides per un conjunt de margues i calcarenites de tipus turbiditic.
El Miocè mig es caracteritza en la subunitat Manacor-Son Talent, es troba format per un nivell de
calcarenites zoogèniques amb conglomerats a muro, seguit de llims vermells amb graves en els costats i
margues amb guixos al centre de la conca, culminant amb margues amb restes de gasteròpodes i calcàries
lacustres amb cianofícies.
El Miocè superior es troba constituït pels complexes d’origen coral·lí a zona costanera, a la base seguit per
un complex carbonàtic superior que correspon al “Messinià”.
El Quaternari generalment té poc espessor, format generalment per terrenys de cultiu, excepte en la part
Nord on trobem abundants eolinites (dunes).
Estructuralment les Serres de Llevant es caracteritzen per la presència de cavalgaments, plecs i falles.
L’estructura dominant són els cavalgaments que produeixen recobriments de l’ordre d’alguns
quilòmetres. Els plecs solen associar-se als cavalgaments i les falles poden tallar els cavalgaments o no,
sent en aquest cas sincrònics.
El material del Miocè mig són discordants respecte els materials anteriors plegats. Aquests materials
també es troben plegats a base. El Miocè superior es discordant i transgressiu per sobre de tot els nivells
anteriors.
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Figura 7. Mapa geològic de la zona del llevant de Mallorca (Font: SITIBSA).

Aquesta geomorfologia determina les característiques dels aqüífers.
- Franja costera càrstica (predomini de pous, surgències i formacions càrstiques)
- Serres graves (sediments de diferent granulometria depositats en torrents i terrasses fluvials)
- Plana marés (dipòsits al·luvials i col·luvials)
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3.1.2. Hidrologia
La precipitació mitjana és de 600 mm anuals. Això si s’aplica als 260 qm² de superfície dóna
0,6 m d’alçada precipitació * 260.000.000 m² = 156.000.000 m³ = 156 hm³.
Es pot observar com les necessitats de la població urbana són actualment inferiors als 5 hm³ anuals. Es
tracta d’una proporció del 3 % del total de precipitació.

Figura 8. Mapa de les precipitacions anuals mitjanes.

Es pot discutir quina part de la precipitació s’evapora sobre el sòl, quina queda al terra superficial i quina
se’n va a la mar pels torrents. En tot cas una part s’infiltra als aqüífers, i entra en la corrent general
subterrània que s’estudiarà en l’apartat següent.
Cal fer una especial menció al canvi climàtic. Amb aquest els estudis apunten un augment de temperatures
i precipitacions més irregulars, no necessàriament menors.
Això posa de relleu la importància d’ emprar els aqüífers com a embassaments subterranis que permetin
regular les oscil·lacions, i per tant definir els nivells rellevants dels aqüífers.
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S’han de planificar accions a llarg termini per augmentar la quantitat d’aigua que s’infiltra cap als aqüífers,
i d’aquesta manera lluitar contra el canvi climàtic i protegir els recursos hídrics.
L’acció més evident és l’augment de la massa de cobertura vegetal al territori. La reforestació augmentarà
la capacitat del terreny de retenir l’aigua de pluja i evitar que s’evapori i s’escorri, per així poder-la filtrar
cap al subsòl.
En aquest sentit la conjuntura socioeconòmica és favorable ja que des de la punta de roturació de terres
dels anys 50’, moment en que es va assolir el màxim de camps de conreu a les Balears, el bosc i la garriga
estan recuperant terreny, sobretot en els camps guanyats en forts pendents.
Aquesta situació es podria reforçar mitjançant les polítiques urbanística i agrícola, amb actuacions a llarg
termini d’àmbit supramunicipal, vinculant la construcció d’habitatges rurals a reforestacions intensives, i
incentivant la reforestació dels terrenys de major pendent mitjançant les subvencions agràries.
Una segona línia és la infiltració al subsòl de les escorrenties de pluja. Aquí cal assenyalar que això suposa
una reversió de les polítiques fins fa poc habituals de crear xarxes d’evacuació el més ràpides possible cap
al mar, formigonant les lleres.
D’una banda les lleres dels torrents s’han de convertir en espais permeables de retenció i infiltració dels
cabals puntuals que hi circulen.
De l’altra les escorrenties urbanes s’han de retenir en espais capaços, filtrar per netejar de fems i
finalment infiltrar al subsòl.

Figura 9. Esquema del cicle de l’aigua.
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3.1.3. Hidrogeologia i MAS
El municipi de Manacor es constitueix per un esquema geomorfològic complexa. En base a estudis i a la
dinàmica que tenen els pous d’abastiment urbà a Manacor (en funció de la climatologia, demanda,
característiques geològiques, etc.) es pot deduir que la plataforma manacorina està formada per tres
grans estructures:
- Un eix transversal estructurant format per materials del Keuper, Lías i Cretaci. Aquests
configuren una base de serres que reben el nom de Serres de Llevant. Tot i que hi predominen les graves
permeables, hi ha trams que dificulten el moviment d’aigua, ja siguin falles o capes d’argila, zones on el
material ha quedat confinat. Per tant aquesta zona es característica per un conjunt de capes
semiestanques que permeten la infiltració de l’aigua però dificulten el moviment d’aquesta per el subsòl.
- Una zona interior, formada per materials del Miocè (calcarenites), molt permeable que forma
un aqüífer atrapat important amb una bona infiltració i permeabilitat.
- Una zona de transició entre les serres i el mar, formada per materials del “Messinià” d’origen
càrstic. Es tracta d’un complexa format per esculls que té una permeabilitat extrema i funciona com un
aqüífer lliure en forma de cunya que limita amb la mar.

Figura 10. Esquema geomorfològic del municipi de Manacor.
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Aquestes suposicions s’hauran de confirmar mitjançant diferents estudis més profunds ja que això es
dedueix en base a les extraccions realitzades per part de la SAM i per el comportament hidrogeològic al
municipi observat.
L’esquema descrit es correspon essencialment amb la unitat hidrogeològica Sant Llorenç – Manacor amb
numeració 1818, es troba dins les unitats hidrogeològiques de la Serra de Llevant. Aquesta unitat es troba
en la part Nord-Oest de la Serra de Llevant, limitant al Nord-Est amb les Serres Centrals i la Marineta, i al
Nord i Nord-Est amb la mar. Al Sud o Sud-Est amb la unitat Felanitx i la Marina de Llevant.
Aquestes són les Masses d’aigua subterrània que corresponen a les unitats hidrogeològiques descrites
anteriorment, que pertanyen al terme de Manacor.

Figura 11. Localització de les MAS a Mallorca

A continuació destacarem les principals característiques de cadascuna de les Masses d’aigua principals
dins del terme de Manacor, per a cadascuna de les Unitats Hidrogeològiques abans descrites, en el taula
següent:
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UNITAT HIDROGEOLÒGICA 1818 MANACOR
Balanç
MASSA D'AIGUA

1818M1
1818M2
1818M3
1818M4
1818M5

Son Talent
Santa Cirga
Sa Torre
Justaní
Son Macià

Litologia

CALCARENITES
DOLOMÍES Y CALCÀREAS
DOLOMÍES
CALCÀREAS OOLÍTIQUES
CALCARENITES, CONGLOMERADOS Y CALCÀREAS

Entrades

Nivel Cualitatiu

(Hm3/any)

Bombeig
(Hm3/any)

4,538
2,565
1,545
2,673
0,638

4,014
1,966
1,045
1,352
0,38

Nivell
Cuantitatiu Conductivitat
(microS/cm)
DOLENT
DOLENT
DOLENT
BO
BO

800 -2000
700 - 1200
1100
1120
930

Clorurs (mg/l)

Nitrats (mg/l)

Valor promig

Máxim

Promig

Màxim

195
320
140
140
89,7

440
1200
150
150
89,7

85
38
57
67
34,8

200
57
73
70
34,8

ESTAT
QUÍMIC

VULNERABILITAT

DOLENT
DOLENT
DOLENT
DOLENT
BO

ALTA
MODERADA
ALTA
MODERADA
MEDIA

UNITAT HIDROGEOLÒGICA 1819 FELANITX
MASSA D'AIGUA
1819M1

Litologia

Sant Salvador

DOLOMIES

Balanç
Entrades
Bombeig
3
(Hm /any)
(Hm3/any)
7,165
5,526

Nivell
Clorurs (mg/l)
Conductivitat
Cuantitatiu
Máxim
(microS/cm) Valor promig
DOLENT
800 -9020*
280
2990

Nivel Cualitatiu
Nitrats (mg/l)
Promig
Màxim
87
450

ESTAT
QUÍMIC
DOLENT

Balanç
Entrades
Bombeig
(Hm3/any)
(Hm3/any)
7,884
0,993
8,768
0,673

Nivell
Clorurs (mg/l)
Conductivitat
Cuantitatiu
(microS/cm) Valor promig
Máxim
DOLENT
110 - 4670
700
1300
DOLENT
2660 -5640
900
1700

Nivel Cualitatiu
Nitrats (mg/l)
Promig
Màxim
37
70
60
90

ESTAT
QUÍMIC
DOLENT
DOLENT

VULNERABILITAT
ALTA

UNITAT HIDROGEOLÒGICA 1820 MARINA DE LLEVANT
MASSA D'AIGUA
1820M2
1820M3

Cala D'Or
Portocristo

Litologia
CALCARENITES i CALCÀRIES ARRECIF I OOLÍTIQUES
DOLOMÍES Y CALCÀREAS

VULNERABILITAT
ALTA
ALTA

Taula 11. Masses d'aigua del Municipi de Manacor segons les Unitats Hidrogeològiques.

Com es pot comprovar la gran majoria de les masses d’aigua que comprenen el terme de Manacor, es
troben quantitativament en estat dolent, excepte la massa 1818M4 i 1818M5. Això ens dóna una idea de
que actualment existeix sobreexplotació d’aquestes masses d’aigua. Les conseqüències d’aquest sobre ús
del recurs pot derivar en una intrusió marina, sobretot en les masses més pròximes a la zona costanera.
L’estat qualitatiu en totes les masses d’aigua excepte en la 1818M5, es troben en un estat químic dolent.
La classificació d’estat químic té com a referencia a les concentracions de Clorurs, Nitrats i Sulfurs com
qualitatiu Dolent. I el risc de vulnerabilitat alt o moderat¸ en tots els casos, excepte la massa d’aigua
1818M5 Son Macià.
La voluntat de millora de l’estat químic de les principals masses d’obtenció d’aigua subterrània és un
objectiu primordial per a l’adequació dels paràmetres fisico-químics a aptes per al consum humà segons
les esmentades directrius de l’Unió Europea, a través de l’estudi de les masses, amb la reinjecció d’aigua
salada, així com el tractament de caracterització de bactèries.
S’ha de tenir en compte que el recull de dades que s’exposen son estretes de les fitxes realitzades per el
departament de Recurs Hídrics de les Illes Balears. L’ús que se pot donar a aquestes dades, és només de
consulta en un primer moment.
S’ha comprovat que les dades en moltes de les masses d’aigua són només de dues o tres mesures del
nivell piezomètric, contingut de nitrats i de clorurs en el pous que s’han registrat, que algun cas només té
un o dos pous amb una mesura en tot el temps. Per tant es consideren que són dades escasses, de les que
només es pot extreure una idea general i puntual de l’esta quantitatiu i qualitatiu de les diferents Masses
d’aigua. (Veure informe de les característiques de les MAS, Annex 10)
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AQÜÍFERS D’EMMAGATZEMAMENT:
La distribució geomorfològica a Manacor permet un esquema d’aqüífers molt característic i complexa.
Entre el Pla de Manacor i la costa, les serres de Llevant, actuen com a una barrera semipermeable i
confinada plena de “bosses” d’aigua, fractures i cavitats que actuen com a aqüífers. Aquesta barrera en
forma de muntanyes, permet que a sota de la ciutat de Manacor i el pla es formi un gran aqüífer lliure,
molt permeable i de gran capacitat i emmagatzematge.
Per això, la cota dels pous del pla de Manacor es troba a nivells més pròxims a la superfície que els pous
que es troben a la zona de les serres de Llevant.

Figura 12. Esquema de l’estructura dels aqüífers al Pla de Manacor.

Els aqüífers atrapats són una font d’aigua molt important per a les persones; ja que suposen uns grans
magatzems d’aigua que, de manera controlada i eficient, poden subministrar aigua a la població de
manera indefinida.
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AQÜIFERS LLIURES COSTANERS:
La demanda d’aigua en les poblacions costaneres és un factor de perill per la vulnerabilitat dels aqüífers
costers. L’extracció d’aigua per sobre del llindar de recuperació de l’aqüífer pot ser un greu problema per
l’aprofitament d’aigua del mateix.
Els bombejos a prop de la costa crea un gradient negatiu cap l’interior que provoca l’entrada d’aigua de
mar al aqüífer, fins el punt, que a partir de cert moment el pous extreuen una mescla que inclou aigua de
mar. Per tant l’excés en l’explotació dels recursos a prop de la costa pot arribar a inutilitzar el propi recurs
per la salinització dels pous.
De vegades no és necessari l’existència d’un gradient negatiu per l’entrada d’aigua de mar. Pel seu
contingut en sals, l’aigua de mar és tres vegades més densa que l’aigua dolça. Donat que el fluid més dens
tendeix a ubicar-se per sota del fluid més lleuger, en la zona de contacte aigua dolça-aigua salada es
produeix la penetració en profunditat de l’aigua salina terra endins, formant una “cunya de intrusió” .
L’existència d’un flux continuat d’aigua dolça
que va netejant la zona de contacte permet
arribar a un situació estable en la que es frena
l’entrada de la cunya salina. Si el flux
subterrani d’aigua dolça des de el continent
cap a la mar es elevat la cunya penetra por i/o
es retira mar endins, i el contrari si el flux
decreix,

com

seria

el

cas

de

una

sobreexplotació del recurs. Per tant, existeix
un equilibri dinàmic entre l’aigua dolça i
l’aigua de mar.

Figura 13. Cunya de intrusió.

En casos de sobreexplotació es crea un con d’aigua salada com a conseqüència de bombejos o
drenatges locals en una zona el a que hi ha aigua dolça sobre la salada. Es produeix una
protuberància produïda per el bombeig puntual d’un pou. Aquest ascens de l’aigua de mar
coincideix amb els descensos en els nivells del pou produïts per el bombeig.
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Figura 14. Bombeig vora la línia de mar

Per aquest motiu els bombejos situats a prop de la línia de costa fa que el flux de sortida a la mar es
redueixi, i per tant s’ha de establir un nou equilibri amb l’aigua de mar, creant una major penetració de la
cunya salina. Per tan si es vol mantenir limitada la intrusió marina s’ha de deixar un cert flux d’aigua cap
al mar. Si per un cas les extraccions superen la recàrrega, no és possible establir cap equilibri, i l’aigua de
mar penetra lentament fins arribar a les captacions
Per aquest motiu s’ha d’establir el concepte de gestió d’un aqüífer costaner en el que s’ha d’establir el
màxim valor d’explotació, limitat per la màxima intrusió marina permesa.
La penetració d’aigua de mar pot ser limitada mitjançant barreres físiques o hidràuliques o reubicant les
captacions. Totes aquest mesures son costoses, però de vegades són necessàries per una bona
administració dels recursos disponibles.
A continuació s’enumeren algunes de les mesures per a contenir i reduir la intrusió marina:
-

Disminució del volum de bombeig

-

Reubicació del centres de bombeig

-

Establiment de barreres físiques.

-

Recàrrega artificial superficial.

-

Barrera hidràulica d’injecció.
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Barrera negativa o bombeig (línia de bombeig dintre de la cunya salina).

-

Èmfasi en mecanismes de contaminació per clorurs (sobreexplotació i intrusió) i nitrats (filtració
d’abonament i aigües fecals).
Les dades quantitatives i qualitatives dels aqüífers
MASSA D'AIGUA SUBTERRÀNIA

RISC
QUÍMIC

Codi europeu

Nom

x

ES110MSBT1818M2 Santa Cirga

x

ES110MSBT1818M3 Sa Torre

x

ES110MSBT1818M4 Justancí

x

x

ES110MSBT1820M2 Cala D'Or

TERM NIS - EXCEMPCIONS

RISC PRORROGABLE 2027
RISC PRORROGABLE 2033
Mal estat
quantitatiu
TERMINIS
Explotació
Explotació
(explotació Mal estat
100-120%
> 120% OBJECTIUS DMA I
NT
75
100
CL
500-750
NT
>
100
CL
>
750
> 100% del
EXCEMPCIONS
del
del
disponible)
Disponible
Disponible
x

x

x

x

x

Prorrogable 2033

x

En Risc

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

ES110MSBT1818M5 Son Macià

ES110MSBT1820M3 Portocristo

MAL ESTAT QUÍMIC

Presència
de
Explotació
Descens RISC
NT > 37,5 CL > 187,5 susbtàncie > 80% del
NT > 50 CL > 250
nivells
s
disponible
prioritaries

ES110MSBT1818M1 Son Talent

ES110MSBT1819M1 Sant Salvador

E TAT
QUANTITATIU

x

x

x
x

En Risc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En Risc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prorrogable 2027

x

Prorrogable 2033

x

Prorrogable 2033

x

Prorrogable 2033

Taula 12. Taula resum de l’estat de les masses d’aigua del terme municipal de Manacor segons el PHIB.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears a la revisió en curs actualitza l’estat de tots els aqüífers de les Balears.
A la següent taula es resumeix el diagnòstic d’estat dels aqüífers de la zona de Manacor.
El PHIB fa un balanç quantitatiu per cada aqüífer; avaluant en primer lloc el recurs disponible per infiltració
i transferència d’altres aqüífers; i comptant després els cabals que ne surten per fluxe natural i per
concessions. Es pot veure a la següent taula les quantitats estimades de recurs disponible a cada aqüífer:
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Es poden veure ara les dades quantitatives previstes per la revisió del Pla Hidrològic 2015:
AQÜÍFER

RECURS Hm³ / any
Potencial

Disponible

ES110MSBT1818M1 Son Talent

4,427

3,15

ES110MSBT1818M2 Santa Cirga

2,473

2,473

ES110MSBT1818M3 Sa Torre

1,498

1,498

ES110MSBT1818M4 Justaní

2,673

1,409

ES110MSBT1818M5 Son Macià

0,632

0,284

6,984

6,69

ES110MSBT1820M2 Cala D'Or

7,604

0,97

ES110MSBT1820M3 Portocristo

8,578

0,618

Manacor

Felanitx
ES110MSBT1819M1
Salvador

Sant

Franja costa

Taula 13. Estimació dels recursos hídrics.

Contribuir a la recuperació de les MAS del terme de Manacor és un objectiu primordial d’aquest Pla. Això
passa en primer lloc per treballar estretament amb la DGRRHH per aprofundir en el coneixement de les
MAS. En base a l’actualització del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovada i en vigor des de Febrer de
2019, determina novament les dades de disponibilitat de les diferents MAS:
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ACTUALITZACIÓ 2019
DADES DELS AQÜÍFERS PHIB 2019

Aquestes MAS, en concret 1818M1 Son Talent, 1818M2 Sa Torre i 1818M3 Santa Cirga, son les principals
masses d’aigua subterrània del terme municipal de Manacor. Els nous paràmetres d’estabilitat de les
diferents masses d’aigua subterrània designades per recursos hídrics queden representades a la taula
següent, extreta del propi PHIB de febrer de 2019:

Taula 14 amb les assignacions de l’aqüífer 1818M1 son Talent. PHIB 2019 Normativa pàg. 66.
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A partir d’aquesta taula es pot observar les diferents destinacions i usos de les aigües subterrànies extretes,
així com els seus volums màxims per a mantenir i preservar l’estat qualitatiu de l’esmentat MAS. El fet que
de les principals MAS, Son Talent té assignat una explotació anual de 1,221hm3 d’aigua per abastiment
urbà, Sa Torre 0,688 hm3 i Santa Cirga 1,350 hm3.
•

1818M1 son Talent és el primer aqüífer a considerar. Es pot fer una digressió, abans de seguir
amb el raonament amb les dades del PHIB 2019:
1818M1 Son Talent és la massa principal davall la ciutat, on hi ha els pous de sa Moladora i
ses Tapereres. Està declarat com a sobrexplotat. com ja s’ha dit la percepció que es té des
de la SAM és que la sobreexplotació és nominal. La hipòtesi que s’ha de confirmar, o no, amb
l’estudi de detall que està iniciant-se és que:
- Aquest aqüífer és molt permeable , de mares, i el nivell varia interanualment en conjunt
segons les pluges. A dia d’avui té el nivell uns 35 metres sobre el mar.
- L’aqüífer no està sobrexplotat, ja que les concessions agrícoles ja no s’empren.
- Té un funcionament d’aqüífer confinat que permetria usar-lo com a embassament
subterrani i regular els cabals subministrats a tot el terme.
- Les fuites de la xarxa de subministrament, així com el cabal que surt de l’EDAR, se’n van
per l’aqüífer superficial cap a sa Marineta i la badia d’Alcúdia.

Seguint amb les dades del PHIB 2019, cal observar que la situació actual de sortida a son Talent és una
extracció per abastiment de 1,583 Hm³ anuals, i el que es prescriu per evitar la sobreexplotació de l’aqüífer
és 1,221 Hm³ anuals. Es pot notar que aquesta reducció de devers 350.000 m³ es correspon exactament
amb l’estalvi que s’ha produït a Manacor els darrers anys. Com a conseqüència de la implementació de
mesures per a la millora de l’eficiència explicades en anterioritat, a Manacor.
Efectivament es pot avançar aquí que la suficiència hídrica de la ciutat de Manacor està garantida ja que
els cabals que es necessiten extreure de la 1818M1 són exactament els que preveu el PHIB, tenint en
compte la previsió a la millora en l’eficiència de la xarxa, que davallarà la dotació en lpd fins a 147 i atenent
a la temporalitat del desenvolupament del PG; sense entrar encara en les concessions. Tal i com es
observable a la taula següent, presentada al Servei d’Aigües Superficials del departament de Medi
Ambient de la Direcció General de Recursos Hídrics, en el si de l’informe presentat dia 20de Març de 2019,
i que s’ajunta a l’annex 23.
Taula Suficiència Hídrica presentada al Servei d’Aigües Superficials del departament de Medi Ambient de la Direcció
General de Recursos Hídrics, en Març de 2019.
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Cabal necessari

Habitants actuals
Dotació actual lpd
Cabal m³ anual actual

27.356
196
1.957.048

Sostre habitants
Dotació prevista lpd
Cabal m³ anual previst

36.542
147
1.960.661

1818M1 Son Talent
Moladora + Tapareres + Mavida
1.371.403
Aquest cabal és la suma de les concessions
actuals dels tres pous.
1818M3 Sa Torre
Sa Torre
Sa Gravera
Es Pollencí
Sa Roca
Museu Enagistes
Polígon agroalimentari
TOTAL CONCESSIONS

262.800
482.130
208.000
garantia
garantia

Pendent de:
Assaigs de bombeig

Cloure tramitació
Posada en servei
Assaig de bombeig
Donar baixa
Tramitació nou pou
"

2.324.333

Considerant pels tres pous de l'aqüífer de son Talent el cabal
del PHIB resulta un total concedit de:
2.173.930
Superàvit cabal actual
Superàvit cabal previst

•

367.285
363.672

m³
m³

1818M2 Santa Cirga es correspon amb la vall a mig camí entre Manacor i Portocristo. Aquí només
hi ha pous de son Tovell. Aquí no hi ha cap problema, ja que la situació de sortida és una extracció
per abastiment de 1,324 Hm³ anuals, i el que es prescriu pel futur és 1,350 Hm³ anuals.

•

1818M3 Sa Torre, a la serra de Llodrà entre Manacor i la costa, té un excedent, segons les xifres
de RRHH. Hi ha els pous de sa Torre, es Pollencí, sa Gravera i sa Roca a la part interior, i algun de
son Tovell a la zona costanera.
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Aquest aqüífer pareix que està format per bosses independents entre si, ja que pous
propers entre si presenten nivells molt diferents.
Aquí tampoc no hi ha cap problema, ja que la situació de sortida és una extracció per abastiment de 0,671
Hm³ anuals, i el que es prescriu pel futur és 0,688 Hm³ anuals.

El que s’ha vist del PHIB 2019 es pot contrastar amb els nombres que es manegen des de RRHH. Es pot
avançar que l’excedent de sa Torre, 212.000 m³, es correspon amb el cabal demanat pel pous des Pollencí,
208.000 m³.
Massa

Extracció

Disponible

2012

2021

Dèficit 2012

1818M1 Son Talent

4,013

2,411

-1,602

1818M2 Santa Cirga

1,965

2,005

0,040

1818M3 Sa Torre

1,045

1,257

0,212

1818M4 Justaní

1,352

0,433

-0,919

1818M5 Son Macià

0,308

0,247

-0,061

1819M1 Sant Salvador

5,526

5,175

-0,351

1820M2 Cala D'Or

0,993

0,841

-0,152

1820M3 Portocristo

0,673

0,515

-0,158

1821M3 Son Mesquida

3,272

4,052

0,780

Taula 15 amb la situació dels aqüífers del terme de Manacor. En groc els sobreexplotats

Cal recordar per acabar que segons la normativa d’aigües els abastiments a poblacions tenen prioritat
sobre els agrícoles, com recull el PHIB 2019 a l’article 30: “Ordre de prioritat entre usos 1. A tots els
efectes, d’acord amb el previst a l’article 98 del RDPH i especialment en el cas de competència de
projectes, s’estableix l’ordre de prioritat...”
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D’entrada resulta evident que l’autoritat hidràulica en el cas hipotètic de no haver-hi suficiència hídrica
per una població ja consolidada, com per exemple el nucli actual de Manacor, ha de reassignar els cabals
destinats per reg agrícola a subministraments de població, sobretot en el context actual en que és evident
que aquests cabals ja no s’empren.
És més, a fortiori això queda més clar en un cas com el present, en que els cabals que s’han d’assignar
dins una massa sobrexplotada ja estan assignats a l’abastament urbà.
Des de la SAM, el coneixement de l’estat real de les masses n’és una prioritat, per això des del 2018 i fins
l’actualitat, (2019), ha emprès una recopilació de la documentació disponible sobre les MAS, i proposa les
línies de l’estudi que es durà a terme per aprofundir en el seu coneixement. És a dir, s’està treballant en
la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques per a l’ampliació de l’estudi de les MAS. La competència
és de la DGRH, ara bé la normativa, tant el Pla Hidrològic com el de Sequera, preveuen que els
Ajuntaments puguin fer estudis hidrogeològics sota la supervisió de la DGRH.
Aquest estudi inclourà:
- Model general de les MAS, volums d’emmagatzemament, fluxes entre elles,
- Cabals reals extrets a cada MAS: urbà, agrícola, ...
- Intrusions salines i contaminació per nitrats. Caracterització i propostes de regeneració.
- Determinació de l’origen de la contaminació per nitrats, anàlisi isòtops.
- Línies de subvencions per estudis i intervencions (LIFE, MAGRAM, DGRH, ...)
El que s’aconseguirà amb aquest treball serà: determinar els cabals que es poden extreure de manera
estable i sostinguda. Això inclou els cabals destinats a l’abastament urbà, i també els dedicats al reguiu.
Caldrà actualitzar de forma minuciosa els cabals realment extrets per ambdues activitats.
Cal però també explorar actuacions alternatives:
-

Un aspecte important es veure els cabals que es poden extreure de forma extraordinària: per
exemple a vorera de mar a l’hivern (es pot donar la paradoxa que s’emprin els pous de la costa
per servir a tot el terme durant l’hivern i es deixin descansar a l’estiu).

-

De fet fins ara es venia proposant que per lluitar contra la intrusió es fessin barreres d’infiltració
amb aigua regenerada. Tal vegada seria més pràctic potabilitzar l’aigua regenerada i dur-ne de
fora i deixar descansar l’aqüífer per a que es recuperi tot sol, i després en estar bé explotar-lo
racionalment.

L’objectiu últim és recuperar i regenerar els aqüífers quantitativa i qualitativament, l’objectiu de la
directiva Marc d’Aigües europea, DMA. Així com adequar el pla en base a les noves directives europees
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de Drinking Water Directive, (DWD). Aquesta directiva de l’aigua potable, inclosa en la Directiva de la
Comissió de la UE 2015/1787 de 6 d’octubre de 2015, es pot trobar al directori de la legislació consolidada
de la Unió Europera, aplicat a:
Tots els sistemes de distribució que serveixen a més de 50 persones o que subministren més de

•

10m per dia, però també sistemes de distribució que atenen a menys de 50 persones/ que
3

subministren menys de 10m per dia si l’aigua es subministra com part d’una activitat econòmica
•

Aigua potable dels petrolers

•

Beure aigua en ampolles o recipients

•

L’aigua emprada en la indústria de processament d’aliments, a menys que les autoritats
nacionals competents estiguin satisfetes de la qualitat de l’aigua no pugui afectar la integritat del
producte alimentari en la seva forma final.

FI DE L’ACTUALITZACIÓ 2019 DADES DELS AQÜÍFERS PHIB 2019
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3.2.

Les substàncies bioquímiques dins l’aigua

A continuació es parlaran sobre les diferents substancies que es troben dins l’aigua del municipi de
Manacor.

3.2.1. Els nitrats a l’aigua
Els nitrats, (NO3), són un compost format a partir del nitrogen, un element químic tremendament comú,
que per exemple forma tres quartes parts de l’aire com a nitrogen gas, (N2). El compost nitrat és un
producte fonamental del cicle de la vida (Il·lustració x). De fet hi ha propostes de que les paraules NaTuRa
i NiTRo tenen el mateix origen, per tant, es una substancia que sempre amb de tenir present.
Els nitrats que contaminen les aigües solen procedir dels abonaments escampats sense mesura als camps
de reguiu les darreres dècades. També poden procedir dels excrements humans filtrats als claveguerams
antics. De fet els abonaments i els excrements són el mateix, fems. Per part de la SAM una de les línies de
treball, a l’hora de tractar a llarg termini l’aqüífer de son Talent, és començar a determinar l’origen dels
nitrats, si venen dels abonaments o dels excrements.
La concentració excessiva de nitrats en l’aigua produeix un efecte tòxic acumulatiu. No és tan aparent
com els contaminants clàssics de l’aigua, com puguin ser, els gèrmens com el còlera o els metalls pesants
com el plom, però cada pic hi ha una major bibliografia científica que apunta que l’aigua amb nitrats és
cancerígena: als òrgans de l’aparell digestiu dobla la proporció de casos de càncer.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la normativa espanyola prohibeixen la presència de nitrats
l’aigua potable per damunt el llindar de 50 mg/l i a l’aqüífer de son Talent la concentració és de 125 mg/l.
A més, s’ha de tenir present que, segons l’estudi fet a Manacor sobre hàbits de consum, el 30% de la
població hi cuina i el 3% en beu d’aquesta d’aigua, per tant, és un tema important a tenir present.
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Figura 15. Esquema del cicle del nitrogen.

Aquesta, situació greu de no disposició d’aigua potable a la ciutat de Manacor ha tornat crònica per
diversos factors que han dificultat enllestir la qüestió:
-

La concessió a Aguas de Manacor que va ser realment desastrosa, que va ser recuperada el
2013.

-

La presència de cisternes a la majoria de habitatges antics, que recullen l’aigua de pluja, que ha
fet que es pugi percebre beure l’aigua del grifó com a innecessari.

Aquesta situació s’ha perpetuat durant dècades, amb un cercle viciós de retroalimentació negativa on la
no potabilitat de l’aigua implicava un congelació de tarifes, i per tant, una falta de recursos per resoldre
el problema.
La Directiva Europea de l’Aigua, (DMA) determina que s’han de regenerar els aqüífers tant qualitativament
com quantitativament, la presència de nitrats així com l’alt contingut en clorurs i la duresa d’aquesta
descrites en anterioritat. Així doncs, a llarg termini es determina la necessitat i voluntat per la SAM per a
la regeneració dels aqüífers; sempre essent pioners a la Mediterrània occidental.

A través de l’estudi isotòpic de l’element químic del Bor, és vol fer un estudi amb col·laboració amb la
Universitat de Barcelona, facultat de Geologia, de la caracterització tant d’origen dels nitrats, temps de
residència en l’entorn, i tractament tant in situ com ex situ.
El fet és que a través de la resposta isotòpica el Bor facilita la informació tal com dels diferents orígens que
poden tenir els nitrats a l’aigua, i això esdevé una eina clau per a les seves pautes d’actuació i posteriors
tractaments per a la seva reducció.
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3.2.2. La intrusió de clorurs
Els clorurs, especialment clorur de sodi (sal comuna), provenen de la intrusió de d’aigua de mar i/o
d’aigües residuals. La OMS no ha establert un valor guia màxim del consum d’aigua però diferents proves
científiques demostren que un accés del consum de sals pot produir hipertensió o problemes de cor. A
més, dels efectes perjudicials per la salut, la salinització incrementa la corrosió dels sistemes de distribució
de l’aigua.
Una altra raó són les sals pròpies del terreny. Els pous salinitzats del municipi de Manacor són tots aquells
més pròxims al litoral de Aguas son Tovell i un notable grup dins la zona costanera sud:
- Pou vell de cales de Mallorca
- Es Domingos
- Cala Murada.
Per part de la SAM també es vol caracteritzar els clorurs procedents de descalcificadors d’intercanvi iònic
dels habitatges i de piscines salines. I sobretot, avaluar el cabal salí que aboca a la xarxa i a l’aqüífer, per
tal de mantenir el nivell de sals i en futures actuacions reduir el la concentració de sals als aqüífers.

El fet és que a partir de l’estudi presentat a Concurs Europeu Horizon 2020 HAPI, és caracteritzen
principalment l’augment de les sals a l’aigua degut a l’ús de descalcificadors d’intercanvi de sals per part
dels particulars.

3.2.3. La calç i la duresa
L’elevada presència de calç a les aigües dels aqüífers de Manacor, de origen natural derivada de la geologia
especifica del terreny, és la principal causa de malestar i obstruccions en precipitar a les canonades i els
electrodomèstics als habitatges.
Es pot aquí destacar que la majoria de les fuites produïdes a l’interior dels habitatges tenen lloc als fluxors
o wàters, són degudes a la calç que embossa els mecanismes de descàrrega i provoca un abocament
continu. Aquest no es percep per parts dels usuaris com una fuita, al contrari per exemple d’un grifó que
degota que és més visible i sonor pel que tarden més en donar-li solució.

pág. 70

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019
Cal fer una primera avaluació de les diferents tècniques disponibles al mercat de descalcificació particular
en habitatges i locals. I després, caracteritzar les sals provinents d’aquestes tècniques i avaluar la seva
presència als aqüífers.
Per tal, d’introduir a l’abastiment urbà tècniques per la millora la qualitat de l’aigua subministrada, s’han
examinat les diverses tecnologies disponibles que es troben al mercat, i s’han vist sis alternatives (Article:
Water Softening Alternatives Analysis):
-

Intercanvi iònic (IEX) (Regenerant de sodi): És el procés més típic que es realitza.

-

Intercanvi iònic (IEX) (Regenerant d’àcid mineral): Empleant un àcid mineral (H+) per la regeneració,
no s’agrega sodi a l’aigua subterrània, la qual, es suficient alcalina com per amortiguar l’àcid agregat.

-

Magnètiques.

-

Nanofiltraltració (NF): Se perd menys quantitat d’aigua amb el qual es converteix amb una bona
opció.

-

Ablaniment de cal

-

Clarificadors de contacte de sòlids d’alta velocitat

-

Mescla

Les darreres alternatives queden descartades per l’elevat cost de realització.
L’Organització Mundial de Salut, OMS, ha adoptat com concentració màxima desitjable 100 mg/l de CaCO3
i com concentració màxima admissible 500 mg/l. El total de duresa, per exemple, que és troba a la mescla
d’aigües del depòsit dret des Serralt es de 460 mg/l CaCO3, per tant, es tracta parlant d’aigua molt dura
no apta per el consum.

pág. 71

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

Tipus d’aigua

mg/l ºFR

ºDE

ºUK

Aigua blana

<17

<1,7

<0,95

<1,19

Aigua lleument dura

<60

<6,0

<3,335 <4,20

Aigua moderadament dura

<120 <12,0 <6,70

Aigua dura

<180 <18,0 <10,05 <12,59

Agua molt dura

>180 >18,0 >10,05 >12,59

<8,39

Taula 16. Classificació de l’aigua per duresa

Una solució, ja que uns dels sistemes que se proposen per corregir aquest problema és la nanofiltració,
també l’opció escollida en el l’article citat anteriorment, que presenta una important sinèrgia amb el
procediment de desnitrificació. Ja que, després del tractament amb bactèries de l’aigua (desnitrificació)
es podria empar la nanofiltració per eliminar la calç, i així aconseguir l’objectiu de tenir aigua potable per
subministrar.

3.2.4. Biofilm
El biofilm són comunitats complexes de microorganismes recobertes d’un polimer extracel·lular,
glicocaliz, que les ajuda a retenir les traces d’aliments i protegeix d’elements tòxics. Se formen
espontàniament en presencia d’humitat i se fixen a les canonades provocant un problema d’higiene.
La formació de biofilm en les canonades d’aigua potable ha estat àmpliament estudiada i es demostra que
queda reduïda la velocitat i la circulació, a mes de bloquejar el flux i corrosionar les superfícies metàl·liques
de les canonades. Aquesta pot ser eliminada fent una neteja exhaustiva amb detergents
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alcalins amb quelants i després una desinfecció per acabar d’eliminar les bactèries que s’han mantingut
amb suspensió.

Figura 16. Biofilm acumulat a una canonada.

3.2.5. Dates de les substancies químiques que es troben als pous de Manacor
Paràmetres
Conductivitat
Pous

Nitrats

Clorur

Sodi

Calci

elèctrica*

Sa Moladora

1360

116

149.7

119.1

94.6

Na Mavida

1012

26.8

117.2

86.7

94.6

Ses Taperes

1526

150.8

190.6

185.6

94.6

Es Pollençi

1317

78.3

150.5

98.6

94.6

2500 µS/cm

50mg/l

250 mg/l

200 mg/l

- mg/l

Valor
paramètric

Taula 17. Taula resum dels paràmetres de les substancies químiques trobades a l’aigua de Manacor.

*La conductivitat elèctrica reflexa la capacitat de l’agua per conduir corrent elèctrica, la qual, està
directament relacionada amb la concentració de sals dissoltes a l’aigua. La conductivitat elèctrica es una
manera de mesurar el Total de Sòlids Dissolts d’una manera més ràpida i econòmica.

3.3.

Les analítiques de qualitat de l’aigua

Les dades han estat estretes de les analítiques de qualitat de l’aigua de les xarxes urbanes, proporcionades
per les diferents entitats que les gestionen, destacant les dates d’interès sobre l’aigua subministrada. A
l’annex 11 es poden veure les analítiques completes.
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-

Manacor: L’aigua de Manacor no es apta per el consum per l’elevada presencia de nitrats i per
ser un aigua molt dura.

-

Son Tovell: L’aigua de Porto Cristo es apta per el consum.

-

ANCUSA: L’aigua de Cales de Mallorca es apta per el consum, amb baix nivell de nitrats com de
clorurs.

-

Cala Murada: Tampoc es apta per el consum, com es pot observar a la taula els clorurs son molt
elevats.

Paràmetres
Conductivitat
Pous

Nitrats

Clorur

Calci

elèctrica*

SAM Manacor

1329

136

185

94.6

ANCUSA

839

22

77

89

Son Tovell

1.150

-

161

-

Cala Murada

3300

-

991

-

2500 µS/cm

50mg/l

250 mg/l

- mg/l

Valor
paramètric

Taula 18. Resum analítiques de l’aigua proporciona per cada companyia que les gestiona.

No es tenen les dates de: Son Talent, Son Macià y es Domingos.
S’ha d’estudiar la desnitrificació de l’aigua subministrada; començant amb una planta pilot a l’Hospital de
Manacor, com un primer pas per arribar a construir una desnitrificadora general, que doni solució tant als
problemes dels nitrats com a la calç.
Es convenient realitzar diferents estudis per determinar en quin estat es troba la cunya salina del terme,
possibles solucions de recuperació, estudiar diferents tecnologies de descalcificació i veure com afecta el
biofilm a les canonades del terme.
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En varis nuclis es serveix aigua no potable per l’elevat contingut en substancies químiques nocives com
els nitrats o clorurs. Aquests nuclis són els següents:
- Manacor
- Es Serralt
- Cala Murada
Actualització 2019
Respecte de la qüestió del subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manacor, sens dubte la
preocupació principal de la SAM, la presència de dos composts químics a l’aigua subministrada comporta
disfuncionalitats: d’una banda els nitrats que fan que l’aigua sigui no potable, i de l’altra el carbonat càlcic,
la calç, que causa molèsties als usuaris.
En els darrers anys a la SAM s’ha anat obrint camí la qüestió de la qualitat de l’aigua des de la perspectiva
de gènere. Efectivament a traves de les enquestes i els tallers de conscienciació s’ha vist que la calç és el
producte que causa molèsties a les llars, funcionals i econòmiques, una vegada s’ha incorporat aquesta
perspectiva de gènere i s’ha transcendit el simple acompliment de la normativa.
Així s’ha vist que cal abordar la qüestió de la qualitat de l’aigua de forma completa, incorporant la
satisfacció de l’usuari, el que implica reduir el contingut de calç, és a dir minvar la duresa de l’aigua. S’ha
de dir que això va també en consonància amb la recent Directiva de l’Aigua de Boca (Water Drinking
Directive) de la Unió Europea, que impulsa la millora de la qualitat de l’aigua del grifó a fi de que pugui
ser beguda i estalviar l’ús d’aigua envasada i els residus que comporta.
S’ha redactat un avantprojecte de planta desnitrificadora que s’ha presentat sense èxit a la darrera
convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible. La propera proposta que es faci hauria de complementar
la desnitrificació amb un descalcificació efectiva i mediambientalment sostenible.
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Núm.
Acció

XI

XII

Capítol

3

Indicadors

Recursos
Naturals

3

Indicadors
Bioquímics

Entitat

Acció

Objectius

Termini

Cost

Avaluació

SAM

Recopilació
i
estudi sobre les
MAS al terme de
Manacor

Conèixer
i
gestionar
de
manera
sostenible, tant
ambientalment
com
econòmicament,
els
recursos
hídrics del terme
de Manacor

2019

15.000,00 €

En
realització

Ajuntament

Regenerar els
aqüífers
qualitativament
(objectiu de la
DMA)

2027

3.000.000,00 €

Pendent

SAM

Estudiar
la
desnitrificació
de
l'aigua
subministrada
(planta pilot i
general)

2018/2019

50.000,00 €

Iniciant-se

2020

6.000,00 €

Pendent

Estudiar
i
conèixer
els
comportaments i
la
presència
d’elements
bioquímics
als
recursos hídrics
del terme de
Manacor

XIII

3

XIV

3

Ajuntament

Estudiar
intrusió
clorurs

XV

3

Ajuntament

Estudiar la calç i
la duresa

2019

3.000,00 €

Pendent

XVI

3

Ajuntament

Estudiar
biofilm

2019

1.000,00 €

Pendent

la
de

el

Cost total estimat

Taula Resum 3. Capítol Antecedents Naturals.
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4. L’OBTENCIÓ DE L’AIGUA
4.1.

Els pous d’extracció

Els pous d’extracció d’aigua dels aqüífers són a dia d’avui l’única font de subministrament d’aigua del
terme de Manacor, pel que tenen una importància cabal dins el cicle de l’aigua. Els gestors de les
xarxes d’aigua que hi ha als diferents nuclis treballen amb pous destinats a l’abastament urbà.
Una de les qüestions principals que la DGRH ha demanat explícitament incloure al PGD és un inventari
complet dels pous emprats al terme per abastiment urbà. Aquesta identificació és una passa
fonamental en el procés d’ordenació del recursos del terme de Manacor.
A continuació es relacionen els pous per nucli, empresa subministradora i MAS, amb breus
observacions per oferir una panoràmica global. A l’annex 12 es recullen les fitxes d’inventari amb el
recull de la informació que s’ha recollit fins ara de cada pou, excepte dels nous pous inventariats que
esdevingueren un motiu d’esmena que s’adjunten a l’annex 24. L’objectiu aquí és iniciar una acció,
començar una base de dades que es completi progressivament en un futur immediat i sigui una eina
imprescindible en la gestió del recurs. Concretament es pretén:
- Assignar un nombre d’orde a tots els pous d’abastament urbà de Manacor.
- Referenciar topogràficament els pous d’abastiment urbà, és a dir la ubicació i la forma d’arribar-hi.
- Caracteritzar les instal·lacions i els equips de cada sondeig.
- Fer un seguiment dels cabals extrets i els nivells d’aigua assolits al sondeigs.
- Ajustar les concessions, si s’escau, a les necessitats d’extracció i a la correcta explotació de
l’aqüífer.
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4.1.1. Ciutat de Manacor
Els pous que abasteixen la ciutat de Manacor i els nuclis circumdants estan situats sobre les MAS
següents: Son Talent 1818M1, Sa Torre 1818M3 i son Macià 1818M5.

Actualització 2019
Per a la justificació de la suficiència hídrica del PG s’ha hagut d’actualitzar tota la informació

MAS son Talent abastament urbà de Manacor
Aquí les concessions vigents o sol·licitades són:
en tramitació
CAS -1055
CA-1008

Sa Moladora
Ses Tapareres
Na Mavida

800.000 m³
482.130 m³
105.120 m³ pou de garantia, agregant el cabal als altres dos

El cabal conjunt que resulta de 1.371.403 m³ s’ha sol·licitat que es pugui extreure indistintament dels dos
pous de sa Moladora i ses Tapareres. Veure annex 22.

MAS sa Torre abastament urbà de Manacor
Aquí les concessions vigents o sol·licitades són:
CAS-600
CAS -1950
CA-1101

Sa Torre
Sa Gravera
Es Pollencí

262.800 m³
482.130 m³
208.000 m³

També s’han demanat dos pous de garantia als terrenys municipals del Museu de la Torrer dels Enagistes
i a l’Ecoparc municipal. Veure annex 22.

Segueix la justificació presentada a la DGRH
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LES CONCESSIONS DELS POUS DE LA CIUTAT DE MANACOR

a. Els aqüífers d’on s’abasteix Manacor
Des del departament d’Estudis i Planificació de la DG RRHH es fan els estudis i el control de les masses
d’aigua. Des del Ajuntament de Manacor, o la seva empresa d’Aigües, no es poden contradir les
consideracions que es facin des de l’orgue tutelar.
Així les impressions que es tenen des d’una perspectiva local en tot cas s’han de treballar sota la supervisió
de RRHH. Així una de les propostes del PGD, desenvolupar l’estudi de les masses, ja està en marxa. S’ha
contractat des de la SAM una empresa d’hidrogeologia per aquesta comesa, en coordinació amb
l’Observatori de l’Aigua de la UIB.
Dit això, es poden fer algunes consideracions sobre les masses d’on s’abasteix Manacor, totes extretes de
la documentació del PHIB 2019.

1818M1 Son Talent està situat davall la ciutat de Manacor.
1818M2 Santa Cirga es correspon amb la vall a mig camí entre Manacor i Portocristo.
1818M3 Sa Torre ve a ser la serra de Llodrà, que arriba a la ciutat per la banda del Serralt.
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Taula 19 amb el balanç dels aqüífers del terme de Manacor. PHIB 2019 Memòria annex 2 pàg. 121.
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La taula de la pàgina anterior es correspon amb les estimacions de la situació actual que es fan a la memòria
del PHIB 2019. Pel cas concret de son Talent es considera que té actualment unes sortides de 4,538 Hm³
anuals. Es calcula també al mateix annex, pàg. 136, que la disponibilitat futura serà per aquest aqüífer de
només 3,095 Hm³ anuals, i així a pareix a la part normativa del PHIB, com es pot observar a la taula següent:

Taula 20 amb les assignacions de l’aqüífer 1818M1 son Talent. PHIB 2019 Normativa pàg. 66.
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1818M1 son Talent és el primer aqüífer a considerar. Es pot fer una digressió, abans de seguir amb el
raonament amb les dades del PHIB 2019:

1818M1 Son Talent és la massa principal davall la ciutat, on hi ha els pous de sa
Moladora i ses Tapereres. Està declarat com a sobrexplotat. com ja s’ha dit la
percepció que es té des de la SAM és que la sobreexplotació és nominal. La hipòtesi
que s’ha de confirmar, o no, amb l’estudi de detall que està iniciant-se és que:
- Aquest aqüífer és molt permeable , de mares, i el nivell varia interanualment en
conjunt segons les pluges. A dia d’avui té el nivell uns 35 metres sobre el mar.
- L’aqüífer no està sobrexplotat, ja que les concessions agrícoles ja no s’empren.
- Té un funcionament d’aqüífer confinat que permetria usar-lo com a embassament
subterrani i regular els cabals subministrats a tot el terme.
- Les fuites de la xarxa de subministrament, així com el cabal que surt de l’EDAR,
se’n van per l’aqüífer superficial cap a sa Marineta i la badia d’Alcúdia.
Seguint amb les dades del PHIB 2019, cal observar que la situació de sortida a son Talent és una extracció
per abastiment de 1,583 Hm³ anuals, i el que es prescriu per evitar la sobreexplotació de l’aqüífer és 1,221
Hm³ anuals. Es pot notar que aquesta reducció de devers 350.000 m³ es correspon exactament amb l’estalvi
que s’ha produït a Manacor els darrers anys.
Efectivament es pot avançar aquí que la suficiència hídrica de la ciutat de Manacor està garantida ja que
els cabals que es necessiten extreure de la 1818M1 són exactament els que preveu el PHIB, sense entrar
encara en les concessions.

1818M2 Santa Cirga es correspon amb la vall a mig camí entre Manacor i Portocristo. Aquí només hi ha
pous de Son Tovell, la mercantil concessionària de dret de l’abastiment dels nuclis de Porto Cristo i S’Illot,
i de fet de Cala Anguila, Cala Mendia i Estany d’en Mas. Aquí no hi ha cap problema, ja que la situació de
sortida és una extracció per abastiment de 1,324 Hm³ anuals, i el que es prescriu pel futur és 1,350 Hm³
anuals.

1818M3 Sa Torre, a la serra de Llodrà entre Manacor i la costa, té un excedent, segons les xifres de RRHH.
Hi ha els pous de sa Torre, es Pollencí, sa Gravera i sa Roca a la part interior, i algun de son Tovell a la
zona costanera.

Aquest aqüífer pareix que està format per bosses independents entre si, ja que pous
propers entre si presenten nivells molt diferents.
Aquí tampoc no hi ha cap problema, ja que la situació de sortida és una extracció per abastiment de 0,671
Hm³ anuals, i el que es prescriu pel futur és 0,688 Hm³ anuals.
El que s’ha vist del PHIB 2019 es pot contrastar amb els nombres que es manegen des de RRHH. Es pot
avançar que l’excedent de sa Torre, 212.000 m³, es correspon amb el cabal demanat pel pous des Pollencí,
208.000 m³.
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Massa

Extracció
2012

Disponible
2021

Dèficit 2012

1818M1 Son Talent

4,013

2,411

-1,602

1818M2 Santa Cirga

1,965

2,005

0,040

1818M3 Sa Torre

1,045

1,257

0,212

1818M4 Justaní

1,352

0,433

-0,919

1818M5 Son Macià

0,308

0,247

-0,061

1819M1 Sant Salvador

5,526

5,175

-0,351

1820M2 Cala D'Or

0,993

0,841

-0,152

1820M3 Portocristo

0,673

0,515

-0,158

1821M3 Son Mesquida

3,272

4,052

0,780

Taula 21 amb la situació dels aqüífers del terme de Manacor. En groc els sobreexplotats

Cal recordar per acabar que segons la normativa d’aigües els abastiments a poblacions tenen prioritat sobre
els agrícoles, com recull el PHIB 2019 a l’article 30: “Ordre de prioritat entre usos 1. A tots els efectes,
d’acord amb el previst a l’article 98 del RDPH i especialment en el cas de competència de projectes,
s’estableix l’ordre de prioritat...”
D’entrada resulta evident que l’autoritat hidràulica en el cas hipotètic de no haver-hi suficiència hídrica per
una població ja consolidada, com per exemple el nucli actual de Manacor, ha de reassignar els cabals
destinats per reg agrícola a subministraments de població, sobretot en el context actual en que és evident
que aquests cabals ja no s’empren.
És més, a fortiori això queda més clar en un cas com el present, en que els cabals que s’han d’assignar dins
una massa sobrexplotada ja estan assignats a l’abastament urbà.
b Les tramitacions de les concessions dels pous
La recuperació de la concessió del Servei d’Aigües de la ciutat de Manacor no ha estat pacífica, i ha
comportat dos plets entre l’Ajuntament i l’antic concessionari, relacionats en major o menor forma amb les
concessions dels pous.

Els plets en data recent han acabat i ara l’Ajuntament de Manacor ha d’acomplir les dues
sentències sobre els pous: pagar les inversions que s’hi feren, i establir un vincle administratiu
amb els pous llogats per Aguas. Val a dir que el resultat dels dos plets ha estat molt favorable
per l’Ajuntament. ( Veure sentència Annex 13)

Aquesta vicissitud és la que ha encallat fins ara les tramitacions de les concessions dels pous, un
procés que es ve desenvolupant des de fa temps, com es pot veure al correu adjunt:
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De: Maria Far Sanchez <mfar@dgreghid.caib.es>
Enviado el: dilluns, 13 / novembre / 2017 13:19
Para: Francesc Grimalt <fgrimalt@sammanacor.com>
CC: Joana Maria Garau Muntaner <jgarau@dgreghid.caib.es>; María Cinta Miguela Velasco
<mcmiguela@dgreghid.caib.es>
Asunto: Re: Memoràndum reunió expedients pous Ajuntament Manacor DGRH 31 octubre 2017
Bon dia,
Us adjunt la situació administrativa dels expedients que m'ha facilitat el Servei
d'Agües Subterrànies:

CAS-1950: avui mateix s'ha tramès un correu pel pagament de les taxes de
publicació al BOIB.

CAS-1101: (Es Pollencí):
Es tracta d'una concessió en tràmit.
Està pendent d'aportar un nou contracte de lloguer de la finca on hi ha el pou, a
favor de l'Empresa de Serveis del municipi de Manacor SA.
S'ha d'aportar assaig de bombeig i pagar les taxes de concessió.
CAS-1055: (Ses Tapareres):
Es tracta d'una concessió en tràmit.
Està pendent d'aportar un nou contracte de lloguer de la finca on hi ha el pou, a
favor de l'Empresa de Serveis del municipi de Manacor SA.
S'ha d'aportar assaig de bombeig i pagar les taxes de concessió.
CAS-600: (Sa Torre):
Concessió finalitzada.
Està pendent d'aportar un nou contracte de lloguer de la finca on hi ha el pou, a
favor de l'Empresa de Serveis del municipi de Manacor SA.
Pagar les taxes de canvi de titularitat.

CAS-1205: (Es Crevers):
S'ha sol·licitat la clausura del sondeig, però es tramitava a nom de Aguas
Manacor SA, i ha sol·licitat la clausura FEBRER SA. S'ha d'aclarir la relació
contractual entre ambdós. També s'ha d'aportar documentació per esbrinar qui
és el propietari actual de la finca.

Cal recalcar que els pous que s’empren són perfectament coneguts, alguns fins i tot formen part de la xarxa
de control de nivells de RRHH, dedicats a l’abastiment urbà per part d’una empresa pública. Anualment es
declaren el cabals extrets a RRHH, es passen inspeccions de Sanitat, i s’està en contacte amb la secció
d’Aigües Subterrànies de RRHH.
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Els pous que estan sobre la taula són els següents, en la taula esborrany proporcionada per
RRHH:

Num

Propietat

Num Cap
4

Nom pou

Volum

Expedient SAS

Concedit

1 Municipal

1

Sa Moladora 1

DI 29870

1 Municipal

1

Sa Moladora 2

DI 6038

2 Lloguer AM

2

Tapareres

CAS 1055 (DI 9824/12775)

466.283

3 Lloguer AM

3

Sa Torre

CAS_600 (A_S_4024)

262.800

4 Lloguer AM

4

Pollencí /son
Coletes

CAS_1101 (AAS_7654)

3.000

5 Lloguer AM

5

Na Mavida / sa
Torre

CAS_1008 (A_S_8018)

105.120

6 Lloguer SAM

6

sa Gravera / sa
Torre

CAS 1950 (AAS 8211)

482.130

7 Assoc. Veins

7

Es Serralt

CAT 12658

No en te

Aguas
Manacor

8

Es Creuers

CAS_1205 (A_S 7842)

A
Condemnar

No en te

Particular

9

Sa Roca

CAS_1230 (AAS 10725)

En
tramitació

415.192

??

Amb el present document s’entreguen a RRHH les sol·licituds per ajustar les concessions de
cada un d’aquests pous, tal com es detalla als apartats següents.

- Es Pollencí: increment del cabdal concedit a 208.000 m3. (Veure Annex 22.2)
- Sa Moladora, Ses Tapereres: regularització del seu cabdal fins a assolir els cabals concedits,
on en el seu defecte el màxim permès pel PHIB 2019 per subministrament urbà a
l’aqüífer 1818M1 son Talent. (Annex 13.2, i 13.3)
- Molí d’en Beió: canvi de titularitat i assignació del cabdal al rec municipal. (Veure Annex 22)
- Sol·licitud dels dos nous pous de garantia: Enagistes i EcoParc. (Veure Annex 22)
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c Concessions a l’aqüífer 1818M1 Son Talent. D’aquest aqüífer s’extreu la majoria de l’aigua
de Manacor.

Com es pot veure a la taula del PHIB l’únic pou amb un cabal regularitzat és na Mavida, el dels
105.120 m³ anuals.

Taula 22 concessions de l’aqüífer 1818M1 son Talent. PHIB 2019 Memòria annex 1 pàg. 15 i 16.

Aquí hi ha el pou de sa Moladora, DI 29.870 / DI 6038 de propietat municipal i format per dos
sondeigs. Aquest és el pou original del sistema. Donat que és de propietat municipal s’havia
deixat la seva regularització pel final. Té un cabal concedit originalment el 1972 de 800. 000 m³,
com testimonia el document conservat als arxius municipals. I que s’adjunta còpia a l’annex 22.

També hi ha el pou de ses Tapareres CAS 1055 (DI 9824/12775), llogat a un particular, que només
té un sondeig. Aquest tendria un cabal concedit, tot i que manca una part de la
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tramitació. Des del punt de vista tècnic es proposarà completar el pou amb un segon sondeig.
Això permetrà tenir una alternativa fiable a sa Moladora.
Donat que ambdós sondeigs estan situats sobre el mateix aqüífer, de gran permeabilitat, es
proposa que la regularització d’ambdós passi per atorgar un cabal conjunt, el qual es pugi
extreure indistintament per qualsevol dels dos pous de dos sondeigs cada un. Veure annex 22.
Es procedirà immediatament a realitzar assaig de bombeig dels dos pous, incardinant-los com la
resta que es facin en l’estudi de detall hidrogeològic dels aqüífers ja esmentat. El problema
principal a l’hora de realitzar-los és que els dos pous no es poden aturar gaire hores,
Com s’ha vist entre aquests tres pous s’extreia una xifra històricament de l’ordre dels 1,6 Hm³
anuals. Els darrers anys havia pujat un poc degut als treballs de reparació dels pous de la MAS
de sa Torre.
Pel que fa al pou des Creuers, està enmig de la MAS son Talent. Per diverses raons es proposava
deixar-lo com a de garantia. S’ha donat de baixa i està segellat.
També cal tenir en compte que hi ha un pou de reguiu propietat de l’Ajuntament, situat dins el
casc urbà, el del molí d’en Beió, ARE_2841_vigent_DI_2918. El cabal concedit és d’ús agrícola,
de 5.800 m³ anuals. Es proposa augmentar-lo a 60.000 m3 per fer front al reg dels jardins
municipals. És un cabal reduït front al total del subministrat al cas urbà, però altament simbòlic.
Així una mesura combinada serà la progressiva substitució de la gespa per xerojardineria. Apart
de l’exemple que es donarà, serà una primera fase per crear una xarxa específica i regar
posteriorment amb aigua regenerada provinent de l’EDAR.
Proposta per l’aqüífer de son Talent

Pou 1. Sol·licitar que pel doble pou de sa Moladora es restitueixi el cabal concedit
originalment el 1972 de 800.000 m³, com testimonia el document conservat als arxius
municipals. (Veure còpia Annex 13.2)
Pou 2 Completar la tramitació de ses Tapareres amb el cabal de 466.283 m³ anuals.
Pou 3 Per na Mavida transferir el cabal als altres dos, els 105.120 m³ anuals, i deixar-lo com
a pou de garantia.
Pou 8 Es Creuers està condemnat.
Pou Molí Beió. Assignar el cabal agrícola de 5.800 m³ a l’Ajuntament pel reg de jardins
municipals, i estudiar si es pot pujar a 60.000 m³ anuals.
En total els cabals conjunts dels tres pous de la SAM a l’aqüífer 1818 M1 queden entorn dels
1,371 Hm³ ja concedits , i com a mínim dels 1,221 Hm³ anuals prescrits pel PHIB per aquesta
massa sobreexplotada. Des de RRHH s’especificarà quin ha de ser el cabal exacte.
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d Concessions a l’aqüífer 1818M2 Santa Cirga. Aquí hi ha pous de Son Tovell. No hi ha res a
comentar, apart de que des d’aquesta empresa encara s’haurien d’aclarir alguns detalls dels
pous.

e . Concessions a l’aqüífer 1818M3 Sa Torre. Aquí hi ha varis pous. Segons dades de la Direcció
General de Recursos Hídrics hi ha encara un cabal disponible de 212.000 m3.
Pous amb cabal concedit
CAS-600 Sa Torre té una concessió de 262.800 m³ anuals. A falta d’algunes tramitacions és
correcte.
CAS-1950 Sa Gravera té concedits, i a punt de posar en servei, 482.130 m³ anuals.
Pous pendents de tramitació
CAS-1101 Es Pollencí té una concessió per prospecció de 3.000 m³ anuals. En aquest es
sol·licita un augment del cabal, i s’ha realitzat un assaig de bombeig que indica que el cabal
òptim és de 208.000 m³ anuals.
CAS-1230 Sa Roca té la tramitació iniciada. Està massa a prop de l’antic abocador. En
coordinació amb la propietat es donarà de baixa.
Pous destinats a garantia
També dins la MAS sa Torre es poden fer nous pous per complementar els existents, en espais
públics propietat de l’Ajuntament, destinant-los a pous de garantia.
-

Al Museu de la Torre dels Enagistes.
Al solar municipal darrer el polígon agroalimentari.

Proposta per l’aqüífer de sa Torre

Finalitzar els processos de concessió de sa Torre (pou 5) i sa Gravera (pou 6), i de la resta.
Sol·licitar un cabal superior pes Pollencí (pou 4), el que resulta de l’assaig de bombeig.
Donar de baixa sa Roca (pou 9). Pertany a un propietari particular.
Incorporar dos nous pous de garantia en terrenys municipals.

Fins aquí la justificació presentada a la DGRH el 2019
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Propietat

MAS

Estat administratiu. Observacions

SAM Manacor
1

Sa Moladora

Municipal

Son
Talent

Pendent regularització.

2

Ses Tapareres

Lloguer AM

“

En tramitació. Pendent contracte.

3

Sa Torre

“

Sa Torre

Pendent contracte.

4

Es Pollencí

“

“

En tramitació. Pendent contracte.

5

Na Mavida

“

“

En tramitació. Pendent contracte.

6

Sa Gravera

Lloguer SAM

“

Correcte

Assoc. Veïns

“

Desconegut

Assoc. Veïns Serralt
7

Es Serralt
Aguas de Manacor

8

Es Creuers

A. Manacor

Son
Talent

Pou tancat, tramitar baixa per part de l’Ajuntament
de Manacor

9

Sa Roca

Particular

Sa Torre

Tramitar baixa

Municipal

Son
Talent

Agrícola. Canvi de concessió de 5.800m3 a
60.000m3 per a regadiu de parcs i jardins
municipals

SAM
11 Molí d’en Beió

SAM: Pous de garantia
12 Agroalimentari

Terreny
municipal

Sa
Torre

Entrat a registre el tràmit per al sondeig i
realització d’un pou nou a la massa Sa Torre

13 Es Museu

Terreny
municipal

Sa
Torre

Entrat a registre el tràmit per al sondeig i
realització d’un pou nou a la massa Sa Torre

Com. Reg.

Son
Macià

Correcte

Particular

Son
Macià

Correcte

Com. Reg. S. Macià
10 Can Puput (2)
Venda en Camions
21 CAS-1254

Taula 23 Pous de la ciutat de Manacor.
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Amb la voluntat de garantir l’òptima distribució d’aigua a la població de Manacor, s’estan tramitant
actualment la construcció de dos pous nous de garantia a la massa d’aigua 1818M2 Sa Torre. Ambdós
pous, 12.Agroalimentari i 13.Es Museu, serviran per augmentar el control de l’estat de la massa 1818M2
i oferir garanties al subministrament urbà.
Per acabar amb el nucli urbà de Manacor, dins el barri des Serralt hi ha un pou que subministra aigua a la
seva xarxa particular. No pareix que estigui tramitat com a abastament urbà, to i que Sanitat en fa un
seguiment. Està situat sobre la MAS sa Torre. En cas que aquest barri s’integri a la xarxa general de
Manacor el pou es tramitaria per entrar al grup de pous de garantia.
Segueix son Macià, el nucli rural vora la ciutat que s’abasteix del pou de doble sondeig de Can Puput. Està
situat sobre la MAS son Macià, que està classificada com a sobrexplotada. Sobre aquest pou no hi ha cap
aspecte destacable a referir.
Acaba el conjunt de pous de la zona interior de Manacor el pou CAS-1254, situat a la MAS son Macià i
dedicat a la venda d’aigua en camions. És evident que hi ha més pous dins el terme dedicats a la venda
d’aigua mitjançant camions o per xarxes a les vivendes aïllades en rústic. Localitzar i caracteritzar aquests
pous mereix una acció específica a mig termini.
Cal observar que el Pla de Sequera Balear preveu que en cas de problemes es redueixi el consum als
habitatges aïllats amb prou propi, en un 10, 20 o 30%. Això només serà possible de controlar efectivament
amb una telelectura municipal.
Extraccions pous Ciutat de Manacor. A l’annex 27 es recullen les taules sobre el conjunt de les extraccions
mensuals dels diferents pous de la ciutat de Manacor, durant l’any 2018:
Resum anual de paràmetres d’abastiment d’aigua, any 2018, Empresa Serveis del Municipi de Manacor
(SAM Manacor).
•

Extracció, piezometria i qualitat de l’aigua per pou: Na Mavida, Es Pollencí, Sa Torre, Ses
Tapereres, Sa Moladora.
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4.1.2. Nucli Costaner Nord
Els pous que abasteixen Porto Cristo i els nuclis circumdants estan situats sobre les MAS següents: Porto
Cristo 1820M3, Santa Cirga 1818M2 i Sa Torre 1818M3. Tots aquests pous estan gestionats per Aguas son
Tovell. En aquest nucli és on les concessions d’extracció estan més ordenades.
Aguas son Tovell
41 Son Tovell
Ca na Biela
42 depòsit
43 Ca na Biela cases
44 Coll Caseta
45 Coll Munar 1
46
47
48
49
50
51
52
53

Coll Munar 2
Ses Talayoles
Son Suau 1
Son Suau 2
Son Suau 3
Son Crespí 1
Son Crespí 2
Son Crespí 3

54 Son Blavet 1
55 Son Blavet 2
56 Son Blavet 3
57 Son Blavet 4
58 Son Ganxo
59 Coll Nou
Els Carbessers de
60 son Ganxo 2
61 Vista Alegre
62 Es Rafal Pudent 1
63 Es Rafal Pudent 2
64 Son Blavet
65 Son Còdol

Expedient
DI 32046
ARE 3396
(DI_32044)
ARE 3397
(DI_32045)
ARE 3393
(DI_30757)
ARE 3392
(DI_30758)
ARE 3391
(DI_32096)
ACA 70 (DI 16855)
CAS 86 (A-1427)
CAS 86 (A-1428)
CAS 86 (A-1429)
CAS 627 (A-4630)
CAS 627 (A-5210)
CAS 627 (A-4808)
CAS 783 (SHB604)
DI_22768
CAS 783 (SHB512)
DI_16380
CAS 1052
(A_S7625)
CAS 1157
(DI_22397)
ARE 2290
(DI_26688)
ARE 3394 / DI
20256
ARE 2213 / DI
39426
CAS 1249/ AAS
11881
CAS 1281/ A_S
8183
CAS 1311/ AAS
13232

Propietat
Lloguer

ACA_971_Vigent-DI- Indeterminat
_22769
A_S_7713_Vigent

P. Cristo

MAS

Estat administratiu. Observacions
Correcte

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
Sta.Cirga
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

Sa Torre

"

Sta. Cirga

En tramitació

"

"

"

"

"

"

"

"

Indeterminat
Sta. Cirga

Indeterminat
En Tramitació
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66 Son Còdol 2
67 Sa Conta
68 Es Coll Nou 2

A_S_7712_Vigent
A_S_7975_Vigent
ARE_3395_NoVigent- Indeterminat
DI-_20467

"

"

"

"

Indeterminat
Taula 24. Pous de la zona costera Nord.

Indeterminat

La majoria dels pous estan situats entorn de la carretera de Manacor a Porto Cristo, els numerats del 41
al 7. Subministren directament a Porto Cristo passant pel depòsit situat devora el pou de na Biela. Estan
situats sobre l’aqüífer de Porto Cristo, els més propers a la mar, sobrexplotat i contaminat per nitrats i
clorurs; i el de Santa Cirga els més allunyats, el qual no està sobrexplotat quantitativament, però sí
presenta contaminació per clorurs i risc de nitrats.
De fet es pot veure com als dos pous de ca na Biela, els més propers al mar, la cunya salina ja ha arribat
de forma tan acusada que ha provocat que se’n deixi d’extreure aigua. Aquests pous seran referents en
començar l’estudi de la dinàmica de les MAS.
També sobre la MAS Porto Cristo hi ha el pou de son Tovell, que dóna nom a l’empresa, i està separat de
la resta, servint directament al nucli de s’Illot.
Sobre la MAS sa Torre hi ha el pou de son Ganxo, també separat del grup principal, que serveix
directament al nucli de quatre cales. Els pous que té a dia d’avui en tramitació Aguas son Tovell estan
situats en aquesta zona, a l’entorn del Rafal Pudent i son Còdol.

Figura 17. El camp de pous d'abastament urbà, en vermell, de Son Tovell. A la dreta Porto Cristo, a l'esquerra Manacor.
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Cal notar que la dinàmica de les darreres dècades en aquesta zona ha estat anar obrint pous nous cada
vegada més cap a l’interior, a mesura que la cunya salina anava penetrant. Cal notar que el camp de pous
ja està molt proper al que serveix a la ciutat de Manacor. Aquí es posa de manifest la necessitat d’una
gestió global dels aqüífers, començant per una canonada d’interconnexió i una gestió de la demanda.

4.1.3. Nucli Costaner Sud
Els pous que abasteixen Cales de Mallorca, Es Domingos i Cala Murada estan situats sobre les MAS
següents: Cala d’Or 1820M2 i Sant Salvador 1819M1. Ambdues estan contaminades per nitrats i clorurs i
sobreexplotades , amb lleugers matisos.

81
82
83
84
85
86
87
88
89

ANCUSA
Sa Bassa des Coll 1
Sa Bassa des Coll 2
Sa Bassa d. Coll 3 (2?)
Urb. Cales Mall.
NOSOCIDE
Es Domingos
Sa Plana Vella
Sa Plana Vella 1
Sa Plana Vella 2
Sa Plana Vella 3
Sa Plana Vella 4

Propietat

MAS

ANCUSA

Salvador
"
"

Correcte

Cala Or

En desús

"

Correcte

"
Salvador
"
"

Tramitació
Tramitació
Tramitació
Tramitació

Plana vella
Plana vella
Plana vella
Plana vella

Estat administratiu. Observacions

Taula 25 Pous de la zona costera Sud.

"
"

Originalment els tres nuclis de la zona costanera sud estaven abastits per pous situats a la franja litoral,
els aquí enumerats com a 84, 85 i 86.
El 84 servia Cales de Mallorca, i en salinitzar-se es va haver de fer un forta inversió a nivell particular per
part de l’Associació de veïns i l’empresa ANCUSA per construir els tres pous 81, 82 i 83 dins la MAS Sant
Salvador, a sa Bassa des Coll, devora la carretera de Felanitx a Portocolom, just davant can Perdiu, dins el
terme de Felanitx molt a prop del de Manacor. Es subministra de l’ordre els 600.000 m³, tot i que el
conjunt dels pous té autoritzats 1.200.000 m³.
Com s’ha vengut indicant en aquest Pla, la solució més simple a mig termini per subministrar aigua potable
a tota la zona costanera sud passa per recolzar-se en els pous d’ANCUSA, que tenen autoritzat
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un cabal suficient per servir els tres nuclis, una vegada controlades les fuites i reduït el reg dels jardins a
cala Murada.
El pou 85 serveix al petit nucli des Domingos. Actualment està totalment salinitzat. Pareix que l’aigua
potable es du en camions.
Els pous del 86 al 89 serveixen al nucli de cala Murada, de l’ordre dels 400.000 m³ anuals. Està situat dins
la finca de sa Plana vella, de la qual es va segregar la part de la marina per fer la urbanització. Aquesta
dada és rellevant ja que actualment l’Associació de veïns de cala Murada, la gestora del servei, està lligada
amb aquests pous per un contracte d’exclusivitat que es va establir originalment amb la companyia
urbanitzadora. Es rellevant incidir que en l’actualitat s’està tramitant la recuperació del servei
d’abastiment d’aigua de Cala Murada per part de la SAM, com a conclusió a l’auditoria tècnica realitzada
per la SAM per a la readquisició del servei, en data d’entrada a registre en el març del 2019.

Figura 18. Els pous de la zona costera Sud.

Els pous de sa Plana Vella proporciona aigua amb 800mg/l de clorurs , triplicant el valor legal permès. Es
pot observar que l’elevadíssim consum dels habitatges de cala Murada és notori que es deu al rec dels
jardins de gespa, els quals es reguen literal i bíblicament amb sal.
Una de les prioritats d’aquest pla, es establir uns llindars d’extracció per tal de mantenir uns aqüífers
sostenibles. A Manacor, en base al nou Pla Hidrològic, s’haurà assignat un cabal màxim de 1,221 hm3 anual
de l’aqüífer de Son Talent; i un altre de 0,7 hm3 anual de l’aqüífer de sa Torre. A la Zona costera nord s’han
d’organitzar i gestionar les extraccions per reduir la penetració de la cunya salina. I a la zona costera sud
s’ha de deixar de subministrar aigua salada.
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Actualització 2019
La proposta que s’ha fet dins l’auditoria tècnica per a la recuperació del servei de Cala Murada, pel que
fa a l’extracció dels pous, és la següent:

Fase 2 mig termini
Una vegada estabilitzada la situació de la xarxa, i això implica un menor consum total i una major eficiència,
caldrà abordar el problema del subministrament d’aigua potable. Es poder fer estimacions del cabal objectiu amb
uns pressupòsits prudents:
El cabal actual demandat anualment puja a uns 440.000 m³.
Gairebé la meitat es perd per fuites de la xarxa. Amb una eficiència del 85% es redueix el consum total en una
tercera part, cap als 138.000 metres cúbics menys.
El consum per càpita és de l’ordre dels 291 litres per persona i dia. Duplica la dotació de la ciutat Manacor.
Aquesta xifra és en tot cas exagerada i deguda als jardins però varia segons com es calculi. Un objectiu moderat
i raonable seria reduir-lo a la meitat.

Eficiència de la xarxa %
55
80

Cabal demandat m³
440.000
280.000

Nombre d'habitants
equivalents
2.850

Cabal total m³
280.000

Cabal consumit
242.000
240.000
Consum litres per
escomesa i dia

269

Així la xifra objectiu a assolir per iniciar l’aportació d’aigua potable és de l’ordre dels 150.000 m³. Aquesta xifra
no és un llindar rígid sinó simplement una fita que caldrà reconsiderar a mesura que avancin els treballs de la
primera fase.

pág. 95

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019
Per servir aigua potable a la urbanització de Cala Murada l’opció més evident i assequible és obtenir-la del sistema
de subministrament de Cales de Mallorca. Com es veurà, la Zona Costanera Sud és una unitat a efectes urbanístics
i de infraestructures hidràuliques.
El sistema de subministrament de Cales de Mallorca està dimensionat de tal manera que pot absorbir el volum
necessari per abastir Cala Murada, una vegada aquest s’hagi reduït segons l’exposat.
Calas de Mallorca està servida per una companyia privada que proporciona aigua potable i disposa de les
infraestructures necessàries, tant canonades com depòsits, per servir a Cala Murada. De fet la connexió entre
ambdues urbanitzacions ja es va realitzar dècades enrere amb la idea de servir aigua a les parts modernes de la
urbanització. S’ha de referir també que l’eficiència d’aquesta xarxa és del 95%, inaudita a les Balears.
Cal copsar que aquesta segona fase no implica realitzar treballs físics ni construir infraestructures. Tracta sobretot
de l’encaix contractual amb les dos proveïdors d’aigua de la Zona Costanera Sud.
- D’una banda la societat sa Plana Vella, que serveix aigua no potable i té un contracte d’exclusivitat subscrit amb
l’Associació de Veïns de Cala Murada. Caldrà iniciar un procés de recuperació de la qualitat de l’aigua dels pous,
revertint la cunya salina, que serà forçosament llarg.
- De l’altra ANCUSA, la societat que serveix la urbanització de Cales de Mallorca, actua actualment com a
proveïdor d’una urbanització sense recepcionar, és a dir sense cap tipus de vincle amb l’Ajuntament. Aquesta
situació forçosament canviarà amb la imminent recepció de la urbanització per part de l’Ajuntament.
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4.2.

Canonades de transport i depòsits de regulació

Una vegada vists els pous, cal tractar els sistemes que permeten transportar l’aigua des d’aquests fins a
les xarxes urbanes de subministrament: les canonades de transport i els depòsits de regulació.
Les conclusions d’aquest apartat són les següents:
Hi ha una insuficiència generalitzada de depòsits de regulació.
- A la ciutat de Manacor hi ha menys de 5h de garantia tot l’any. Cal renovar algunes canonades.
- A la zona costanera nord hi ha un poc mes de 5h de regulació a l’estiu. Aquí a més les canonades de
transport són insuficients.
- Només a la zona costanera sud s’arriba a les 24h de garantia de regulació a l’estiu.

4.2.1. Ciutat de Manacor
El sistema de Manacor es centra en els depòsits del Serralt. Aquests estan situats a la zona alta de la
població, a la cota 100, a la banda sud vora la ronda del Port i la carretera de Felanitx.
S’ha d’esmentar que la topografia de la ciutat de Manacor permet que tota la població s’abasteixi d’un
únic depòsit, ja que tota queda encaixada dins un mateix llindar de pressió. Efectivament la normativa
prescriu que la pressió a nivell de carrer ha d’estar situada entre 15 i 50 metres de columna d’aigua, és a
dir entre 1,5 i 5 atmosferes.
La ciutat es desplega entre la cota 95 vora els depòsits del Serralt al sud i la cota 70 a la carretera de Palma
al nord. Els depòsits baixos estan situats a la cota 95, i l’elevat que és el que dóna la pressió a la població
està a la cota 115 m.s.n.m.
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Figura 19. Esquema de l'alçada del sistema de depòsits.
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Figura 20. Esquema ciutat depòsits.

Els actuals depòsits tenen una capacitat reduïda. Els dos inferiors són de 450 m³ cada un i l’elevat és de
200 m³. Això suposa una capacitat d’emmagatzemament de 1.100 m³ en total, que front als 5.500 m³
actuals de demanda diària suposa un 20%, és a dir 4,8 hores o 4h 48’. Aquesta capacitat és manifestament
insuficient per una població, ja que hauria de ser com a mínim d’un dia per la demanda actual i de dos per
preveure l’augment futur.

Actualització 2019
El depòsit de reserva de son Talent, que permetrà disposar de dos dies de garantia de subministrament a
la ciutat. Aquest s’havia proposat originalment com a depòsit de coa, ja des de l’exposició pública del PG
el 2016. A la versió en tramitació del PG s’ha inclòs una previsió de terrenys dins la urbanització de son
Talent. La construcció d’aquest depòsit amb una capacitat suficient fa innecessària la construcció del
depòsit de capçalera que també s’havia proposat.
Resulta així una infraestructura que permetrà d’una banda disposa d’una reserva d’aigua per a la ciutat,
una qüestió molt necessària. De l’altra també repercutirà en una millora de la pressió a la xarxa molt
notable. Efectivament sense una xarxa d’artèries durant el dia hi ha una caiguda de la pressió de devers
una atmosfera. Amb un depòsit en coa de xarxa això es solucionarà, sense haver de recórrer a curt termini
a la construcció d’oneroses artèries que creuin la població.
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Aquest depòsit es podrà construir una vegada estigui aprovat el PG i s’hagi recepcionat la urbanització
del puig de son Talent.
Cal afegir finalment que amb aquest depòsit de coa es cobreixen els dos possibles emplaçaments on
l’ABAQUA pot instal·lar el depòsit comarcal de la xarxa en alta.

Figura 21. Esquema de la ciutat amb els dos depòsits a banda i bandat.

Així el que havia de ser inicialment un segon depòsit passa a ser el principal, pel que fa a oferir garantia
de servei. Estarà situat dins la urbanització del puig de son Talent, a la mateixa cota 115 / 120 que és
precisament la del depòsit elevat del Serralt. EL PG preveu l’emplaçament. Aquest donarà estabilitat al
subministrament de la zona més allunyada del Serralt. S’ha predissenyat amb una capacitat d’uns
10.000 m³, el doble de la la demanda diària.
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Figura 22. Localització de la proposta del depòsit de coa.

Pel que fa les canonades de transport dels pous de Manacor s’agrupen en varis sistemes diferents:
- Des del pou de sa Moladora puja per dins el casc urbà, per l’avinguda del Tren, la canonada d’impulsió
fins als depòsits del Serralt. És la canonada original del sistema.
- Els tres pous de la zona sud -sa Torre, es Pollencí i sa Gravera- baixen conjuntament des de la zona del
cementeri fins als depòsits del Serralt camp a través a prop del camí de na Pirris.
- El pou de ses Tapareres actualment injecta directament a la xarxa. Quan hagi finalitzat la rehabilitació
dels depòsits, a la primavera del 2018, el seu cabal s’hi dirigirà per la canonada de la ronda Felanitx que
es va construir fa una dècada per dur l’aigua del pou dels Creuers.
- El pou de na Mavida també actualment injecta directament a la xarxa. S’ha habilitat una artèria de la
ronda del Port per dur l’aigua als depòsits després de la rehabilitació, igual que en l’altre cas.
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Figura 23. Localització dels pous d’abastiment del nucli urbà de Manacor.

Cal reconstruir les canonades de transport dels dos pous de sa Moladora i ses Tapareres. Aquesta
actuació puja uns 500.000 € i es farà conjuntament amb la construcció de l’anell arterial.

Actualització 2019

Cal destacar que ja està operatiu el sistema de telecontrol implantat a la xarxa d’alta de
subministrament aigua de Manacor es basa en la implantació de tecnologia en el punts
d’extracció, emmagatzemament i distribució d’aigua per tal de millorar-ne la gestió i optimitzar
els costs. La instal·lació d’autòmats i equips de comunicació via radiofreqüència i comunicacions
mòbils permet adequar la reserva d’aigua segons la previsió del consum, optimitzant els costs
d’extracció de la mateixa, el control en temps real de les instal·lacions i la xarxa de distribució, a
més de disposar d’un sistema de supervisió que permetrà el seguiment des del mateix telèfon
mòbil, a més de generar automàticament alarmes en casos d’anomalies i errors, i realitzar el
seguiment històric de la informació per millorar les actuacions futures. També permet, a través
dels servidors connectats a internet, lliurar informació de la xarxa d’aigua al ciutadà.
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Figura 24 bis. Sistema de telecontrol de pous i depòsits de Manacor.

Establits de Son Talent
Els vials dels establits de Son Talent estan situats entre les cotes 90 i 96. És a dir, entren dins el llindar de
pressió de la població per gravetat. Això permet que es pugui fer una dotació de servei amb les actuals
infraestructures generals de la ciutat, sense bombeigs específics.

4.2.2. Urbanització del Puig de Son Talent
Aquesta urbanització s’estén sobre el vessant del puig entre la cota 106 i la 206. Això vol dir que necessita
tres esglaons de càrrega.
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El depòsit superior està situat a la cota 206, i ha de rebre l’aigua d’un depòsit inferior situat a la cota 106,
el qual al seu torn està connectat amb una canonada a la xarxa municipal. Aquest depòsit inferior és
disfuncional ja que rep l’aigua perdent uns 15 metres de columna respecte de la pressió de la xarxa.
Actualment la xarxa de subministrament de la urbanització, degut a que aquesta no està recepcionada,
es nodreix d’una xarxa agrícola. Quan s’hi incorpori caldrà substituir el depòsit inferior per una presa en
càrrega i bombejar, amb alimentació fotovoltaica, al depòsit superior. Això probablement es podrà fer
directament des del depòsit de coa.

4.2.3. Es Serralt
En aquesta barriada el pou està connectat directament amb un aljub, i des d’aquest un grup de pressió
abasteix les canonades que reparteixen l’aigua als blocs d’habitatges passant per dins els edificis. El
clavegueram connecta amb el general de la ciutat per gravetat, passant per les antigues fosses sèptiques.
Actualització 2019
Com s’ha dit des de la SAM s’està elaborant un estudi per incorporar aquest barri a la xarxa general de la
ciutat. Es basarà en els següents factors:
- El pou passarà a ser de garantia, i es connectarà amb l’artèria est.
- Donat que el barri està situat a la part més alta de la ciutat, on hi ha problemes de pressió s’han
redissenyat els sectors en aquesta zona per a que els tres més elevats i propers als depòsits del Serralt
s’alimentin amb un grup de pressió específic. Això permetrà eliminar grups de pressió públics i també
molts de particulars.
- Caldrà refer les canonades d’abastiment i residuals del barri. Això raonablement s’haurà de fer en el
marc de la rehabilitació integral dels vials, una vegada aclarida la seva titularitat.
- Dins cada finca s’hauran de disposar comptadors individuals, per superar l’actual sistema sense
comptadors i amb només quota fixa.
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4.2.4. Son Macià
Una canonada que discorre camp a través connecta el pou amb la població. No presenta cap peculiaritat
destacable ni cap aspecte evident a millorar.
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4.2.5. Porto Cristo. Costa Nord

El nucli de Porto Cristo es nodreix del depòsit de ca na Biela, de 500 m³ situat a la cota 47. Cal notar que
la població es desenvolupa entre la cota zero del nivell de la mar i la cota 30, és a dir entra tot dins un
mateix llindar de pressió, pel que el depòsit està situat òptimament per servir-lo. Els problemes de pressió
que pateix la zona costanera nord es deuen així a l’insuficient diàmetre de les canonades de transport i a
la deficient concepció de la xarxa de distribució, com es veurà.
S’Illot s’alimenta del depòsit de son Tovell, de capacitat i cota similars, entra igualment en el mateix llindar,
ja que en aquest altre nucli costaner la cota màxima és la 10.
Les Quatre cales compten amb alguns depòsit elevats fora d’ús i un al carrer Dalies de l’Estany d’en Mas
de característiques similars a les dels dos anteriors. En aquest nucli només aquest carrer està a la cota 45,
i la resta queda per davall la 35.
CA NA BIELA 1,2
SON CRESPÍ 1,2
SON GANXO

SON BLAVER 1,2,3,4

SON TOVELL

Depòsits

QUATRE
CALES

PORTO

S’ILLOT

CRISTO

Figura 25. Esquema del sistema de la zona costanera nord

Tot el sistema hidràulic de la zona costanera nord està interconnectat, i treballa en un mateix llindar de
pressió definit per la cota 50 sobre el nivell del mar. El sistema de pous s’articula sobre el de depòsits de
la següent manera:
- El pou de son Tovell està connectat amb el depòsit de son Tovell.

pág.

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019
- La majoria dels pous, situats a l’entorn de la carretera de Manacor a Porto Cristo, connecten amb el
depòsit de na Biela.
- El pou de son Ganxo connecta amb el depòsit del carrer Dalies.
A més les xarxes de distribució de tots tres nuclis estan connectades per canonades de connexió entre si,
canonades que discorren a prop de la carretera Porto Colom - Porto Cristo - Son Servera.
Donat que la demanda diària actual d’aquest nucli és de devers 7.000 m³ als mesos d’estiu, pareix clar
que s’hauria d’ampliar el depòsit central de na Biela fins als 7.000 m³ de capacitat, i els altres dos que
actuen als extrems de les xarxes com a depòsits de coa, hauria de ser d’uns 2.000 m³.

500 m3

7000 m3

Figura 26 Estimació del volum del nou dipòsit de na Biela.

A més la poca pressió que hi ha actualment a tot el nucli indica clarament que s’ha de fer una nova
conducció de transport de punta a punta, d’uns 5 km de longitud.
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4.2.6. Cales de Mallorca. Costa Sud
Curiosament, aquest nucli tot i la seva caòtica situació administrativa té la millor dotació de depòsits del
terme.
- A cales de Mallorca hi ha un depòsit de 3.100 m³ vora els pous de sa Bassa des Coll, després la canonada
baixa fins al sistema de depòsits original de la urbanització, format per un baix de 1.000 m³ i un elevat de
300 m³. Resulten 4.400 m³ que són superiors als 3.800 m³ de demanda diària de l’estiu.
- A la urbanització des Domingos hi ha un depòsit.
- A cala Murada, una doble canonada des de pou de ses Planes arriba fins al depòsits de la urbanització.
Aquests són l’original de 1.000 m³ i un posterior de 450 m³. El primer necessita una rehabilitació
superficial. Els 1.450 m³ són similars als 1.800 m³ de demanda diària a l’estiu.

Figura 27. Localització dels depòsits de Calas de Mallorca.

Entre els dos sistemes principals hi ha una canonada d’interconnexió.
Aquest nucli està correctament dotat de depòsits de regulació i de canonades de transport. Només es
requereix la rehabilitació del depòsit vell de cala Murada que es pot valorar en 100.000 €.
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4.3.

Les canonades d’interconnexió entre els nuclis

Una part fonamental de les previsions que es fan aquí es basa en la interconnexió entre els tres nuclis
urbans. Això es pot esquematitzar de la següent forma:

Figura 28. Esquema interconnexió hídrica del terme de Manacor.

Es tracta de la creació d’un anell arterial que uneixi els tres eixos de població de Manacor. S’estimen que
es necessitaran uns 40 km (més o manco) de canonada per realitzar la unió completa.
Aquest triangle d’interconnexió tendrà vàries funcions:
Unir entre si els tres nuclis urbans per permetre una gestió unificada dels cabals:
-

Permetre mescles que dilueixin cabals de qualitat subòptima (nitrats i clorurs per exemple)

-

Transportar els cabals provinents de la xarxa en alta del Govern.

-

Moure cabals estacionalment de la costa a l’interior a l’hivern i a l’inrevés a l’estiu.
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Passar pels camps de pous per unir-los amb els nuclis urbans. Així tenim la següent configuració:
-

L’occidental passa pels pous de son Tovell.

-

L’oriental passa per les MAS de Justaní i son Macià, les que estan millor del terme.

-

-El costaner passa per tot l’abocament dels aqüífers al mar.

Aquesta interconnexió pot parèixer concurrent amb la prevista pel Govern però té objectius totalment
diferents.

Actualització 2019
S’ha redactat un estudi previ de les tres canonades d’interconnexió. S’adjunta com a annex 26
S’ha previst un traçat seguint vials públics per a les dues que connecten Manacor amb la costa.

4.4.

Xarxa alta ABAQUA

Pla de de
Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Pla de Gestió de la Demanda
Esmena de deficiències i actualització 2019
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
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Figura 29 Sistema de distribució d’aigua potable en alta a Mallorca
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Previsió xarxa en alta del PHIB revisió 2017
El projecte Maria – Petra te finançament de l’ecotaxa i ha superat el tràmit ambiental. S’han adjudicat
fons de l’ecotaxa per redactar el projecte del tram de canonada Petra Manacor (12.000 €). Hi ha un
avantprojecte fins Manacor que discorre per camins.

Figura 30. Avantprojecte de la canonada Petra - Manacor.

S’ha de construir aquesta canonada dins un termini raonable (2021) per tal de poder enllaçar la xarxa de
subministrament del terme amb la xarxa en alta de ABAQUA.
Actualització 2019
S’ha redactat un estudi previ de les possibles ubicacions del depòsit i els conseqüents possibles traçats de
les canonades per arribar-hi i seguir cap a la resta de la comarca. S’ha entregat a l’ABAQUA. S’adjunta com
a annex 19.
Els dos emplaçaments possibles topogràficament, ja que el depòsit ha de situar-se a la cota 146, són el
puig de s’Ermita o el de son Talent. En ambdós es podrà connectar amb depòsits municipals, al primer
amb el del Serralt i al segon amb el de coa, (son Talent).
El projecte d’execució de la canonada de Maria a Petra ha sortit a licitació enguany 2019. Pel que fa a la
redacció del projecte de Petra a Manacor, encara no ha sortir a licitació. Cal preveure que d’aquest segon
tram es pugui adjudicar l’execució cap al 2023.
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4.5.

La planta potabilitzadora de Manacor

Actualització 2019
Respecte de la qüestió del subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manacor, sens dubte la
preocupació principal de la SAM, la presència de dos composts químics a l’aigua subministrada comporta
disfuncionalitats: d’una banda els nitrats que fan que l’aigua sigui no potable, i de l’altra el carbonat càlcic,
la calç, que causa molèsties als usuaris.
En els darrers anys a la SAM s’ha anat obrint camí la qüestió de la qualitat de l’aigua des de la perspectiva
de gènere. Efectivament a traves de les enquestes i els tallers de conscienciació s’ha vist que la calç és el
producte que causa molèsties a les llars, funcionals i econòmiques, una vegada s’ha incorporat aquesta
perspectiva de gènere i s’ha transcendit el simple acompliment de la normativa.
Així s’ha vist que cal abordar la qüestió de la qualitat de l’aigua de forma completa, incorporant la
satisfacció de l’usuari, el que implica reduir el contingut de calç, és a dir minvar la duresa de l’aigua. S’ha
de dir que això va també en consonància amb la recent Directiva de l’Aigua de Boca (Water Drinking
Directive) de la Unió Europea, que impulsa la millora de la qualitat de l’aigua del grifó a fi de que pugui ser
beguda i estalviar l’ús d’aigua envasada i els residus que comporta.
S’ha redactat un avantprojecte de planta desnitrificadora que s’ha presentat sense èxit a la darrera
convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible. La propera proposta que es faci hauria de complementar
la desnitrificació amb un descalcificació efectiva i mediambientalment sostenible.
Així el nou contingut que es dona a aquest apartat és el següent:

Proposta d’estudi d’alternatives de la planta potabilitzadora de la ciutat
de Manacor
Antecedents
El recentment aprovat Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics del Terme de Manacor, en envant
PGD, identifica les substàncies presenta a l’aigua que es serveix als diferents nuclis de Manacor. En concret
a la ciutat la presència de dos composts químics a l’aigua subministrada comporta disfuncionalitats.
-

Els nitrats amb un valor per damunt el normativament permès fan que l’aigua sigui no potable,
125 mg/l front als 50 mg/l acceptats.
El carbonat càlcic, la calç, amb un valor sobre els 460 mg/l, també multiplicant el valor de 10
mg/l, en aquest cas recomanat.

Fins ara la solució per potabilitzar l’aigua procedent dels aqüífers que abasteixen la ciutat ha passat per la
proposta d’una planta desnitrificadora biològica. Aquesta funciona amb bactèries que amb l’ajut d’una
font de carboni eliminen els nitrats de l’aigua.
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Aquesta línia la va començar l’auditoria de recuperació de la concessió el 2012, obrint un camí que desprès
seguiren l’informe tècnic de PGOU 2016, i els estudis fets a la SAM. Tot això va culminar en la redacció
d’un avantprojecte de planta desnitrificadora per subministrar aigua potable a la ciutat, el qual es va
presentar a la convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible del 2018, sense resultat.
Amb motiu de la tramitació d’aquest avantprojecte i de la publicitat que ha generat a la SAM s’han rebut
moltes observacions i propostes. Aquestes han incidit d’una banda en els dubtes que genera aquesta
tecnologia, i de l’altra en que la calç seguirà present a l’aigua.
La primera qüestió és bastant comprensible en un sector dominat per cases comercials que tenen interès
en vendre el seu producte, i l’explotació durant les dècades següents. Una planta amb més d’una dotzena
e reactors processant aigua neta en paral·lel i passant-la posteriorment per una bateria de filtres no ha de
presentar problemes.
La segona en canvi té més recorregut. És cert que la percepció de l’usuari sobre l’aigua seguirà sent
negativa, encara que aquesta sigui potable. La calç genera una sèrie de problemes als usuaris que
normalment queden emmascarats pel fet de que la seva elevada presència no incompleix cap llindar
sanitari.
En els darrers anys a la SAM s’ha anat obrint camí la qüestió de la qualitat de l’aigua des de la perspectiva
de gènere. Efectivament a traves de les enquestes i els tallers de conscienciació s’ha vist que la calç és el
producte que causa molèsties a les llars, una vegada s’ha incorporat aquesta perspectiva de gènere i s’ha
transcendit el simple acompliment de la normativa.
Des de la SAM s’ha realitzat una avaluació preliminar des costos que suposa la presència de calç a l’aigua,
i resulta una xifra entorn als 500 euros per llar i any. Aquesta s’obté de les reparacions i substitucions de
grifons i filtres, així com d’electrodomèstics tals com termos, rentadors o rentaplats. No cal menystenir
tampoc el temps dedicat a la neteja de les incrustacions de calç.
L’alternativa a aquest desgast és el percentatge significatiu de llars que compten amb descalcificadors de
sal. Apart del cost que suposen aquests elements, i del seu impacte positiu o negatiu en l’economia
domèstica cal tenir present que funcionen substituint al calç per sal, i que per tant estan abocant aigua
salada al clavegueram.
Efectivament s’ha comprovat que l’aigua que arriba a la planta depuradora presenta una concentració de
sal comuna, NaCl, el doble de la que té l’aigua que es serveix. Això, passar de 200 mg/L a quasi 400, pareix
anodí però significa que arriba a l’EDAR cada dia una tona de sal extra. Aquesta sal acaba incorporant-se
al cicle dels aqüífers, ja que és una substància que les depuradors no poden tractar. Els descalcificadors,
juntament amb les piscines de sal, són un dels principals causants de que l’aigua regenerada no sigui avui
en dia una alternativa viable per regar.
Així s’ha vist que cal abordar la qüestió de la qualitat de l’aigua de forma completa, incorporant la
satisfacció de l’usuari, el que implica reduir el contingut de calç, és a dir minvar la duresa de l’aigua. S’ha
de dir que això va també en consonància amb la recent Directiva de l’Aigua de Boca (Water Drinking
Directive) de la Unió Europea, que impulsa la millora de la qualitat de l’aigua del grifó a fi de que pugui
ser beguda i estalviar l’ús d’aigua envasada i els residus que comporta.
Anàlisi de mètodes de potabilització efectiva
Realitzar una comparativa dels diferents sistemes disponibles per reduir deforma conjunta la calç i els
nitrats de l’aigua. En concret:
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-

variació del pH (sistema de Clark)
Un sistema d’osmosi o nano filtració, amb tractament posterior del residu.
Altres que es considerin viables (cavitació).

Els paràmetres que s’hauran de tenir en compte són els següents:
-

La planta de Manacor estarà situada en un parcel·la municipal devora els depòsits del Serralt.
Tractarà 6.000 m³ diaris.
Tipus de tecnologia a emprar. Estat de desenvolupament i grau d’implantació.
Tant per cent u de rebuig i qualitat d’aquest. Aptitud per reg.
Cost total d’implantació i despeses d’explotació i manteniment.
Sensibilitat de l’explotació. Necessitat de suport tècnic externalitzat.
Experiències similars a la de Manacor. Plantes equiparables.
Ajudes a les quals es pugi acollir la planta.
Tramitació administrativa. Sanitat, Recursos Hídrics, Medi Ambient.

El cas de la desnitrificació biològica
L’Ajuntament de Manacor va fer una auditoria el 2012 de la concessió del servei d’aigua de la ciutat,
llavors en mans d’Aguas Manacor. Aquest document va ser cabdal a l’hora de decidir-se el rescat de la
concessió. En el document, en la part tècnica ja s’estudiaven les diferents formes de desnitrificar l’aigua,
i a mes es concloïa que la desnitrificació biològica és la més convenient.
El sistema de desnitrificació més usual és la osmosi. En aquesta l’aigua s’impulsa a pressió per unes
membranes que filtren els elements químics en suspensió. Aquest sistema té en principi dos clars
desavantatges:
-

D’una banda en els processos convencionals, com per exemple els de les dessaladores o
potabilitzadores d’aigua de mar, es tuda una gran quantitat d’aigua, entorn a una tercera part
del total, que és on queda el rebuig de productes en filtrar la resta de l’aigua.

-

De l’altra els nitrats queden a l’aigua sobrant, i s’ha de dur a la depurador i allà tractar, per cert
mitjançant una desnitrificació biològica.

En un context d’escassetat d’aigua aquest dos sistemes són clarament desaconsellables.
Per contra el sistema de desnitrificació biològica no té aquests desavantatges: consisteix en emular en un
reactor el cicle natural del nitrogen: els nitrats alimenten bactèries que viuen en els filtres dins el tanc del
reactor. D’una banda surt l’aigua neta i de l’altra el nitrat es converteix en un inocu nitrogen gas que
escapa a l’atmosfera. Aquest sistema té com avantatges:
-

No comporta pèrdua d’aigua, només entorn del 6% per netejar els filtres.

-

No genera cap abocament ja que les nitrats es converteixen en gas nitrogen.
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Els inconvenients de la desnitrificació biològica es resumeixen en que és una tècnica pionera, encara no
gaire estesa. Els seus detractors es complauen en assenyalar que la tecnologia s’ha desenvolupat a partir
de l’emprada en el tractament de purins en depuradores.
Un altre problema que presenta la desnitrificació biològica és que els tancs biològics han de treballar a un
ritme constant. Això fa que el cabdal d’entrada hagi de ser constant, per tant, les fluctuacions de la
demanda s’han d’absorbir mitjançant els depòsits de regulació i la injecció de cabdals extra sense nitrats
a les hores punta. I ara per ara, la capacitat de regulació dels depòsits del Serralt de Manacor és molt
minsa. Només poden contenir 1.100 metres cúbics, que són una cinquena part de la demanda diària. Cal
tenir en compte que es considera correcte un mínim de depòsit d’un dia de regulació.
Per emplaçar la planta potabilitzadora s’ha proposat un solar municipal al polígon agroalimentari, vora els
depòsits del Serralt, on condueixen les canonades de tots els pous de la ciutat. Aquest indret permetria
que la planta es situï al mateix nivell que els depòsits baixos del Serralt, el que tendria un gran avantatge
operatiu.

1
Figura 31 Plànols solar proposat potabilitzadora

El fet és que avui en dia aquesta tecnologia és bastant desconeguda i genera dubtes. Al nostre entorn
proper s’ha de construir durant el 2019 la planta de Maó, per cert finançada amb l’Impost de Turisme
Sostenible. A març de 2019 ja està adjudicada.
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La planta de Maó permetrà comprovar directament la forma de funcionament i les despeses que
comporta una planta desnitrificadora biològica. L’observació d’aquesta experiència real transcendirà els
diferents estudis i propostes que s’ha fet des de la SAM sobre aquesta tecnologia (Annex 14).
Finalment cal tenir present una cosa molt important si només es desnitrifica l’aigua: els nitrats són
incolors, inodors i insípids. El mal gust de l’aigua de Manacor prové de la calç.
Aquestes consideracions fan que la qüestió de la potabilització de l’aigua dels aqüífers de Manacor hagi
de ser estudiada de forma molt curosa.

4.6.

Ampliació de futur dels recursos hídrics

Actualització 2019
Aquest apartat s’ha ampliat respecte del que eren simples mencions.
Per un horitzó futur cal avaluar l’ampliació dels recursos hídrics disponibles al terme de Manacor estudiant
vàries possibilitats, d’entrada:

1. Construir una dessaladora al Llevant
Aquesta possibilitat esta contemplada al PHIB 2019.

2. Repotabilitzar els efluents de les EDARs
En un context en que la solució per assegura l’aigua potable a l’illa passa per dessaladores que osmotitzen
aigua de mar amb 35 grams de sal per litre, no pareix gaire sensat llençar a la mar l’aigua depurada que
només té uns 5 grams de sòlids per litre.
A Califòrnia i Israel, els indrets punters en gestió de l’aigua, ja s’està potabilitzant l’efluent de les plantes
depuradores. A Europa el paradigma avui en dia és la reutilització de l’aigua depurada sotmesa un
tractament terciari per a reg - de cultius agrícoles, jardins urbans, o camps de golf- i es planteja tímidament
la recàrrega d’aqüífers.
En tot cas la legislació europea endurirà progressivament les condicions que ha de tenir l’aigua depurada,
el que en conjunció amb la previsible escassesa futura d’aigua conduirà naturalment a plantejar de forma
seriosa la repotabilització.
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3. Aprofitament de les aigües de pluja
L’aigua de pluja , la seva recollida directa i emmagatzemament, és un recurs històricament emprat a les
Balears: aljubs per recollir l’escorrentia dels camins i abeurar els animals o regar, cisternes per recollir
l’aigua de les teulades i emprar-la per la llar...
De fet a Manacor la mala qualitat de l’aigua subministrada per la xarxa ha estat tolerable durant dècades
degut a eu es complementava amb les cisternes que seguien recollint l’aigua de pluja pels usos més
importants com beure i cuinar.
Existeix per tant una vertadera cultura d’aprofitament d’aquest recurs que s’ha de potenciar i enfocar en
dos fronts:
A les llars s’ha de incentivar l’ús de les cisternes , possiblement via bonificacions en tributs i tarifes. Val a
dir que es tracta d’un cultura forta que tot i que ara pareix que comença a entrar en decliu seria
relativament senzilla de reactivar.
A nivell de la població recollir l’escorrentia de pluvials dels carrers. Això ho haurà de planificar
l’Ajuntament, que és qui gestiona les xarxes de pluvials i el drenatge urbà. Dita això hi ha dues formes
d’abordar-ho:
-

Es pot fer als nous barris que es desenvolupin, incloent sistemes de drenatge sostenible que
permetin la infiltració de part de l’aigua directament cap al subsol, o la recullin en depòsits que
després serveixin per regar els jardins.

-

Una altra forma és tractar tota l’escorrentia de la ciutat en una planta especifica. Cal tenir present
que tot el cas urbà de Manacor, excepte el polígon industrial, aboca les aigües al torrent que
passa per devora la planta depuradora, fins on arriba el llit formigonat. Resulta molt senzill des
d’un punt de vista tècnica planificar una bassa on es reculli l’escorrentia, es filtri de les impureses
que pugui tenir i s’empri per regar, reinfiltrar a l’aqüífer o fins i tot convertir en potable per servir
a la xarxa.

4. Comprar aigua d’ABAQUA
A fi de garantir la suficiència hídrica per al terme Municipal de Manacor, es proposa la compra de
500.000 m3 d’aigua provinent de la dessaladora. Aquests volum de 500.000 m3 a l’any, corresponen a la
demanda hídrica contrastada entre l’actual i les futures demandes, aquesta estimació s’extreu en funció
del creixement poblacional previst.
És rellevant determinar que el volum esmentat no és un nombre aleatori, sinó què correspon a un volum
comparable amb el d’un pou tal com ses Tapareres, esdevenint doncs, una garantia de suficiència
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d’aigua tant de present com de futur. I resultant un mecanisme de prevenció eficaç en cas d’avaria d’un
pou en el nucli de Manacor.
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Núm.
Acció

XVII

Capítol

Indicadors

4

Entitat

Ajuntament

XIX

4

XX

4

Ajuntament

XXIX

4

Ajuntament

XVIII

4

Ajuntament

XXI

4

Ajuntament

XXII

4

Companyia
Gestora

XXIII

4

Ajuntament

Recursos
Naturals

Ajuntament

Subministrament

XXIV

4

Ajuntament

XXV

4

Ajuntament

XXVI

4

ABAQUA

XXVII

4

Sanejament

Conselleria
de Medi
Ambient

Acció
Ubicar
i
caracteritzar els
pous
de
subministrament
urbà del terme
municipal
de
Manacor
Aprofitament
dels pous de reg
que pertanyen a
l'Ajuntament
Revisió de la
resta de pous
amb altres de
concessions
Estudi de la
viabilitat
d'aprofitar
l'escorrentia dels
aqüífers cap al
mar
Corregir
les
disfuncionalitats
existents
als
pous
de
Manacor
Caracteritzar i
regularitzar les
xarxes
de
distribució
en
rústic
Rehabilitació
dels depòsits de
Manacor
Construcció de
nous depòsits a
Manacor
Augmentar
la
capacitat
dels
depòsits
de
Porto Cristo i
construcció de
noves
canonades
de
distribució
Construcció de
canonades
d'interconnexió
entre els nuclis
Connexió amb la
xarxa alta de
ABAQUA
Estudi de les
possibilitats de
repotabilització

Objectius

Conèixer
i
gestionar
de
manera
sostenible, tant
ambientalment
com
econòmicament,
els
recursos
hídrics del terme
de Manacor

Millorar
el
subministrament,
de
manera
qualitativa
i
quantitativa, que
s’ofereix al terme
de Manacor

Millorar
les
condicions i les
instal·lacions de

Termini

Cost

Avaluació

2018

4.000,00 €

Fet

2020

15.000,00 €

Iniciat

2021

3.000,00 €

Finalitzant
-se

2027

500.000,00 €

Pendent

2019

50.000,00 €

En
tramitació

2022

5.000,00 €

Pendent

2018

415.793,00 €

Fet

2019

2.000.000,00 €

Avantproj
ecte

2020

3.000.000,00 €

Pendent

2025

4.000.000,00 €

Estudi
previ

2021

10.000.000,00 €

Avantproj
ecte

2027

3.000.000,00 €
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dels efluents de
les EDARs

XXVIII

4

Ajuntament

Estudi de la
viabilitat
d'aprofitar
l'escorrentia del
torrent
de
Manacor

sanejament que
hi ha al terme de
Manacor
Aprofitar
els
excedents
de
pluja per tal de
augmentar
les
fonts de recursos
hídrics al terme
de Manacor

Cost Total Estimat
Taula Resum 4. Capítol l’Obtenció de l’Aigua.
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5. INFRAESTRUCTURES DE DISTRIBUCIÓ
5.1.

Eficiència de les xarxes

L’eficiència es la relació que s’estableix entre l’aigua que es factura (la que realment es consumeix) i l’aigua
que s’extreu dels aqüífers i pous.
Descripció dels paràmetres de càlcul ( PHIB ).
Aigua extreta dels pous = pèrdues xarxa + subcomptatge usuaris + facturada usuaris.

Un dels motius de la petició de la DGRH de que l’Ajuntament redacti un PGD és que l’índex d’eficiència de
conjunt del terme és inferior al 70% segons les dades disponibles. Això es deu sobretot a la situació de
Manacor i de cala Murada.

5.1.1. Eficiència de les xarxes del terme de Manacor
A continuació es repassarà la situació específica de cada xarxa del terme:

Actualització 2019
Ciutat de Manacor. La SAM a passat del 42% el 2015 al 63% el 2018, millorant a un ritme del 5% anual .
Efectivament en l’actualitat, 2019, ha assolit una millora en la distribució, arribant fins a un 63% calculat
en base a les extraccions i facturacions del 2018.
Zona costanera nord. Aguas Son Tovell es manté estable entre el 80% i el 85%.
Z.C. S. Cales de Mallorca. Té un excepcional 94%.
Z.C. S. Cala de Murada. Té un insuficient 55%. Es preveu un canvi de titularitat i a través de 3 fases,
millorar l’eficiència fins al 83%, seguint el model de Manacor com a precedent.

De la única xarxa que tenim informació completa per presentar la gràfica d’eficiència es del nucli urbà de
Manacor, que gestiona internament la SAM:
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Figura 26. Gràfica de l’eficiència de la xarxa d’aigua de la ciutat de Manacor.

Eficiència del nucli urbà de Manacor
La SAM gestiona aquest nucli on es declararen uns pèrdues del 55% el 2015. Estan en curs diverses
actuacions, descrites en aquest PGD en els punts corresponents:

2015
2016
2017
2018
2019

Extret pous
2.354.455
2.216.941
1.950.000
1.800.000
1.800.000

Consum facturat
1.066.047
1.135.000
1.400.000
1.512.000
1.620.000

% pèrdues
54,72%
48,80%
28,21%
16,00%
10,00%

Taula 27. Extraccions i facturació existent, anàlisi de l’evolució en el temps i previsions de creixement.

El 2015 és la situació inicial. El 2016 es va ver una recerca de fuites general amb geòfon. S’inicia el canvi
de comptadors als grans consumidors. Aquestes dues actuacions, fetes durant la segona meitat de l’any,
varen augmentat l’eficiència del 45 al 51%. Aquesta taula de 2015, correspon a les previsions fetes fa 3
anys, a continuació s’actualitzen amb els valors de 2017 i 2018.
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A principis 2017 es fa una prova de sectorització al barri del carrer d’Artà amb canvi del comptadors a
tipus R-160, i s’arriba a una eficiència del 86%. Entre la tardor del 2017 i l’hivern del 2018 es canviaran
tots els comptadors. A la primavera del 2018 començarà la campanya de conscienciació.
En base a la taula següent, durant l’any 2018, el balanç entre aigües extretes, i aigües facturades assoleix
una eficiència del 62,31%. D’on la millora de l’eficiència ve donada tant per la disminució en les extraccions
dels darrers anys, de 2.300.000m3 fins a 1.957.000m3 essent doncs uns 343.000m3 extrets, així com
l’augment de facturació de 950.000m3 d’aigua facturada fins a 1.227.000m3.

Any

Aigua extreta m3

Aigua facturada m3

Eficiència %

2015

2.354.455

991.047

42,27 %

2016

2.216.941

1.043.835

47,20 %

2017

1.971.081

1.089.594

55,30 %

2018

1.957.685

1.227.678

62,31 %

2019

67,5 %

2020

72, 75 %

2021

77, 90 %

2022

83,10 %
Taula 28. Eficiència en l’abastiment d’aigua a la ciutat de Manacor, 2018.

Es pot observar a la taula que, entre 2015 i 2018, alhora que minvar les fuites, s’ha incrementat l’aigua
facturada. Això és deu a què s’han substituït els comptadors de tot el nucli al llarg d’aquests anys,
substitució que a dia d’avui està acabada. És així que a partir del 2019 el volum d’aigua facturada no està
previst que pateixi cap més increment significatiu, i per tant la diferència entre l’aigua extreta i l’aigua
facturada es deu bàsicament a les fuites de la xarxa. De fet, tenim indicis de pèrdues significatives durant
la nit, en què els consums no davallen el que seria raonable esperar per les hores de la matinada, cosa
que fa pensar en fuites importants a la xarxa.
Així es pot veure que, només amb una millora raonable i assequible, com a resultat de les obres previstes
de millora de la xarxa, l’eficiència la dotació baixarà de 196 lpd a 147 lpd. Aquest és un càlcul prudent en
que no tenen en compte eventuals reduccions de consum dels particulars per l’aplicació activa del PGD.
La gent de Manacor fa un consum auster de l’aigua, pel que sobretot cal centrar-se en que no augmenti.
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Com a aspecte rellevant, i observable mitjançant aquesta taula, s’entreveu una millora del 5% interanual,
i seguint la tendència, es pot preveure una milloria fins a un 83,1% en l’eficiència per al 2022, complint els
objectius pactats amb la nova Planificació General de Recursos Hídrics. Per tant en un termini menor a 10
anys, millorant l’eficiència en un 40%. D’on en 5 anys ja s’ha millorat l’eficiència en un 20%.
Per tant, comparant les taules, tot hi no coincidir en les millores previstes des del 2015, si que s’entreveu
una millora, real del 5-7% interanual, i denota que l’objectiu d’assolir una eficiència del 83% serà una
realitat al 2022.
A finals del 2019 acabarà la sectorització dels barris començada l’any anterior. Aquesta permetrà en
paral·lel fer una recerca secundària de fuites amb injecció d’heli, reduint-les encara més i prevenint
l’aparició de noves. Simultàniament amb les altres mesures previstes com al canvis de comptadors i la
posada en marxa de nous comptadors, fruits de l’alta demanda, (entre d’altres que s’expliquen més
envant); garanteixen una precisió en el comptatge d’aigua a facturar i per tant esdevenint dues eines claus
per a la millora en l’eficiència a la distribució.
Eficiència de Cala Murada
El gestor de la xarxa d’abastiment de cala Murada ha estat fins ara l’associació de veïns d’aquesta
població. El maig del 2017 demanaren a l’Ajuntament que assumís la gestió. Aquesta recuperació del
servei està actualment en tramitació administrativa.
No es disposa de dades sobre el tram de canonada d’impulsió entre el pou d’extracció de ses Planes i els
depòsits de cala Murada. Això es deu a que no hi ha comptador al pou a l’inici de la canonada
Des de la SAM s’ha fet una inspecció preliminar de l’estat de la xarxa . La qüestió és que la diferència entre
aigua facturada i subministrada fluctua de manera igual a temporada baixa i temporada alta; per tant,
s’interpreta que la xarxa té un conjunt de fuites que provoquen aquestes pèrdues.
Donat que l’aigua prové d’un pou salinitzat de l’aqüífer litoral caldria estudiar una canonada
d’interconnexió amb l’interior.
Actualment, i a través d’una auditoria tècnica entrada a registre actualment per part de la SAM de
Manacor, a març del 2019, sembla a ser que es retornarà el servei d’abastiment d’aigua de Cala Murada i
la SAM n’obtindrà el control, amb la finalitat de millorar i garantir una òptim abastiment, així com gestió
de l’aigua com a recurs escàs. En aquesta auditoria tècnica que s’ha de presentar i votar en ple a
l’Ajuntament de Manacor, cerca millorar l’eficiència de la xarxa d’abastiment, reduir el consum
desmesurat per part dels habitants i dotar de clavegueram al nucli poblacional de Cala Murada. Cal
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determinar que per a dur a terme les esmentades actuacions s’ha desenvolupat el pla d’acció en tres
fases, de acció immediata, a mig termini i a llarg termini, per a complir d’una manera raonable i assequible
les pautes marcades a l’auditoria tècnica de Cala Murada 2019.

Eficiència als altres nuclis
A les xarxes dels altres nuclis del terme les eficiències són correctes
-

Aigües de son Tovell: Porto Cristo; s’Illot i cala Murada; cala Magrana, Anguila, Mandia i Estany
d’en Mas. Tenen una gestió correcte però falta renovació d’infraestructures.

-

ANCUSA: cales de Mallorca. Xarxa renovada i bona gestió.

-

NOSOCIDE: es Domingos.

-

Comunitat de son Macià: son Macià.

-

Comunitat des Serralt: es Serralt.

-

Xarxes rurals i pous per venta en camions.

L’objectiu es augmentar l’eficiència de les xarxes de subministrament del terme de Manacor. Augmentant
l’eficiència fins a un 85% al 2027 a tot el terme.

5.2.

Xarxes de subministrament

Per tal de tenir un control de les xarxes de subministrament que abasteixen el terme municipal de
Manacor es plantegen unes fitxes per a que cada entitat que subministra aigua les completi i les presenti
a la SAM per tenir un control i poder plantejar un seguiment i millora de les mateixes. (Annex 15)
En primer terme s’ha d’estabilitzar la situació de les xarxes. S’ha de fer una cartografia real de totes i
sectoritzar-les de forma efectiva.
En segon terme cal començar a digitalitzar la cartografia i la gestió de les xarxes. I a planificar la renovació
a 50 anys vista.

5.3.

Sectorització, contenció de fuites i substitució de xarxes

En aquest apartat es fa un plantejament general per millorar i mantenir l’eficiència de les xarxes de
subministrament d’aigua de tots els nuclis de Manacor a mig i llarg termini.
L’objectiu és reduir les pèrdues de totes les xarxes de subministrament de Manacor i arribar a una
eficiència igual o superior al 85% el 2027. Per tal d’assolir aquesta ambiciosa fita es planteja una
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reestructuració i redistribució de la xarxa de subministrament, un procés conegut amb el nom de
sectorització.
La sectorització de les xarxes existents des de tots els punts de vista és la forma més eficient de millorar
la distribució d’aigua: tant pel cost que suposa, com per temps que suposa, com per les molèsties que
causa als usuaris.
L’alternativa tradicional, la renovació total de xarxa, és a dir de totes les canonades carrer per carrer, és
inviable tant per l’enorme cost que suposaria, com per les dècades que duraria, com per les ingents
molèsties a la població. És una obra comparable a la construcció de les xarxes fa mig segle, una actuació
molt agressiva que dins un nucli com Manacor avui en dia no es pot proposar.
Així es pot estimar que la sectorització suposa posar la xarxa a punt amb una dècima part del cost i el
temps necessari respecte de la solució convencional d’anar canviant totes les canonades. Aquesta solució
eficient permet que el treballs els puguin executar les empreses gestores amb els seus propis recursos: la
majoria de feines les farà el seu personal especialitzat, aprofitant-se a més subvencions del Govern i el
Consell, així com les obres de reforma integrals puntuals de carrers que faci l’Ajuntament.
Es proposa així amb caràcter general començar a tot el terme amb la sectorització de les xarxes existents
fins a l’any horitzó d’aquest PGD que és el 2027. La substitució integral de les xarxes només s’abordaria
partir d’aquest any, una vegada assolits tots els objectius.
S’exceptua d’aquest plantejament la zona costanera sud. Efectivament en aquest nucli es donen unes
circumstàncies especials que fan aconsellable que aquí es comenci per la remodelació integral de la xarxa,
sense excloure unes actuacions bàsiques de sectorització de la xarxa existent mentre duren les obres.
A continuació es descriuen amb detall les operacions que es duran a terme a cada nucli. La descripció
completa del procés es fa pel cas de Manacor, i per a la resta s’apunten les particularitats específiques.

5.3.1. Substitució de xarxes i sectorització adequada a Manacor
Durant el trienni 2017-2019 la SAM s’ha proposat augmentar l’eficiència de la xarxa fins a un 85%. Això és
una passa imprescindible i prèvia per assolir l’objectiu de subministrar aigua potable a la població.
L’augment de l’eficiència s’aconseguirà amb les següents actuacions.
Recerca general de fuites
Aquesta recerca es va fer la segona meitat del 2016 i l’inici del 2017. Va permetre passar del 60% de fuites
al 40%. Cal dir però que només va servir per estabilitzar el servei, desbordat fins llavors per l’excessiva
aigua a injectar a la xarxa, i provar les tecnologies de detecció de fuites.
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Cal tenir pressent que les fuites apareixen de forma aleatòria i constat a tota la xarxa, i que es necessita
un sistema de detecció primerenca i ubicació precisa de les fuites. Es pot notar que en els darrers anys el
cabal mitjà diari servit ha augmentat lentament des dels 5.500 m3/dia fins als 6.400 m3/dia actuals, un
increment que en gran part es pot atribuir a l’aparició de noves fuites. Sense la implementació de la
sectorització a tot el nucli urbà es tornarà a la situació inicial.
Renovació del parc de comptadors
La renovació completa de tot el parc de comptadors dels usuaris de la xarxa es fa col·locant-ne de nous
de qualitat metrològica R-160. Això permetrà eliminar el subcomptatge que fins ara es produïa amb un
parc de comptadors obsolets amb uns 20 anys d’edat mitjana.
Actualització 2019
Els comptadors ja estan totalment substituïts. A dia d’avui el nucli urbà de Manacor té el parc de
comptadors totalment renovat, els 9.400 aproximadament que hi ha. Des de la SAM es treballa ara per
definir la pròxima generació de comptadors que s’instal·larà. Aquesta hauran de ser de telelectura per
comunicar els resultats instantàniament, i amb cabalímetre de fluxe – sense rodetes- per tenir més
precisió i menys desgast.
A Mancor s’estan fent proves pilota amb els diversos sistemes existents al mercat, i es seguirà molt de
prop el que es fa a EMAYA, que ja ha posat en marxa una licitació pe adoptar aquest tipus de comptador,
en el marc de la coordinació entre els municipis pertanyent ala xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca.
El barri des Barracar és on es va fer una primera prova ja el 2017, i ara quan s’assumeix per part de la SAM
el servei de Cala Murada es podrà fer una segona prova pilot.

Es va començar pels dels grans consumidors al 2016, després al principi del 2017 es va fer un sector antic
de prova on es va assolir un 86% d’eficiència, i des de la tardor del 2017 s’estan substituint la resta.
Un efecte inesperat de la substitució de comptadors ha estat la detecció de nombroses fuites a l’interior
de les vivendes, desapercebudes fins ara. A partir de la constatació dels consums reals es podran aplicar
mesures de conscienciació per l’estalvi d’aigua a la ciutadania.
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Figura 32. Comptadors nous instal·lats

.

Figura 33.Comptadors amb telelectura
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Remodelació dels sectors
Des del seu origen fa mig segle la xarxa estava dividida en 16 sectors dissenyats de forma ineficient: mals
d’obrir i tancar i massa grans. A partir de les necessitats operatives s’ha redissenyat la xarxa per distribuirla en 47 sectors manejables. Cada un té una longitud mitjana de 2 quilòmetres de canonades.
Els sectors s’estan dissenyant mitjançant una sèrie de projectes que han dividit la ciutat en tres franges,
seguint la distribució bàsica de l’aigua a partir dels depòsits del Serralt. La sectorització de tota la ciutat ja
està dissenyada el 2019.
Aquests projectes serveixen de guia per a les actuacions sobre el terreny, les quals adopten múltiples
formes:
- Els operaris de la SAM construeixen l’estructura més bàsica, aïllant els sectors per posar-los en
marxa de forma rudimentària.
- Serveixen de plantilla per les actuacions a fer en els projectes de remodelació integral de
carrers que du a terme l’Ajuntament.
- Finalment es poden presentar a convocatòries de subvencions supramunicipals, com s’ha fet
al Barracar.
Es preveu que la sectorització bàsica estigui acabada a finals del 2019. Durant el 2017 la franja oriental ja
ha quedat pràcticament sectoritzada, i ja es treballa a la franja central.
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Figura 34. Sectorització del nucli urbà de Manacor.

Figura 35 bis. Sectorització del nucli urbà de Manacor amb els darrer retocs introduïts a 2019
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Implantació de comptadors de sector
Per acorralar les fuites que es produeixen a la xarxa el primer que s’ha de fer és mesurar els cabals que
entren en cada sector concret. Un augment inusual de volums d’aigua servits a un barri determinat és la
millor senyal de que s’ho ha produït una fuita: es sap que existeix d’immediat, està acorralada dins un
sector i es pot cercar amb els geòfons.
Així en els projectes de sectorització a les unions entre sectors es preveuen comptadors generals que
registraran tota l’aigua que entri i surti de cada barri. Això permetrà disposar de les dades de consum per
zones, que, a més de trobar fuites, servirà per dimensionar la futura xarxa d’artèries.
Una de les deficiències de la xarxa actual de Manacor és la inexistència d’artèries de distribució. Només
hi havia unes canonades de no gaire major diàmetre que la resta imbricades amb els sectors. Aquestes
pseudoartèries s’han integrat dins els sectors i s’ha planificat un anell format per tres brancals – oriental,
central i nord- que tancarà tot el nucli i podrà abastir de forma independent tots els sectors.
Els tres projectes dels anells ja estan redactats, en primera versió, i es van construint amb subvencions i
les obres municipals. Les connexions amb els sectors tendran comptadors de control. Mentrestant l’aigua
circularà entre sectors com fins ara, passant pels comptadors generals de la xarxa.

Figura 36 tris. Estat de la construcció de la sectorització del nucli urbà de Manacor a 2019
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Actualització 2019
La sectorització s’ha implantat als barris del Llevant de la ciutat de Manacor: de forma completa al
Barracar i bàsica a Baix des Cos i es Canyar. Els projectes per sectoritzar la resta de la ciutat, (sectors
barris de la franja central i sectors barris de ponent), estan redactats i s’han incorporat al PG per a la seva
execució per part de l’Ajuntament durant el primer quadrienni. Per la seva banda la SAM amb mitjans propis
completarà la sectorització del Llevant.

Mentrestant la SAM ha començat a adquirir els materials necessaris per construir els comptadors de
sector, i així en el marc de la sectorització rudimentària que està construint es col·locaran també els
comptadors. Ja se’n han posat una desena de la cinquantena que seran necessaris.

Figura 37. Comptadors de sector.
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Telelectura de comptadors de sector
Una part essencial de la detecció primerenc de fuites és la telelectura dels comptadors de sector. Els cabals
que hi circulen han de ser controlats de forma quasi instantània a fi de detectar increments que puguin
denotar fuites. És previsible que els cabals de les hores vall, entre les 02 h i les 04 h de la matinada siguin
els més significatius, quan no hi ha consum i els dipòsits ja estan plens.
Així caldrà implementar un sistema de telelectura i processament de les dades de tots els comptadors de
sector. Donat que hi ha diverses alternatives disponibles – via ràdio oberta, telefonia mòbil o per sistemes
de repetidors – es provaran assignant-se’n un a cada franja de la ciutat.
Actualment només hi ha el sistema de repetidors a la franja oriental, el de l’adjudicatària de les obres del
Barracar. La resta encara s’han de licitar. Tots tres sistemes han d’estar en marxa i integrar-se durant el
2019.

Actualització 2019
Enguany es posarà en marxa el telecontrol als barris on la sectorització s’ha implantat , és a dir als barris
del Llevant de la ciutat de Manacor: de forma completa al Barracar i bàsica a Baix des Cos i es Canyar.
Posteriorment a mesura que l’Ajuntament vagi executant la resta s’estendrà el telecontrol fins incloure tota
la ciutat
.
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Figura 38. Sistema de telecontrol implantat a la xarxa d’alta d’aigua potable de Manacor
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Recerca de fuites
Una vegada canviats tots els comptadors, i establert el sistema de sectors controlats per telelectura
instantània, cal fer una recerca exhaustiva de fuites per deixar el sector al seu nivell màxim d’eficiència.
Aquí és quan toca fer la recerca amb un sistema avançat, ja sigui heli o data loggers, a fi de deixar el sector
sense fuites a la pràctica. D’entrada no es pot predir quin nivell d’eficiència resultarà, ara bé es pot suposar
que amb comptadors nous tot d’una en acabar la recerca fina de fuites es pot assolir momentàniament
una eficiència entre el 90 i el 95%.
A fi de contrastar els dos sistemes aquí triats per la recerca de fuites es dividirà la xarxa en dues parts. En
cada un s’aniran fent les campanyes per blocs de sectors a mesura que la sectorització bàsica s’hi hagi
completat.
Es contrastaran les dades de millora d’eficiència obtingudes en cada una de les parts aplicant els dos
mètodes. En cas de que sistemàticament una de les dues resulti més eficient que l’altra es podrà modificar
l’àmbit de les parts respectives. També, per incidir en el contrast, en alguns sectors de prova es passaran
els dos sistemes successivament de forma experimental.

Remodelació integral dels sectors
Una vegada la xarxa estigui totalment sectoritzada, previsiblement a finals del 2019, es podrà abordar la
fase de renovació integral de les canonades. Els projectes de sectorització ara només comprenen una
regularització de la topologia de la xarxa – recollint els traçats actuals, la disposició de les interseccions,
eliminant els cucs de sac- i la disposició dels elements crítics – comptadors de sector, claus de pas, vàlvules
de desaiguament, hidrants contra incendis, etc. -.
A la segona fase aquests projectes s’ampliaran per dimensionar la renovació integral, calculant diàmetres
pels cabals i la pressió, a més de coordinar-se també amb la renovació de la xarxa de sanejament.
Cal recalcar aquí que la simple renovació de canonades seria una forma molt ineficient de millorar el
rendiment de la xarxa. Una proporció sostenible de renovació de les canonades és el 2% anual, és a dir
canviar 2.000 ml cada any per en mig segle haver canviat tot el conjunt. Això a 500 €/ml suposa una
inversió de 1.000.000 € cada any.
Això es pot contrastar amb l’actuació que es fa ara en primera instància. Amb una xifra entorn del milió
d’euros s’aconseguirà una eficiència del 90% en només tres anys.
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Dit això, s’ha de tenir en compte que els projectes de sectorització permeten que quan l’Ajuntament
escometi renovacions integrals de carrers, les noves canonades es puguin adaptar al disseny general.
Aquí entren els projecte de sectorització que està fent la SAM i els de l’anell arterial.
Anell arterial. Tres projectes per un total de cinc milions d’euros. S’han presentat al finançament de
l’ecotaxa.
Actualització 2019
Sectorització. Ja estan redactats tots els projectes:
- Barri del Barracar, redactat i executat amb subvenció del Consell.
- Barris de Llevant. Redactat i executat amb mitjans propis de la SAM.
- Barris de la franja central. Redactat i previst en el PG
- Barris Ponent. Redactat i previst en el PG
Els projectes de sectorització es dissenyen en dues fases. Una essencial on es tanquen els sectors i es
disposen comptadors de sectors per grups de tres. Aquesta s’ha executat amb mitjans propis als barris
de Llevant. Una segona o complementària on es fan remodelacions puntuals de la xarxa: es completen
les comptadors de sector, eliminació de culs de sac, supressió de peces fuitògenes, es disposen hidrants
contraincendis, millores puntuals de clavegueram, etc.
Es preveu que el 2022 la xarxa estigui sectoritzada, segons la previsió del primer quadrienni del PG.
Llavors començarà la renovació de xarxes amb mitjans propis de la SAM.
La sectorització s’ha implantat als barris del Llevant de la ciutat de Manacor: de forma completa al
Barracar i bàsica a Baix des Cos i es Canyar. Els projectes per sectoritzar la resta de la ciutat estan
redactats i s’han incorporat al PG per a la seva execució per part de l’Ajuntament durant el proper
quadrienni, és a dir fins al 2022. Per la seva banda la SAM amb mitjans propis completarà la sectorització
del Llevant.
Cal remarcar que les actuacions de sectorització són essencials per garantir la suficiència hídrica del
municipi, reduint les fuites de la xarxa a llindars acceptables. Efectivament a la ciutat l’eficiència era del
43% el 2015, i des de llavors ha pujat un 5% anual fins situar-se ara al 63 %. Està previst seguir amb aquest
ritme i assolir el 2023 el 83% que assenyala com a mínim el PHIB recentment aprovat.
Respecte de la coordinació entre les obres de reforma de carrers i la implantació de la sectorització d’una
banda i la renovació de xarxes per l’altra s’han fet importants progressos. Resta pendent l’establiment d’un
canal formal de coordinació.
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Manacor

Sense I.V.A.

Amb I.V.A.

Estat

Execució

Sector 6 Barracar.
Llevant nord.

424.999,61€

514.249,52€

100% realitzat per
Ajuntament

-

Sectors dels barris
X a XIV. Llevant
sud.

524.324,15€

634.432,22€

25% realitzat per la
SAM amb mitjans
propis

SAM amb
mitjans propis

Sectors barris de la
franja central

1.228.983,28

1.487.069,77€

5% realitzat per la
SAM amb mitjans
propis

Ajuntament

Sectors de Ponent

716.623,23€

936.483,24€

Projecte

Ajuntament

Taula 29. Cost de la sectorització de Manacor. Taula extreta dels projectes de sectorització.
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Figura 39. Esquema de les arteries de Manacor

Dins aquest esquema general s’ha de tenir en compte la incorporació de les parts de la ciutat que ara
mateix tenen un subministrament alternatiu al que proporciona la SAM. Es tracta generalment de zones
d’urbanització recent que s’han de recepcionar i incorporar a la xarxa.
En general la SAM ha d’aprovar i inspeccionar les extensions de la xarxa abans de assumir-les.
- Polígon agroalimentari. Pendent de recepció. Ja s’ha previst que s’incorpori a la xarxa com un
sector en si mateix. Ja té servei donat que les naus allà existents ja en tenien.
-Establits de son Talent. Aquest nucli urbà necessita una dotació de serveis completa. No és
problemàtica ja que queda dins els llindars de treball de la SAM. L’Ajuntament haurà de decidir
si assumeix el cost o imposa contribucions especials. Serà el sector 48.
- Urbanització del puig de son Talent. Pendent de recepció. S’abasteix actualment d’aigua pels
seus mitjans, tot i que aboca al clavegueram municipal. Té la peculiaritat de que queda fora dels
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llindars de pressió de la resta de la xarxa, pel que necessita impulsió, un depòsit propi vàlvules
de ruptura de pressió. La SAM ha d’inspeccionar i aprovar el sistema abans de assumir-lo. Serà el
sector 49.
- Es Serralt. Aquest nucli dins el casc urbà per ara s’abasteix d’un pou propi. Com ja s’ha dit té
una configuració en blocs de pisos dins un espai particular. Ja s’ha exposat que s’està redactant
una proposta. En assumir el servei la SAM es pot assimilar a una finca de pisos amb comptador
pare general d’entrada i comptadors individuals a les vivendes. Això es podria fer de forma
immediata.
- Son Macià. Per les seves característiques, l’allunyament físic i una gestió eficient de la xarxa no
es contempla que s’incorpori a la gestió de la SAM pel que fa al subministrament. Pel contrari la
gestió del clavegueram, ara duita directament per l’Ajuntament, sí que hauria de ser encomanada
la SAM que ja gestiona el bombeig . Serà el sector 50.
Una vegada incorporades aquestes zones quedaran 50 sectors al nucli de Manacor.

5.3.2. Mesures de detecció, reducció de fuites i substitució de xarxes a la zona
costanera nord
La zona costanera nord està formada per les xarxes dels 70’ a Porto Cristo i s’Illot, i les dels 90’ a 4 cales.
L’eficiència d’aquestes xarxes gestionades per Aguas son Tovell és elevada, entre el 80% i el 85 %.
Aquí el problema principal és la falta de pressió. Ja s’ha exposat com cal construir una nova artèria
d’interconnexió en rústic d’abastiment a tota la costa que millori la pressió i serveixi d’alternativa a la
xarxa actual.
La configuració de la xarxa urbana és sobretot sense mallar, en espina de peix. Aquesta topologia és
nefasta a l’hora d’assegurar la pressió i és el problema principal dins les nuclis de població.
La solució és construir una artèria urbana que vertebri els nuclis , que sigui la continuació de la
d’interconnexió amb els depòsits, i que:

- Sigui la base de la sectorització d’aquests nuclis. Es poden presumir uns 30 sectors per la zona
costanera sud: 5 a s’Illot, 15 a Porto Cristo i 10 a 4 cales. Aquesta sectorització recolzada en
l’artèria i en petites actuacions quirúrgiques millorarà dràsticament la pressió.
- Servirà d’alternativa a la xarxa actual, que ara mateix no té marge de maniobra en cas d’avaria
en una brancal principal.
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- Permetrà controlar i reduir encara més les fuites.
Les xarxes de la zona costanera nord amb aquesta actuació de construcció de l’artèria i sectorització
poden esperar a escometre la renovació integral més enllà del 2027, salvades les renovacions integrals de
carrers que faci l’Ajuntament, que s’hauran de fer conforme als diàmetre i condicions necessàries i
compatibles amb la futura renovació.

5.3.3. Sectorització, contenció de fuites i substitució de xarxes a la zona costanera
sud
En aquest nucli costaner sud les condicions són radicalment diferents que a la resta. Aquí es prefiguren
15 sectors: 4 a cales de Mallorca, un a cala Domingos i 10 a cala Murada. En tots tres és necessari
escometre a curt termini la renovació integral de la xarxa.
Cales de Mallorca és el nucli més eficient de tot el terme, amb un magnífic 96% d’eficiència. Aquí el
problema és que la urbanització, ara ja a punt de rebrer-se, té els paviments dels carrers molt deteriorats
i necessitaran una renovació integral.
S’ha d’esmentar que és un cas diferent del de 4 cales. Allà no hi ha per ara un horitzó clar de recepció, les
canonades són més modernes i està inclòs en un nucli que globalment no s’ha de renovar.
Pel que fa a cala Domingos aquest sector o complex s’ha d’integrar amb la resta del nucli. Si totes les
conduccions són particulars bastarà un comptador general d’entrada.
Finalment arriba cala Murada. Aquesta urbanització es va rebre ja fa gairebé mig segle, les xarxes de
distribució presenten un elevat percentatge de fuites, com s’ha dit el seu gestor variarà prest, i sobretot
no hi ha clavegueram.

Actualització 2019 Cala Murada
Pel que fa al Servei d’Aigües de Cala Murada, es preveu la seva imminent incorporació a la SAM, deixant
la gestió l’Associació de Veïns que se’n ha cuidat les darreres dècades. Des de l’empresa s’ha col·laborat
en el procés redactant l’auditoria tècnica i econòmica. S’ha analitzat la situació actual i s’ha dissenyat un
pla d’actuació en tres fase per millorar el servei.
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El nucli de Cala Murada presenta a dia d’avui unes pèrdues a la xarxa i uns sobreconsums
escandalosos. Gairebé la meitat de l’aigua es perd, en concret un 45%, i amb una eficiència del 83% es
reduirà el consum total en una tercera part. D’altra banda el consum per càpita duplica la dotació de la ciutat,
degut al reg de la gespa dels jardins, una situació que s’haurà de reconduir.

La solució proposada aquí passa per establir tres fases d’actuació, a curt, mig i llarg termini,
desenvolupades a l’auditoria tècnic. Annex 14.
Actuacions a curt termini
Si la SAM passa a fer-se càrrec del servei es començarà a treballar a partir de les condicions actuals. El
primer objectiu serà millorar el rendiment de la xarxa. Això es fa mitjançant el procés que s’ha vengut
aplicant a Manacor i que es coneix de forma genèrica com a sectorització: una aproximació de baix cost
desenvolupada en actuacions de precisió.
Aquesta és una primera fase d’estabilització portada a terme a curt termini, en un any. Cal afegir que, una
vegada s'incorpori el sistema al Servei Municipal i, per tant, s’adquireixi un major coneixement de l'estat
real de les seves xarxes i instal·lacions, poden sorgir necessitats que a priori no hagin pogut ser detectades.
Reformes del dipòsit de Cala Murada I: requereix de petites actuacions tals com pintura aïllant i reparació
d’elements oxidats, un manteniment necessari pel pas del temps.
Sectorització i recerca de fuites: A través de la implementació d’aquesta , es preveu una sectorització
formada per 3 sectors grans, subdividits en 8 sectors més petits, per tal de poder controlar i gestionar
millor la xarxa de subministrament; amb diferents comptadors de sector per tal de controlar el
funcionament de la xarxa.
Renovació de comptadors: Una mesura bàsica per incrementar l’eficiència de la xarxa és la renovació del
parc de comptadors. Aprofitant aquesta renovació de comptadors s’instal·larà la telelectura, tant als
comptadors de sector com als particulars.
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Figura 40 bis. La sectorització proposada a Cala Murada

Actuacions a mig termini
Una vegada estabilitzada la situació de la xarxa, i això implica un menor consum total i una major
eficiència, caldrà abordar el problema del subministrament d’aigua potable.
Així la xifra objectiu a assolir per iniciar l’aportació d’aigua potable és de l’ordre dels 150.000 m³. Aquesta
xifra no és un llindar rígid sinó simplement una fita que caldrà reconsiderar a mesura que avancin els
treballs de la primera fase.
Per servir aigua potable a la urbanització de Cala Murada l’opció més evident i assequible és obtenir-la del
sistema de subministrament de Cales de Mallorca. Com es veurà, la Zona Costanera Sud és una unitat a
efectes urbanístics i de infraestructures hidràuliques.
El sistema de subministrament de Cales de Mallorca està dimensionat de tal manera que pot absorbir el
volum necessari per abastir Cala Murada, una vegada aquest s’hagi reduït segons l’exposat.
Actuacions a llarg termini
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A llarg termini, i com a fase final, s’opta per la renovació total de la xarxa d’aigua existent a Cala Murada,
aprofitant la manca de xarxa de clavegueram existent en aquesta població, i la interconnexió amb la ciutat
de Manacor. Aquesta tercera fase tendrà presumiblement una durada d’una dècada.
La part històrica de Cala Murada no té xarxa de clavegueram. El fet de ser una urbanització extensiva
sobre roca brescada ho feia innecessari en la mentalitat de fa seixanta anys. A dia d’avui i per imperatiu
legal s’ha de dotar aquesta urbanització de clavegueram a curt termini, i de fet ja s’ha aprovat un projecte
per part de l’Ajuntament.
Una altra actuació prevista per aquesta tercera fase és la construcció d’una interconnexió amb la ciutat
de Manacor. Això formarà part d’una projecte més complet, previst al PGD, que crearà un anell arterial
que uneixi els tres eixos de població de Manacor.
Aquesta interconnexió tendrà vàries funcions, totes elles resumides en una gestió unificada del servei :
- Permetrà mescles que dilueixin cabals de qualitat subòptima (nitrats i clorurs)
- Transportar els cabals provinents de la xarxa en alta del Govern.
- Moure cabals estacionalment de la costa a l’interior a l’hivern i a l’inrevés a l’estiu.
- Passarà per les MAS de Justaní i son Macià, on hi ha els millors pous del terme.

Fi de l’actualització de Cala Murada

5.4.

Escomeses i comptadors

5.4.1. Universalització de la instal·lació de comptadors individuals
El parc de comptadors comunitaris és molt petit, aproximadament 300 sobre 9.000. Es proposa fer una
campanya concreta individualitzada adreçada a les comunitats en aquesta situació.
Actualització 2019
Pel que fa a les activitats de conscienciació a la població en general, i en particular d’adopció de comptadors
individuals i altres similars, es va dissenyar una campanya de conferències per incentivar la reducció del
consum, la qual tot i la meticulosa preparació va resultar poc atractiva i no va tenir més recorregut una
vegada feta la sessió pilot. S’ha optat així per variar l’enfocament i s’ha reforçat el personal administratiu
per fer una campanya continuada recolzada directament en el servei, i s’està creant una base de correus
electrònics dels usuaris per enviar-los avisos de les incidències i obrir així un canal de comunicació. En la
mateixa línia es potencia la pàgina web i els avisos per xarxes socials.
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5.4.2. Universalització de lampisteria i sanitaris de baix consum
A l’estudi de caracterització del consum i amb el treball de camp realitzat a diferents tendes
especialitzades amb lampisteria s’ha pogut comprovar que els nous equips estalviadors d’aigua, com per
exemple els airejadors, reductors del caudal, cisternes de doble descarrega, bloqueig de doble posició, i
altres tecnologies que ja estan implantades a la majoria dels habitatges. Però molta gent desconeix de la
seva existència o no sap com utilitzar-les correctament, amb el qual el que fa falta és una conscienciació
de les noves tecnologies d’estalvi. Això es treballarà a la segona part de l’acció en marxa, del pla pilot de
reducció del consum, que es detalla mes endavant a l’apartat 7, de Campanyes de conscienciació i
assessorament a l’usuari.
Amb el pla pilot de reducció del consum es farà una conscienciació de l’ús de lampisteria de baix consum,
i a més es farà un seguiment dels habitatges detectant fuites interiors, informant sobre els problemes de
depòsits, boies i motors; i sobre les descalcificadores i osmosis.
Actualització 2019
Igual que al punt anterior. S’ha optat així per variar l’enfocament i s’ha reforçat el personal administratiu per
fer una campanya continuada recolzada directament en el servei, i s’està creant una base de correus
electrònics dels usuaris per enviar-los avisos de les incidències i obrir així un canal de comunicació. En la
mateixa línia es potencia la pàgina web i els avisos per xarxes socials.

5.5.

Reutilització d’aigües residuals tractades per a reg de zones verdes

S’està fent l’estudi d’alternatives de l’ampliació de l’EDAR, i s’hi preveu implantar un tractament terciari,
que d’altra banda està pressuposta al Pla Director Sectorial de Recursos Hídrics.
L’anell arterial abans esmentat estarà doblat per un anell per aigües regenerades. Aquest repartirà l’aigua
procedent del terciari de l’EDAR per les zones verdes, que majoritàriament estan situades l’entorn de les
rondes.
Ja s’ha apuntat la possibilita a llarg termini de potabilitzar l’afluent de les EDAR. Els PGD estan definits per
una normativa de 2003, i en el camp de l’aigua regenerada s’han fet grans avanços. Als llocs referents en
aquest camp, Israel i Califòrnia, això ja es fa. Per tant, una possible font d’aigua per a la xarxa de reg
municipal es aquesta reutilització d’aigües residuals tractades.
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Actualització 2019
Com ja s’ha esmentat es preveu d’una banda es desenvolupa un projecte de xarxa de reg segregada a
partir d’un pou diferenciat, el del Molí d’en Beió, que servirà d’embrió per a un futur servei amb aigua
regenerada.

5.6.

Hidrants contra incendis

Amb caràcter general cap dels nuclis urbans del terme de Manacor compta actualment amb instal·lacions
hidrants contra incendis que garanteixi la
cobertura de l'àmbit territorial del nucli.
Només s’exceptua parcialment el nucli de Manacor on hi ha
nombrosos tot i que insuficients hidrants dispersos i en general
desorganitzats. S’ha de dir que ja fa uns anys es va començar a
inventariar aquest hidrants per part de l’Ajuntament.
Des de la SAM s’han començat a fer revisions anuals d’aquests
elements, i s’estan reparant els fora d’ús, adaptant-se els no
conformes a les prescripcions i fins i tot suprimint-se’n de
redundants.

Figura 41. Hidrant col·locat al nucli de Manacor.

A partir dels existents en el marc de la sectorització general de la ciutat es planifiquen les properes
implantacions d’hidrants per formar una xarxa completa i coordinada. Val a dir que la xarxa original de
l’any 70’ ja incorporava una xarxa completa d’hidrants de l’època. Aquests eren unes boques amb el nom
Pizarrita, que estan totalment fora d’ús, però s’alimenten amb una derivació de tres polzades des de la
canonada general que serveix pels nous hidrants.
Pel que fa als nuclis costaners, s’hi troben hidrants aïllats i en molts casos fora de funcionament., fruit
d’actuacions esporàdiques sense continuïtat ni manteniment.
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Actualització 2019 hidrants contra incendis

Al nucli urbà de Manacor s’ha habilitat una xarxa bàsica d’hidrants revisats. EL plànol de situació està
penjat a la pàgina web amb un enllaç preferent i s’ha informat al quarter de bombers de Mancor,
proporcionant-los còpies impreses del plànol.

Figura 42. bis. Enllaç a la pàgina principal de la web de la SAM amb el plànol dels hidrants

Aquesta xarxa d’hidrants bàsics es revisa periòdicament, i s’anirà ampliant per cobrir els buits existents
amb nous hidrants disposats segons la trama completa que es descriurà a continuació.
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Figura 43. Tris. El plànol dels hidrants

En paral·lel s’ha inclòs als projectes de sectorització, que ja estan tots redactats, la previsió amb els
hidrants necessaris per fer una xarxa completa que cobreixi Manacor segons la normativa i els criteris
indicats des de Bombers de Mallorca,
relatius a la conveniència d'equipar a Mallorca d'un sistema públic d'hidrants estandarditzat. Aquests
bàsicament proposen una xarxa que cobreixi tots els nuclis urbans a una distància viària de 100 ml de
qualsevol punt, formada per hidrants preferentment en superfície amb una boca de 70 m i un ràcord tipus
Barcelona.
Cal destacar que el Consell de Mallorca ha habilitat una línia ajudes per a la renovació i adequació de les
boques contra incendis de les que es podrà beneficiar aquesta corporació. Encara no ha sortit la línia
d’ajudes per als Ajuntaments amb més població de l’illa, excepte Palma: Manacor, Inca, Calvià Llucmajor
i Marratxí.
S’ha redactat ja des de la SAM una proposta, (veure annex 21), consensuada amb el Departament de
Cooperació Local del Consell de Mallorca, una proposta d’actuació:
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A la vista de la dinàmica de les actuacions del Consell, i de la situació actual de Manacor es proposa el
següent:
A la ciutat la SAM rehabilitarà els hidrants existents amb el seus mitjans. Es farà una actuació bàsica
d’implantació de nous hidrants en algunes avingudes que ara mateix n’estan desprovistes. Aquesta es
concentrarà als barris del Llevant.
A la zona costanera es farà tabula rasa i es planifica als nuclis recepcionats una trama bàsica de 200 ml
que els cobreixi.
S’aplica al recompte d’hidrants aeris que resulten el preu mitjà dels projectes ja fets, 2.500 € de PEM.

NECESSITAT D'HIDRANTS AL TERME DE MANACOR
Zona interior

Manacor Llevant

31

Zona costanera nord
S'Illot Cala Morlanda
Porto Cristo
Quatre cales

8
10
*

Zona costanera sud
Cales de Mallorca
Es Domingos
Cala Murada

*
*
16

TOTAL HIDRANTS AERIS

65

Preu unitari d'hidrant aeri i connexió
PEM
CG BI 19 %
IVA 21 %
TOTAL COST

2.500,00 €
162.500,00 €
30.875,00 €
40.608,75 €
233.983,75 €
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Trama de 200 ml.
- 2, 6, 7 i 8 donen servei a barris residencials extensius.
- 1 a l’escola.
- 3, 4 i 5 al centre comercial, hoteler i d’habitatge intensiu.
Figura 44. Exemple del que es farà als nuclis costaners. S’Illot i Cala Morlanda
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Núm.
Acció

Capítol

XXX

Entitat

Acció

5

Companyia
Gestora/Aju
ntament

XXXI

5

Companyia
Gestora

XXXII

5

XXXIII

5

Ajuntament

XXXIV

5

Ajuntament

XXXV

5

Ajuntament

Sectorització
i
recerca de fuites a
Manacor
Canvi
de
comptadors
a
Manacor
Canvi
de
comptadors
a
Cala Murada
Sectorització
zona costanera
Sud
Sectorització
zona costanera
Nord
Cartografiar
totes les xarxes
de
subministrament
del terme
Construcció d'un
anell arterial a
Manacor
Implantació dels
hidrants contra
incendis
que
manquen
al
municipi
de
Manacor
Racionalització
dels sistemes de
distribució
en
finques
comunitàries

XXXVI

5

XXXIX

5

XXXVII

Indicadors

Eficiència /
Consum

Subministrament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

5

Ajuntament

Pressió
Demogràfica /
Prevenció
XXXVIII

5

Ajuntament

Campanya
de
conscienciació i
assessorament
per a la reducció
del consum en
vivendes

Objectius

Millorar
l’eficiència de la
xarxa
de
subministrament
minimitzant les
pèrdues i reduint
els
consum
excessius
i
establir
uns
llindars
de
dotació

Millorar
el
subministrament,
de
manera
qualitativa
i
quantitativa, que
s’ofereix al terme
de Manacor

Estimar
la
població urbana
del municipi de
manera
precisa
(tant censada com
no
censada,
turística,
en
rústic,
consum
industrial,
etc.)
per tal de poder
extrapolar
la
necessitat hídrica
del municipi de
Manacor

Cost total estimat

Taula Resum 5.Capítol Infraestructures de Distribució.
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Termini

Cost

Avaluació

2019

3.572.235,00 €

Realitzantse

2018

100.000,00 €

Fet

2020

30.000,00 €

Pendent

2021

100.000,00 €

Pendent

2022

300.000,00 €

Pendent

2019

20.000,00 €

Realitzantse

2020

4.000.000,00 €

Pendent

2019

234.000,00 €

Realitzantse

2019

3.000,00 €

Pendent

2018

15.000,00 €

Iniciant-se

8.468.000,00 €
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6. COST I ESTRUCTURA TARIFÀRIA
6.1.

L’estructura tarifària

En el cas del nucli de Manacor actualment, com ja s’ha anat esmentant l’aigua que es serveix no és potable
degut a l’elevat contingut en nitrats, que sobrepassa el permès per la normativa. Igualment passa a Cala
Murada pel contingut de nitrats i clorurs. Per aquest motiu les tarifes són planes i no es poden modificar
fins que es pugi servir aigua potable. Aquestes tarifes ara mateix són percebudes com a baixes, a mes no
son suficients per poder donar solució al problema i aconseguir aigua potable ràpidament, amb el qual,
entram en un cicle de alimentació negativa. A demes amb l’estructura tarifaria de progressió actual la
gent no esta incentivada a estalviar aigua, ni es pot implantar un sistema que incentivi l’estalvi.
Cal remarcar que entre els distribuïdors d’aigua està estesa la següent percepció:
- La tarifa de l’aigua ha de internalitzar tots els costs, com diu la Directiva europea.
- A major consum major preu, és a dir tarifa progressiva social.
- La tarifa progressiva, amb els preus baixos del sud d’Europa, no dissuadeix el consum.

Figura 45. Exemple d'una factura de l'empresa SAM.
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Actualment la factura consisteix en:
-

SAM: Una part del que se paga va l’empresa encarregada de gestionar el servei de l’aigua. En la
qual tenim una quota variable que representa el consum de l’usuari i una altre fixe per el
manteniment de tots els serveis.

-

Govern Balear: I l’altre part que es el cànon que va al Govern Balear i que suposa la meitat de la
facturació. En el qual tenim una quota fixa per habitatge i una variable depenent del consum que
va per bloc, es a dir, de manera progressiva. Per exemple, se es factura 24 m3 en dos mesos, els
dotze primers se cobren a 0,28€ i els següents dotze a 0,42€.

Es proposa estudiar la possibilitat que apart de la simple progressió es podria realitzar una sinèrgia amb
la telelectura, permetent a l’usuari autoregular-se: tenint un control del que consumeix i així afavorint
l’estalvi. Amb aquestes tarifes dinàmiques, per una banda, permetrien a l’usuari triar una tarifa més
econòmica si fa un consum reduït, avisar-lo del consum que va fent, per tant i si fos el cas, posar una forta
penalització en excedir-se. I per una altre banda, mantenir el servei d’aigües de la SAM que degut a
dècades de servei descurat a Manacor hi ha fortes disfuncions al servei en general i en les tarifes en
particular.
Per això, es contemplaria tenir amb compte una sèrie d’aspectes i tal vegada implantar a mode de prova
en sectors experimentals les següents mesures tarifaries:
-

Implantar la tarifa progressiva no només a la part del cànon del Govern Balear.

-

Tarifes mur: Proposar tarifes lleugerament més baixes amb un compromís de consum màxim i
una forta penalització en cas d’excedir-se. Que s’aconseguiria gràcies a la telelectura.

-

Bonificació de la tarifa de clavegueram en cas de que es demostri que estan efectivament
separades a la vivienda les fecals de les pluvials.

-

Cobrament de la neteja i desembós en el cas de detectar objectes sòlids. Que suposa un dels
majors problemes per la SAM, concretament amb les tovalloletes.

6.2.

Anàlisis del cost de les opcions de proporcionar aigua potable

Una part fonamental de l’estructura tarifària és el cost d’obtenir aigua potable. L’obligació de
l’Ajuntament i la SAM és, fent-ho de forma social i medioambientalment sostenible, internalitzant tots els
costs i obtenir-la de la forma més econòmica possible.
A mes, hi ha una sèrie de infraestructures que són necessàries per garantir el servei a la població i que
s’han de construir igualment sigui quina sigui la font de l’aigua, depòsits, canonades d’interconnexió, etc.
Que també s’han de tenir amb compte i assumir dins la tarifa.
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A mesura que avancin els estudis tècnics per determinar quina ha de ser la forma més eficient de
potabilització de l’aigua de Manacor ,s’haurà de fixar com es recuperen els costs que suposin les inversions
necessàries per implantar-lo, així com el derivat del seu funcionament.

6.3.

La morositat dels usuaris

Una part important per millorar el funcionament del servei es l’actuació sobre la morositat. La
inacció durant dècades pel que fa a la falta de pagament dels rebuts a Manacor ha propiciat una
sensació d’impunitat i descurança amb el subministrament d’aigua, que redunda en un consum
superior. Per tant, s’han de realitzar un seguit d’actuacions:
-

Cal agilitzar el mecanisme d’alta i baixa dels comptadors. Donat que són propietat de
l’usuari i la companyia en fa el manteniment, en instal·lacions ja fetes altes i baixes haurien
de ser gratuïtes. També s’ha d’informar als usuaris que els deutes són personals i no de
l’immoble. Així s’evitarien les deutes per abandó del comptador.

-

Les preses fraudulentes d’aigua s’han de normalitzar amb un comptador. Això
complementa la denuncia que es faci a efectes de quantificar la quantitat de fluid
defraudat, apart d’evitar les fuites per connexions deficients.

-

Els comptadors amb fuites dins les instal·lacions interior s’han de clausurar d’urgència per
ús impropi, seguint el reglament, si una vegada advertit l’usuari no ho soluciona.

-

Als comptadors amb deutes s’ha de tallar el servei seguint el procediment reglamentari.
Donat que això no s’ha fet mai s’ha de fer gradualment, començant pels que no tenen
consum i presumiblement estan abandonats, o pels de grans consumidors.

-

En paral·lel al tall de servei s’ha d’implantar una línia d’ajuts per famílies desfavorides, en
coordinació amb Serveis Socials.

-

6.4.

El cost del consum municipal

Les instal·lacions de l’Ajuntament són el major consumidor d’aigua de la ciutat, amb un volum a prop del
6% del total, l’equivalent a 1.800 persones.
Amb la concessió el municipi pagava una quota fixa pels comptadors i només pagava el consum si
excedia el 6%. Ara amb la SAM com a gestor aquest consum a la ciutat de Manacor és gratuït.
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6.5. Comparació de la estructura tarifaria de les diferents empreses de
subministrament d’aigua
Dins aquest apartat, no hi ha un criteri únic ni per concepte ni per quantitat com es poden observar a les
factures de l’Annex 16 per part de les diferents empreses gestores d’aigua del Municipi de Manacor.
Tarifes
aigua
ANCUSA
Cala
Murada
Son Tovell
SAM

Subministrament
per consum
(€/ m3)
0.776360

Quota
servei
(€/mes)
5.56

Manteniment
comptador
(€/mes)
-

Clavegueram
per consum
(€/ m3)
-

0.61

4.17

-

0.328
0.210354

1.172
1.442429

1.340
1.754955

Clavegueram
fixe (€/mes)

Cost
(€/ m3)

Cost
(€/mes)

-

0,77636

5,56

-

-

0,61

4,17

0.093
0.072121

1.382
0.378638

0,421
0,282475

3,89
3,58

6.5.1. Manteniment del subministrament en alta i en baixa i de sanejament en baixa
Com es pot observar, el total quota fixa mensual varia entre 3.5 i 5.56 €/mes , i la quota total variable
per consum entre 0.30 i 0.80 €/ m3.

Tarifes aigua
ANCUSA
Cala Murada
Son Tovell
SAM

Cànon
Municipal
(€/ m3)
0.060101
0.060101

Cànon del govern variable
(€/ m3)
Cànon del govern fixe
(€/ m3)

SAM

Son
Tovell

Cala
Murada

Tarifes aigua

ANCUSA

6.5.2. Inversió del subministrament en alta i en baixa i de sanejament en baixa

0.285924
3.998843

En aquesta taula es pot comprovar que només es recapta el Cànon Municipal a dues companyies.
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6.5.3. Manteniment i inversió del sanejament en alta
El Cànon es recapta uniformement a tota Balears. Cal recordar com s’ha explicat a l’apartat 6.1. que es
progressiu i no hi ha cap altre tarifa al terme que ho sigui. Aquí només s’ha representat la xifra
corresponent al tram més baix, però es pot veure els diferents blocs a l’exemple de factura (Figura 33).

6.5.4. Cost total
El consum bimensual d'una família es de mitja 11m3 , en la taula es pot observar el cost (sense IVA) per
una família pel mateix consum segons la companyia gestora d'aigua del municipi de Manacor.

Consum
11
(mᵌ)

Empresa
ANCUSA
Cala
Murada
Son Tovell
SAM

Cost (€)
38,50
26,19
24,22
22,06

El cost total depenent de la companyia es pot pràcticament duplicar, per exemple en un any hi ha una
diferencia de 99€ entre la companyia amb el cost mes alt (231€/anuals sense IVA) a la de cost mes baix
(132€/anuals sense IVA).
Cal destacar que a la zona costanera sud, on el servei esta dividit en dues companyies, el preu es molt mes
car que als altres nuclis, pràcticament es duplica. Això no es cap casualitat, ja que es deu sobretot a
l’economia d’escala, i posa en relleu que és més eficient gestionar cada nucli unificadament.
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Núm.
Acció

Capítol

XL

XLI

XLII

6

Indicadors

Estructura
tarifària

6

6

Eficiència /
Consum

Entitat

Acció

Ajuntament

Caracteritzar
i estudiar les
estructures
tarifàries
actuals

Companyia
Gestora

Caracteritzar
i actuar
sobre la
morositat
dels usuaris

Companyia
Gestora

Instal·lar
telelectura
als
comptadors
municipals

Objectius

Cost

Avaluació

2018

3.000,00 €

Pendent

2018

3.000,00 €

Pendent

2019

6.000,00 €

Pendent

Ordenar el consum per
millorar l’abastiment
d’aigua a Manacor sense
cap ànim de lucre

Millorar l’eficiència de la
xarxa de
subministrament
minimitzant les pèrdues
i reduint els consum
excessius i establir uns
llindars de dotació

Cost total estimat

Taula Resum 6. Capítol Cost i Estructura Tarifària.
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7. CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I ASSESSORAMENT A
L’USUARI

Actualització 2019
Tot aquest capítol s’ha revisat
Aquestes campanyes, imprescindibles per aconseguir una reducció en la demanda i per tant l’estalvi en el
consum d’aigua, es divideixen en varis grups segons el perfil dels usuaris als quals es vol arribar:
-

Població en general i usuaris del servei.

-

Edificis i estat de les instal·lacions municipals. (Annex 25)

-

Centres escolars.

-

Establiments turístics

Cal aquí recordar que la primera feina que es va fer a la SAM en aquest camp va ser arrel de la sequera de
l’estiu del 2016, en que la ciutat gaudia d’un subministrament d’aigua correcte, però les noticies que
arribaven d’altre municipis de Mallorca alarmaren la població.
Aquest capítol fa palès que gestionar únicament el sistemes d’abastament urbà per tal de fer front a
èpoques amb manca d’aigua pot no ser suficient també ha d’haver una participació per part dels residents
tant fixos com puntuals. A mes, de treballar amb les noves generacions que seran en futur es responsables
de l’estalvi d’aigua. Per tant, es troba imprescindible posar en marxa les mesures per tal de gestionar i
informar del bon us de l’aigua del municipi. A 2021 es preveu tenir totes les activitats de conscienciació
desenvolupades i que es realitzin de manera regular.

7.1.

Població en general i usuaris del servei

Els treballs en aquest àmbit varen començar amb el pla pilot de reducció del consum i estalvi d’aigua en
els habitatges del nucli de Manacor d’on es caracteritzava el consum d’aigua del nucli de Manacor (Annex
17), determinació de potencials d’estalvi i pla pilot de reducció del consum. Aquesta feina posà les bases

per a les actuacions, inclosa la campanya de conscienciació ciutadana, que es duran a terme els propers
anys.
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Com ja s’ha dit, amb la caracterització, gràcies a les enquestes realitzades, es va observar que una gran
proporció de la gent est conscienciada amb la necessitat d’estalviar aigua, i detectar que la gran majoria
de la població té aparells eficients d’estalvi però en fan ús per desconeixement.
Es proposà així que el pla de reducció del consum es centrés inicialment en informar, repartint fulletons
informatius i fent xerrades a la població, als centres escolars i establiments tant públics com turístics.
També es va avisar que “a mesura que es recullin resultats s’avaluarà l’efectivitat de la intervenció i
s’introduiran els canvis que siguin pertinents”.

Els temes tirats a priori per a la conscienciació a la població en general són: informació respecte al cicle
de l’aigua que gestiona la SAM, bons hàbits de consum i sobre les noves tecnologies d’estalvi d’aigua, a
mes, entendre una factura o les actuacions que realitza la SAM als diferents edificis públics del municipi
per arribar al màxim de la població. Per exemple, les mesures incloses al PGOU 2016: campanya de
sensibilització i conscienciació sobre l'ús racional de l'aigua enfocada al foment de bones pràctiques com:
•

L'ús de recursos hídrics alternatius en el planejament urbanístic com poden ser les
aigües pluvials, les aigües regenerades i la reutilització d'aigües domèstiques per a aigua
de servei, sempre en el mateix àmbit.

•

La xerojardineria tant en espais verds públics, com privats. Segons aquestes pràctiques
en la majoria dels casos s'han estimat reduccions del consum d'aigua superiors al 50%
respecte als jardins convencionals.

•

Modificar els hàbits de consum i Instal·lació de dispositius de baix consum tant en edificis
existents com de nova

També d’altres enfocades a la:
•

Reducció dels consums innecessaris.

•

Racionalització dels usos.

•

Reducció de superfícies enjardinades.

•

Reducció del consum d’aigua a les piscines.

Així com d’altre enfocades a les empreses: campanyes, xerrades, cicles d’informació i ajuts per tal de:
•

Introduir i difondre sistemes i tècniques que incrementin l’eficiència de l’ús de l’aigua
en els processos industrials i comercials.

•

Millores en sistemes de reg.

•

Implantar bones pràctiques agrícoles i ramaderes pel que fa a l’estalvi i a la
contaminació de l’aigua.

A fi de començar a implantar aquestes activitats de conscienciació a la població en general es va dissenyar
una campanya de conferències per incentivar la reducció del consum, la qual tot i la meticulosa preparació
va resultar poc atractiva i no va tenir més recorregut una vegada feta la sessió pilot. Es recull la
convocatòria de la sessió i la nota de premsa posterior en document annex 20.
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S’ha optat així per variar l’enfocament i s’ha reforçat el personal administratiu per fer una campanya
continuada recolzada directament en el servei, i s’està creant una base de correus electrònics dels usuaris
per enviar-los avisos de les incidències i obrir així un canal de comunicació. En la mateixa línia es potencia
la pàgina web i els avisos per xarxes socials.
Com a exemple de campanya concreta i molt efectiva es pot destacar l’activitat de conscienciació per no
tirar residus inadequat als inodors. Mitjançant un programa de Visibles del SOIB s’ha fet un repàs general
de totes les escomeses i s’ha proporcionat retroalimentació als usuaris sobre els seus abocaments, amb
un recepció molt positiva per part de la ciutadania.
Aquesta actuació ha format part d’una campanya més general per combatre aquesta problemàtica que
és ja un fenomen mundial. La xarxa de municipis per l’aigua pública de Mallorca, de la qual formen part
Calvià, Palma, Manacor i Pollença, entre d’altres presentà el març del 2018 una campanya de
sensibilització. Sota el lema “No alimentis el monstre”, s’ha duit a terme actuacions com anuncis
publicitaris, distribució de material informatiu o xerrades per conscienciar de la necessitat de llençar les
tovalloletes al contenidor de residus sòlids. La xarxa, a més, ha fet front comú amb altres estaments
internacionals per exigir un canvi a l’etiquetatge d’aquest producte.
Promoure el bon ús de la xarxa de sanejament és l’objectiu d’aquesta campanya, en la qual, alhora, es
recorda que les restes d’aliments, olis i medicaments caducats s’han de llençar als contenidors pertinents
i no pel vàter, ja que també són motiu important d’embossaments.
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Un altre camp d’actuació concret és el de Cala Murada. Aquesta urbanització presenta a dia
d’avui unes pèrdues a la xarxa i uns sobreconsums escandalosos. Gairebé la meitat de l’aigua es
perd, en concret un 45%, i amb una eficiència del 83% es reduirà el consum total en una tercera
part. D’altra banda el consum per càpita duplica la dotació de la ciutat, degut al reg de la gespa
dels jardins, una situació que s’haurà de reconduir. A les actuacions a curt termini en assumir la
SAM el servei de Cala Murada s’ha previst comptar amb un tècnic que desenvoluparà les mesures
de conscienciació.

7.2.

Campanya edificis i instal·lacions municipals

Tot i què el consum municipal representa una petita part, el 2%, el consum d’aigua “potable” per a reg i
neteja hauria d’esser substituït per a aigües no aptes per al consum tal i com proposa el document de
infraestructures del PG 2016. El PG 2016 preveu en un futur proper destinar al reg de zones verdes les
aigües regenerades o les aigües provinents del rentat de filtres de la planta desnitrificadora, a més de les
aigües pluvials i de la reutilització de les aigües grises a les noves promocions, d'acord amb l'art. 62 de Pla
Hidrològic. Tot i això, l’ajuntament podria aplicar d’altres mesures com la xerojardineria o jardineria de
baix consum d'aigua que tendrien un impacte visual i exemplificador en la població i turistes.

Des de la SAM pel que fa a activitats de conscienciació als edificis municipals, tot i que es podria actuar
més eficientment si es fes una encomana formal, s’actua en dues línies:
o

d’una banda es desenvolupa un projecte de xarxa de reg segregada a partir d’un pou
diferenciat, el del Molí d’en Beió, que servirà d’embrió per a un futur servei amb aigua
regenerada.

o

De l’altra s’ha constatat que la forma més efectiva de controlar el consum municipal és
la implantació de comptadors de telecontrol que permeten detectar de forma
instantània excessos de consum i fuites. En aquesta línia s’ha començat a caracteritzar
el consum dels centres escolars. Annex 25
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7.3.

Campanya centres escolars

La campanya està pensada també tenint amb compte realitzar xerrades i activitats lúdiques per
conscienciar a les noves generacions de la necessitat d’estalviar aigua. Des de fa anys es venen fent visites
dels instituts a la planta depuradora de Manacor, es pretén millorar, creant material didàctic per explicar
el funcionament de les instal·lacions i exposar el context en que treballen. A mes, es va dur a terme el curs
16/17 una prova pilot al CEIP Jaume Vidal amb una activitat dissenyada per a alumnes d’onze anys, de sisè
de primària. Consistí en una triple sessió: una primera part de feina a l’aula amb els docents en que es
treballa el cicle de l’aigua a Manacor des d’una perspectiva històrica, a partir de la qual els alumnes
recullen informació a ca seva. Una segona on l’equip de la SAM a l’aula fa una explicació del cicle de l’aigua
i una prova de preguntes sobre el tema. Una tercera de camp que consisteix en una visita als depòsits
municipals.
Durant el curs 17/18 es varen incloure a l’oferta escolar d’activitats de formació des de l’Ajuntament dues
propostes de la SAM:
b- Basada en la prova pilot de l’any anterior, una activitat de conscienciació de l’estalvi
d’aigua per a nins de sisè de primària, incloent una sessió a l’aula i una visita als depòsits.
c- Les visites a l’EDAR des dels instituts, per a les quals es va preparar material explicatiu.
Els curs 2018 2019 s’ha oferit tres activitats de conscienciació a les escoles, les dues anteriors, les quals
s’han desdoblat en sessions d’aula i de camp i una tercera per alumnes de quart de primària sobre el
llançament de productes inadequats als WC. S’ha d’esmentar que les peticions per dur a terme aquestes
activitats s’han triplicat les peticions respecte de les de l’any anterior. Aquest curs es faran entre quinze i
vint sessions, ja que segueixen arribant peticions.
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Figura 46. Cicle de l’aigua a Manacor.

Figura 47 Processos de tractament de l’aigua
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7.4.

Campanya establiments turístics

El consum turístic per plaça hotelera és de 369 l/dia, valor més elevat que la mitjana de 158 l/dia en el cas
de la població resident. A mes, segons Institut de Estadística de les Illes Baleares, IBESTAT, si es calculen
el consum per a cada pernoctació del 2015: 2.615.538 pernoctacions, surt a 347 l/pernoctació, el quals,
son valors prou semblants la qual cosa indica que poden servir més o manco de referència. El Pla de
sequera de Palma mostra, com a referència, uns valors de 272 – 322 l/pernoctació3 però segons el PHIB
els l/persona/dia han de ser de 250. Llavors, s’han de potenciar mesures de reducció voluntàries dels
sector hoteler, amb el qual es fa necessari realitzar campanyes d’informació als turistes sobre la
importància de no malbaratar l’aigua, ja que sovint provenen de països on la manca d’aigua no és un
problema i als hotelers perquè prenguin mesures d’estalvi als establiments turístics.
A 2019, respecte la conscienciació en establiments turístics, donat que estan situats en zones gestionades
per les companyies de la costa, resta pendent de desenvolupar-se.

Fi de la revisió

Núm.
Acció

Capítol

XLIII

Indicadors

7

Entitat

Acció

Objectius

SAM

Campanya
d'estalvi
amb visites
a
les
instal·lacions
i xerrades a
les escoles

Ajuntament

Campanya
d'estalvi
establiments
hotelers

Millorar
l’eficiència de la
xarxa
de
subministrament
minimitzant les
pèrdues
i
reduint
els
consum
excessius
i
establir
uns
llindars
de
dotació

Eficiència
/ Consum
XLIV

7

Cost total estimat

Termini

Cost

Avaluació

2018

5.000,00
€

Realitzant-se

2019

6.000,00
€

Pendent

11.000,00 €

Taula Resum 7. Capítol Campanyes de conscienciació i assessorament a l'usuari.

3

Pla d’emergència per a risc de sequera de Palma.
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8. INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT
Les xarxes de sanejament del terme de Manacor com les de la resta de les Balears són separatives. Les
aigües pluvials i les fecals es recullen en xarxes separades, (com es pot observar l’estudi d’infraestructures de
sanejament del terme Municipal de Manacor a l’Annex 18). Aquesta distinció, que no és el més habitual arreu

del món, es deu a la voluntat de preservar les platges dels abocaments contaminants que es produeixen
a les xarxes unitàries quan plou.
Efectivament emprar dues xarxes separades permet que per la de fecals només hi circulin les aigües
residuals que circulen cap a les plantes depuradores. En canvi a les unitàries quan plou el gran cabal que
reben no es pot vehicular tot junt cap a les EDARs i gran part s’ha d’abocar a rius i el mar.
Cal també notar que el sistema separatiu no és perfecte. Es registren augments de cabal a les fecals en
ploure sobretot deguts a que des dels edificis s’aboca tota l’aigua indistintament a la claveguera.

8.1.

Escomeses de sanejament dels usuaris

Les escomeses des dels edificis cap a la xarxa de fecals estan formats per pous de bloqueig amb càmera
sifònica que impedeixen el pas de l’olor des de la claveguera cap a la vivenda, així com l’abocament de
sòlids, que hi queden retinguts.
Les escomeses cap a la xarxa de pluvials són simples descàrregues quan hi ha canonada front a l’edifici, i
si no descàrregues directes sota la vorera cap a la calçada.
Els problemes d’abocament de productes indeguts per les escomeses es concentren sobretot en les tres
següents:
- Pluvials. Pròpiament no causen problemes a l’escomesa sinó més avall a les canonades en
desbordar-les.
- Elements sòlids, generalment tovalloletes. Aquestes els darrers anys s’han manifestat com un gran
problema, que embossa primer els pous de bloqueig i després les canonades.
- Greixos en locals de restauració. La falta de de captadors als locals provoca abocaments d’aquesta
substància que forma amalgames amb les tovalloletes i causa notables obstruccions.
El Reglament municipal d’abocaments ha quedat desfasat pel que fa als abocaments, pel que necessita
ser actualitzat. També s’ha de desplegar amb instruccions internes de les companyies gestores per a que
sigui efectiu.
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La gran majoria de problemes a les canonades provenen d’abocaments que en primera instància queden
retinguts als pous de bloqueig. Els gestors han de aprofitar aquesta circumstància per dissuadir als usuaris
mitjançant conscienciació, avisos personalitzats, el cobrament del servei de desembós, i fins si tot
penalitzacions si s’escau.
Actualització 2019
Com a exemple de campanya concreta i molt efectiva es pot destacar l’activitat de conscienciació per no
tirar residus inadequat als inodors. Mitjançant un programa de Visibles del SOIB s’ha fet un repàs general
de totes les escomeses i s’ha proporcionat retroalimentació als usuaris sobre els seus abocaments, amb
un recepció molt positiva per part de la ciutadania.
Aquesta actuació ha format part d’una campanya més general per combatre aquesta problemàtica que
és ja un fenomen mundial. La xarxa de municipis per l’aigua pública de Mallorca, de la qual formen part
Calvià, Palma, Manacor i Pollença, entre d’altres presentà el març del 2018 una campanya de
sensibilització sota el lema “No alimentis el monstre”.

pág. 168

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

Figura 48. Imatge promocional de la campanya contra el monstre de les tovalloletes,.
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8.2.

Xarxes de sanejament, fecals i pluvials

Les xarxes de fecals del terme han estat construïdes a la vegada que les de subministrament. Formen
entre ambdues el servei d’Aigües tal com s’ha gestionat al terme de Manacor fins a dia d’avui.
Físicament aquestes xarxes estan formades per canonades de formigó, amb una certa permeabilitat, que
produeixen vessaments al subsòl urbà. A les renovacions de viari es venen substituint per canonades de
plàstic impermeables.
Per altra banda les xarxes de pluvials s’han anat construint posteriorment per part de l’Ajuntament,
generalment per resoldre problemes d’acumulació d’aigua a mesura que la progressiva
impermeabilització dels nuclis urbans generava cada vegada més escorrenties.
Les principals disfuncionalitats detectades són les següents:
- Manca una base cartogràfica exhaustiva amb les dades de la xarxa: Traçats precisos tant en
planta com en alçat, les característiques de les canonades, ubicació de les escomeses, historial
d’incidències, ...
- La gestió per separat de les xarxes de residuals i pluvials comporta problemes de falta de
manteniment, no deixa aprofitar tot el potencial de les canonades i impedeix planificar
conjuntament les millores.
- Falta un dimensionament global de les xarxes a fi de poder absorbir els cabals actuals en
condicions adequades.
- Hi ha abundants elements deteriorats a les xarxes de residuals, en especial les de Manacor
ciutat: D’una banda les tapes dels pous de registre i les càmeres de descàrrega sifònica de
capçalera de canonada.
- Hi ha un conjunt de punts conflictius de les xarxes de sanejament repartits per tot el terme on
s’ha de fer obres puntals de substitució i millora : canonades planes o a contrapendent, sifons,
estrangulaments.
- Les xarxes de residuals estan formades sobretot per canonades de formigó, que no tenen la
suficient estanquitat i provoquen vessaments al subsòl.
- L’abocament de les pluvials dels edificis a la xarxa de residuals les col·lapsa i provoca vessament
a les parts baixes dels col·lectors.
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- Els embornals de la xarxa de pluvials són inadequats, que no recullen la pluja dels carrers. Això
causa que l’escorrentia circuli pels carres provocant problemes mentre les canonades van buides.
- Cal condicionar els punts d’abocaments de les xarxes de pluvials al medi natural.
Les actuacions que planteja aquest PGD aniran encaminades a corregir aquestes disfuncionalitats. No es
preveu iniciar la substitució general de les xarxes actuals abans del 2027, l’any horitzó. Només s’actuarà a
les obres de millora integral de carrers que emprengui l’Ajuntament.
S’exceptua de l’anterior consideració la zona costanera sud. Com ja s’ha exposat a cala Murada no hi ha
clavegueram a la majoria del nucli, i està prevista una actuació integral de dotació d’aquesta xarxa, que
cal que sigui aprofitada per implantar una nova xarxa de subministrament.

8.3.

Estacions de bombeig i Col·lectors

Els sistemes de depuració del terme de Manacor són un dels punts on s’evidencia més el fraccionament
en la gestió del cicle de l’aigua: presenten la peculiaritat de que cada un dels tres aglomerats urbans té la
depuració gestionada per un organisme diferent, i fins i tot n’apareix un quart a l’única zona on el
subministrament d’aigua es gestiona unitàriament.
- La SAM se’n cuida de l’EDAR de Manacor que rep la totalitat del cabals de residuals de les
zones de l’aglomeració de l’interior.
- Aguas son Tovell gestiona l’EDAR de Porto Cristo, que només rep els afluents de fecals dels
nuclis de s’Illot i Porto Cristo.
-Però dins l’aglomeració de Porto Cristo, l’ABAQUA s’encarrega de l’EDAR de les quatre cales.
- Finalment a la zona costanera sud l’ABAQUA també gereix l’EDAR de Cales de Mallorca, que
recull els abocaments dels tres nuclis allà situats.
A l’annex 18 es descriuen extensament els elements principals de la depuració: estacions de bombeig,
canonades d’impulsió i col·lectors, i plantes depuradores. També s’ofereix una cartografia sumària. A
l’annex 18 corresponent es recull documentació més extensa.
Per ordenar la descripció es segueixen algunes convencions:
- L’ordre dels tres nuclis urbans: Manacor, Porto Cristo i Cales.
- Es repassen successivament, estacions de bombeig, conduccions i plantes depuradores.
- Els bombeigs de la costa es numeren de nord a sud.
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8.3.1. Manacor
La situació de Manacor a la conca d’un torrent permet que pràcticament tota la ciutat dreni per gravetat
fins a l’EDAR. La gran majoria de zones perifèriques aboquen per gravetat: urbanització de son Talent,
zona esportiva de la Torre dels Enagistes, polígon agroalimentari. Només el poble de son Macià i el polígon
industrial requereixen sengles estacions de bombeig:
EBAR1: polígon industrial
EBAR 2: son Macià
Actualment s’han iniciat actuacions per millorar les dues EBARs, i substituir el col·lector principal fins a
l’EDAR, interceptant els principals col·lectors per evitar els vessaments a la part baixa de la població
causats per la poca capacitar de la conducció actual.
Pel que fa a l’EDAR, que ja té 20 anys, s’ha començat a planificar l’ampliació, augmentant la superfície per
acollir:
- Tractament de pluvial procedents de la ciutat, tant pel col·lector com pel torrent, amb tanc de
tempestes.
- Pretractament per eliminar completament els sòlids de les aigües fecals.
- Una segona línia de tractament per augmentar la capacitat i disposar d’una alternativa.
- Tractament terciari per proporcionar un efluent de qualitat.
- Bassa d’emmagatzemament de l’efluent.
En paral·lel a la tramitació de l’ampliació s’aniran executant parts puntuals de la millora per permetre
funcionar la planta actual fins que sigui renovada completament.
Cal tenir present que de les possibles fonts alternatives per obtenir aigua pel subministrament urbà futur,
a l’EDAR se’n concentren dues, les pluvials i les residuals procedents del nucli urbà.
Una darrera actuació imprescindible referida a l’EDAR de Manacor és la restauració de la llera del torrent
de sa Vall. Aquesta durant dècades ha rebut residus procedents del nucli urbà. Una vegada garantit un
tractament correcte de les aigües cal restituir el torrent a la situació original. Es tracta d’una mesura tant
ambiental com de sensatesa i dignitat.
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8.3.2. Zones costaneres
Si acabant l’apartat anterior es raonaven els motius pels quals s’ha de fer un sanejament efectiu, aquí se’n
pot afegir un de molt simple: la costa de Manacor és el recurs del qual viu el municipi.
Tota la zona costanera està condicionada per l’estructura urbana centrada en les platges i les cales. Això
provoca que la xarxa de residuals aboqui a una sèrie de bombeigs situats devora unes infraestructures tan
sensibles com són les platges. És un objectiu de primer ordre dotar aquests bombeigs de les garanties
suficients per evitar vessaments. És a dir s’han de proveir a curt termini de filtres, telecontrol i grups
electrògens.
A s’Illot i cala Morlanda tota la xarxa està dissenyada per confluir a una única estació de bombeig a s’Illot
al final del camí de Mar, vora la platja.
A Porto Cristo el relleu, amb el Riuet i les cales, provoca que hi hagi una gran quantitat de bombeigs, més
de mitja dotzena.
Des de s’Illot i Porto Cristo surten sengles col·lectors fins a l’EDAR, situada entre ambdós nuclis.

Figura 49. Situació Edar Porto Cristo.
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A les quatre cales l’estructura topogràfica condiciona un bombeig a cada una de les tres principals: cala
Anguila, cala Mandia i estany d’en Mas.
Des de cada estació de bombeig surt una canonada d’impulsió que impulsa el líquid fins a la carena
topogràfica amb la següent cala, i llavors baixa per una claveguera convencional, convertida en col·lector
de gravetat fins a la següent estació.
Això suposa una cadena d’EBARs mitjançant les quals les residuals salten de cala en cala. Aquesta clàssica
estructura de bombeigs consecutius en zones costaneres turístiques té unes disfuncionalitats prou
conegudes.
A l’hivern els escassos cabals provoquen una retenció excessiva de les aigües residuals en el recorregut
per les quatre estacions de bombeig. Això fa que arribin a la planta depuradora massa fermentades.
També la circulació de tot el líquid fecal per una cadena d’estacions, situades en llocs altament sensibles
com són les cales, fa que qualsevol accident suposi l’abocament de tot el cabal de la zona a la platja.
Aquests problemes poden solucionar-se mitjançant una canonada continua d’impulsió des de l’EBAR més
allunyada, a la quan es vaguin incorporant la resta de bombeigs mitjançant canonades que formen
brancals de connexió entre la línia principal i les estacions.

Figura 50. Situació EDAR Quatre Cales.
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La situació és idèntica a la zona costanera sud. Aquí la cadena d’EBARs comença a cala Murada, i segueix
per cala Domingos i cala Antena fins a l’EDAR de cales de Mallorca. Aquí els bombeigs i les canonades
d’impulsió necessiten a mig termini una millora.
Concretament a s’han de millorar i/o substituir a Cales de Mallorca la xarxa de clavegueram que circula
paral·lelament al passeig marítim per tal d’assegurar que els hotels aboquen les aigües en condicions
correctes i no es produeixen vessaments d’Aigües residuals a la mar.
És important que a més, l’Ajuntament i les companyies gestores treballin conjuntament per garantir que
es preservin les zones ambientals de la Xarxa Natura 2000.
Pel que fa a les plantes depuradores, les dues de Porto Cristo i Estany d’en Mas necessiten una
reconstrucció integral. Perquè hi ha problemes de contaminació derivats de fuites d’aigua residuals,
infiltració de pous negres i abocament esporàdics a l’estació de bombeig d’aigües residuals, com és el cas
de la Cova d’en Bessó. Per tant una de les accions que s’ha de realitzar és l’eliminació dels pous negres i
les foses sèptiques.
Una opció que s’haurà d’estudiar és una actuació conjunta per concentrar les dues plantes en una més
gran a devora l’actual de Porto Cristo per resoldre aquesta problemàtica.
A més, a Cala Antena és troba el que sembla una antiga depuradora, per tant, una de les accions que és
dura a terme és la d’eliminar les restes de l’antiga instal·lació existent i obsoleta de sanejament.

Figura 51. Situació EDAR Cales de Mallorca.
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Núm.
Acció

Capítol

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

8

8

8

8

Indicad
ors

Admini
stratiu

Submi
nistra
ment

Entitat

Acció

Objectius

Ajuntament

Proposar un
canvi
d'ordenança
d'Inspecció
Tècnica
d'Edificis

Companyia
Gestora

Inspeccions
sistemàtiques
de les xarxes i
els
seus
elements
particulars

Ajuntament

Incitar
la
separació
interior
als
edificis de les
xarxes
de
residuals
i
pluvials
mitjançant un
incentiu
tarifari

Millorar
la
gestió
dels
recursos
hídrics des de
la
part
administrativa
Millorar
el
subministrame
nt, de manera
qualitativa
i
quantitativa,
que s’ofereix
al terme de
Manacor

Ajuntament

Inspeccions
sistemàtiques
de les xarxes i
reparació de
trams
deteriorats

XLIX

8

Ajuntament

LI.a

8

ABAQUA

LI.b

8

ABAQUA
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Dotar
d'embornals
adequats
la
xarxa
de
pluvials
Millorar
els
EBARs i els
col·lectors,
especialment
els situats en
els àmbits ZEC
(ES5310050) i
LIC.
Millorar
i/o
substituir
la
xarxa
de
clavegueram
que
circula
paral·lelament

Millorar
les
condicions
i
les
instal·lacions
de sanejament
que hi ha al
terme
de
Manacor

Term
ini

Cost

Avaluaci
ó

2020

3.000,00 €

Pendent

2019

15.000,00 €

Pendent

2020

3.000,00 €

Pendent

2019

50.000,00 €

Pendent

2020

100.000,00 €

Pendent

2019

Unit amb el
següent

Pendent

2019

1.644.000,00
€

Pendent
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al
passeig
marítim
a
Cales
de
Mallorca
LII

8

LIIa

8

LIII

8

Ajuntament
de Manacor
/ SAM
Ajuntament
de Manacor
/ SAM
Ajuntament
de Manacor

LIIIbis

8

ABAQUA

LIIItris

8

ABAQUA

LVIII

LVIV

8

Saneja
ment

8

Saneja
ment

Millorar l'EDAR
de Manacor

2027

6.000.000,00
€

Pendent

Terciari
l'EDAR
Manacor

2027

2.000.000,00
€

Pendent

2029

4.000.000,00
€

Pendent

2029

3.120.000,00
€

Pendent

2029

2.013.370,00
€

Pendent

2019

325.000,00

Pendent

2019

350.000,00

Pendent

a
de

Millorar l'EDAR
de Porto Cristo
Millorar l'EDAR
de
Cales
Manacor (
estany
den
MAs
Millorar
l’emissari de
cales
de
MAllorca

Ajuntament
i Companyia
Gestora

Eliminació dels
pous negres i
les
foses
sèptiques

Ajuntament

Eliminar les
restes de la
antiga
depuradora

Eliminació dels
pous negres i
les
foses
sèptiques de
les
zones
costeres.
Eliminar
les
restes de la
depuradora de
Cala Antena

Cost Total Estimat

23.846.000,00 €

Taula Resum 8 . Capítol Infraestructures de Sanejament.
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9. QUANTIFICACIÓ DETALLADA, AMB INDICACIÓ DELS
TERMINIS D’EXECUCIÓ I SISTEMES DE FINANÇAMENT
9.1.

El finançament de les accions a cada nucli

Les accions proposades en aquest Pla de Gestió de la Demanda s’ha de finançar a partir de les tarifes de
l’aigua, per a que aquest servei signi autosuficient, tal com estableixen la Directiva Marc de l’Aigua i la
normativa de desplegament subordinada, com per exemple el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Com ja s’ha vist en desglossar les diferents parts de la tarifa de l’aigua que es cobra als usuaris, aquesta
es reparteix entre els diferents ens implicats en el servei del cicle integral de l’aigua. Pel cas concret de
Manacor cal recordar que cada companyia recapta amb la tarifa tres conceptes diferents:
- Manteniment, que es queda la companyia.
- Cànon municipal d’inversió, que passa a l’Ajuntament per escometre les inversions.
Aquestes dues financen les activitats de:
- Captació, transport i regulació, sol ser en rústic. Coneguda com aigua en alta.
- Xarxa de subministrament als usuaris urbans. Aigua potable en baixa.
- Xarxa de sanejament als usuaris urbans. Aigua fecal en baixa.
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Figura 52. Esquema xarxa d'aigua.

Cal recordar aquí que de forma creixent l’ABAQUA, l’ens instrumental de la DGRRHH, va assumint les
competències de l’aigua en alta. Això es deu a que amb el creixement de la demanda les necessitats cada
vegada més ja no es poden satisfer només amb un pou devora el nucli urbà.
Queda una quarta activitat, la de bombeig, transport i depuració d’aigües fecals, sol ser en rústic. Fecal
en alta.
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Aquesta darrera es finança íntegrament a partir del Cànon de Sanejament. Aquest és l’impost recaptat
per la Conselleria de Conselleria Medi Ambient, amb el qual recapta els fons necessaris per les activitats
de manteniment i inversió en depuració.
Així en el cas de Manacor la Conselleria amb el Cànon de Sanejament reemborsa les despeses, en
manteniment i inversió, dels gestors de les diferents plantes: SAM Manacor, Aguas son Tovell, ABAQUA.
Aquí es pot notar que aquesta fórmula de finançament funciona. Es pot entreveure que si no es recaptàs
així probablement els sistemes de depuració estarien descurats, ja que la despesa en aquest element clau
del cicle del servei d’aigua segurament es postergaria en favor dels altres, que són més aparents.
Per acabar es pot reflexionar si no seria convenient que els despeses del grup a-, l’aigua en alta, també es
finançassin de la mateixa manera. Cal notar que les xarxes de distribució i sanejament urbanes, l’aigua en
baixa, tenen un cost similar onsevulla, i en discórrer per carrers donant servei a usuaris que són veïns i
confrontants amb la xarxa tenen un nivell de control prou elevat.
En canvi l’aigua en alta depèn de la loteria de la MAS sobre la qual està ubicada el nucli urbà. Hi ha
poblacions que reben l’aigua de fonts, i d’altres de les dessaladores. Si els costos de captació transport i
regulació es finançassin a partir d’un Cànon de Sanejament igualitari per a totes les Balears, que funcionàs
del mateixa manera que el de Sanejament, abonant les despeses als gestors – ja siguin ajuntaments,
companyies públiques, concessionaris privats o l’ABAQUA- , hi hauria molts avantatges:
- El ciutadà no hauria de patir un cost aleatori basat en la loteria de les MAS. És més, en cas de
sequera, és a dir de canvi climàtic, els usuaris queden coberts dins el que ve a ser un fons global
de garantia.
- El gestor perdria l’incentiu de maximitzar el seu benefici econòmic sense internalitzar variables
ambientals. És a dir, desapareixeria la tensió entre sobrexplotar aqüífers a 0,05 €/m³, o compra
aigua dessalada a 1 €/m³.
- El recaptador i distribuïdor dels fons podria fer una gestió unitària del proveïment d’aigua, ja
que tendria internalitzats tots els costos. Es podria optimitzar la despesa global integrant els
valors sanitaris i ambientals.
Exposat tot això, la proposta d’aquest autor és que s’estudiï molt detingudament la creació d’un Cànon
de Subministrament com a eina fonamental per gestionar correctament els recursos hídrics balears.
Aquest Cànon consistiria en rebaixar el tram municipal de les tarifes dedicat a la captació transport i
regulació de l’aigua, i integrar-lo ne el tram autonòmic, conjuntament amb el Cànon de Sanejament.

pág. 181

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019
Cal ponderar l’eficàcia de gestionar aquest import per part d’un únic ens. Actualment hi ha centenars de
gestors de serveis d’aigua a les balears. Com a mostra un fet: a la gran majoria l’única tarifa progressiva
que hi ha és la del Cànon de Sanejament.
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9.2.

La homogeneïtzació i actualització de les tarifes

Com ja s’ha mostrat actualment hi ha una greu dispersió tarifària entre les diferents companyies que
donen servei d’Aigües al terme de Manacor. No es tracta només de les lògiques diferències degudes a les
peculiaritats de cada nucli. Apareixen els següents factors:
- La loteria de les MAS. Com ja s’ha apuntat cada nucli depèn pel seu subministrament de la sort
que li hagi tocat pel que fa a disponibilitat d’aigua, de tenir pous a prop de més o menys
abundància o de millor o pitjor qualitat.
- Les circumstàncies administratives que han influït en la concessió: A Manacor el MOPU va fer
un projecte que ha suportat mig segle de descurança. Als nuclis costaners l’habilitat dels gestors,
allunyats en tots els sentits de la ciutat, ha solucionat els problemes.
- La qualitat de l’aigua. Poc a poc els gestors acaben topant amb un límit inexorable, les
substàncies químiques fan que l’aigua esdevingui no potable. Llavors les tarifes es congelen i
comença el cercle viciós de deteriorament de la qualitat i baixada dels ingressos.
La solució de tot això és que a partir del desplegament del present PGD es millori el servei de l’aigua des
del punt tècnic, administratiu i econòmic. Efectivament és impossible rompre el cercle viciós actual sense
una gestió eficient i una regularització dels ingressos.
Aquí es pot reflexionar que cal actuar en totes les línies que apunta el present PGD, i no es pot fiar la
solució de l’aigua a la famosa arribada de la canonada en alta del Govern Balear. No només el cost seria
astronòmic havent-se de triplicar les tarifes, sinó que probablement l’autoritat autonòmica simplement
es negaria a servir aigua a uns sistemes tan deteriorats.
Caldrà així progressivament ordenar el sistema tarifari a fi de poder iniciar la implantació del PGD. Cada
operador haurà de desglossar els seus costs i adaptar-los als requeriments que se li facin.
La primera passa que es farà és fornir una plantilla homogènia als gestors per a que estableixin les seves
despeses de funcionament.
Una segona actuació serà establir el cost de les inversions definides sumàriament en aquest PGD, tant de
les infraestructures a construir com de les que s’han d’incorporar al patrimoni municipal.
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9.3.

Les fonts alternatives de finançament

Apart de les pròpies tarifes sobre el Servei, hi ha diferents alternatives per obtenir finançament, les quals
s’han de tenir molt en compte a la planificació de les inversions per aprofitar-les.
Les subvencions a fons perdut d’entitats supramunicipals són un component important:
El Consell de Mallorca a traves de Cooperació Local finança anualment inversions de millora
d’infraestructura urbana. Aquestes es venen destinant típicament a la reforma integral de carrers,
comprenent la renovació de les infraestructures hidràuliques.
Aquest mateix organisme també dedica ocasionalment línies d’inversió a temes concrets, com millora de
l’eficiència de xarxes hidràuliques – amb la qual es va sectoritzar el barri des Barracar el 2017- o a disposar
hidrants contra incendis als nuclis urbans.
El Govern Balear gestiona habitualment la distribució de fons europeus dedicats a diversos aspectes de
millora de la gestió. Així darrerament la SAM s’ha beneficiat d’ajudes en els següents camps:
- Personal qualificat becat pel SOIB per a la realització de projectes específics de millora de la
gestió de les xarxes hidràuliques.
- Subvencions per a la implantació d’energies renovables a les infraestructures hidràuliques.
Apart hi ha evidentment els fons del Cànon de Sanejament, que com s’ha dit es recapten amb la tarifa de
l’aigua. Aquests financen directament totes les actuacions, tant de manteniment com d’inversió, al
bombeig transport i depuració, l’aigua fecal en alta.
Una darrera forma autonòmica a esmentar són les projectes continguts al Pla Hidrològic IB. En aquest es
preveuen infraestructures físiques tals com depòsits i canonades, però també la redacció d’estudis i
actuacions pilot de gestió. D’aquests darrers es pot proposar la col·laboració amb l’Ajuntament i la SAM
per dur-los a terme.
Pel que fa al finançament estatal aquest proposa ocasionalment línies d’ajuda específiques en gestió, tals
com la implantació d’energies renovables o la gestió intel·ligent, o la millora de l’eficiència hidràulica. Aquí
es pot notar que la millor forma d’estar preparats en sortir ajudes d’aquest tipus és haver planificat les
actuacions abans.
Finalment les ajudes europees estan destinades a projectes específics, que requereixen generalment
l’associació amb partners d’altres regions europees. Aquests projectes requereixen una preparació molt
superior als altres, si bé són fonts de finançament a fons perdut molt vàlides.
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Una vegada vistes les fonts de finançament supramunicipal cal esmentar que recentment la delegació
d’Hisenda de l’Ajuntament ha decidit centralitzar i impulsar la recerca i obtenció d’aquestes ajudes, a fi
d’optimitzar els recursos municipals.
Les contribucions especials són una altra font de finançament. Consisteixen en la recaptació per part de
l’Ajuntament del cost d’una infraestructura de nova implantació, fins a un màxim del 90% del seu valor.
Aquí es pot esmentar que a la majoria de les cases de Manacor encara es guarden els bitllets de les
contribucions amb que es pagaren les xarxes de subministrament i clavegueram de la ciutat. S’ha de
reflexionar que quan una infraestructura pot millorar dràsticament la vida de la població, proporcionant
una economia d’escala que beneficia a tota la ciutadania, és adient imposar la recaptació per poder-la
construir.
Amb caràcter general es pot proposar que hi ha actuacions que l’Administració ha de fer de forma
prioritària, recaptant els fons que facin falta:
- Unes són les necessàries per assegurar un servei obligat legalment, com és el subministrament d’aigua
potable per exemple, o per preservar el medi ambient d’abocaments de fecals.
- Unes altres són les suposen proporcionar una economia d’escala a la ciutadania, donant-li un servei a
una fracció del cost que suposaria procurar-se de forma privada. Deixant de banda l’obligació legal de
subministrament d’aigua, aquest és el cas dels serveis públics d’aigües, que proporcionen i retiren aigua
per una fracció del que suposa moure-la amb camions cisterna de potable i fecals, una situació molt
recordada a Manacor.

9.4.

El cost de les accions de manteniment

Cada un dels gestors té unes despeses de manteniment que cobreixen l’operació quotidiana de la xarxa,
la seva explotació, manteniment i conservació.
Caldrà homogeneïtzar per a tots els gestors la forma de comptar aquestes despeses, especificant
exactament quins conceptes s’hi han d’incloure. Entre aquests hi haurà d’haver:
- Manteniment de tots els elements físics de la xarxes hidràuliques.
- Millora de l’eficiència hidràulica de les xarxes.
- Gestió de la demanda mitjançant conscienciació i assessorament.

pág. 184

Pla de Gestió de la Demanda de
Recursos Hídrics en el terme de Manacor
Esmena de deficiències i actualització 2019

9.5.

El cost de les accions d’inversió

L’Ajuntament de Manacor és el titular de la competència del servei d’Aigües. El criteri seguit fins ara amb
els diferents concessionaris és que d’entrada aquests gestionen el manteniment i l’Administració es
reserva les inversions. Aquestes es fan a partir del Cànon Municipal d’Inversions, CMI, inclòs a les tarifes.
Dit això es poden fer algunes observacions:
- El CMI establert a les concessions reglades, Aguas de Manacor i Aguas son Tovell, s’ha
demostrat notòriament insuficient per fer les inversions necessàries per tenir la xarxa en bon
estat.
- A les concessions de fet no es recapta cap CMI, i les inversions que s’hi han fet han estat
realitzades per iniciativa dels gestors. Ara mateix si es volen posar les infraestructures sota
control municipal s’haurà de determinar el cost , tenint en compte que ja estan amortitzades en
bona part.
- A les concessions reglades hi figura una clàusula que especifica que els gestors poden fer
inversions a la xarxa, les quals seran abonades per l’Ajuntament. Es pot esmentar que Aguas de
Manacor les va reclamar a la Corporació local judicialment i aquesta s’hi ha avingut.
Tot això considerat du a fer la proposta que els gestors dels nuclis, sota la tutela i supervisió municipal,
estiguin habilitats per fer les inversions contemplades al present PGD de forma supletòria a l’Ajuntament.

9.6.

El cost i els terminis de les accions previstes al PGD

Segueix al capítol 11 de resum de les accions una llista que recull totes les accions amb una estimació
sumària del seu cost i la previsió del seu horitzó d’execució.
Com s’ha dit una de les primeres accions a fer serà establir amb precisió les despeses exactes que
comporti cada acció, mitjançant la redacció d’estudis d’alternatives o avantprojectes.
Això permetrà establir també de forma més exacte el calendari d’actuacions. Cal tenir present que
aquest inicialment es desplega entre enguany 2018 i l’any horitzó de 2027.
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Núm.
Acció

LIV

Capítol

Indicadors

9

Entitat

Acció

Ajuntament

Homogeneïtzar
per a tots els
gestors la forma
de comptar les
despeses de
manteniment de
les xarxes

Ajuntament

Establir amb
precisió les
despeses exactes
de cada acció

Estructura
tarifària

LV

9

Cost Total Estimat

Objectius

Ordenar el
consum per
millorar
l’abastiment
d’aigua a
Manacor
sense cap
ànim de
lucre

Termini

Cost

Avaluació

2018

3.000,00 €

Pendent

2018

1.000,00 €

Iniciat

4.000,00 €

Taula Resum 9. Capítol Quantificació detallada, amb indicació dels terminis d’execució i sistemes de finançament.
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10.

EL PLA DE SEGUIMENT

Actualització 2019
Durant aquest primer any de desenvolupament del PGD s’ha prioritzat corregir les deficiències que
presentava la primera versió, tant les assenyalades des de la DGRH com les que ha posat de manifest el
treball diari.
No s’ha iniciat el pla de seguiment.

Garantir la implantació i el seguiment de l’evolució de les accions previstes en aquest Pla és bàsic per
garantir el seu èxit, la seva eficàcia i eficiència. Per tant, es proposa articular administrativament aquests
dos punts .
D’una banda es refermarà l’estructura orgànica municipal responsable de desenvolupar el PGD. De l’altra,
tal i com es preveu al Pla d’emergència per sequera del municipi de Manacor, es proposa la creació de la
Junta de l’Aigua de Manacor (veure punt 12 del Pla d’emergència).

10.1. El nucli impulsor. L’estructura orgànica
El desplegament del present Pla de Gestió de la Demanda es durà a terme sota la direcció de la Delegació
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor. El cap tècnic d’aquest departament serà el responsable
de la implementació de les accions aquí proposades, donada la seva naturalesa d e supervisor tècnic de
les actuacions fetes als serveis d’Aigües del terme, tant les de manteniment dels gestors com les inversions
municipals o supramunicipals.
Aquesta direcció tècnica es recolzarà sobre l’assessorament tècnic de la SAM, l’empresa pública municipal
especialitzada en la gestió de l’aigua a càrrec de la xarxa de la ciutat de Manacor. Aquesta queda obligada
a prestar assistència a la Delegació de Medi Ambient en la supervisió de la gestió feta pels altres
concessionaris de xarxes del terme, així com de les inversions fetes en aquestes. L’obligació de prestar
aquest assessorament l’imposa l’Ajuntament sobre la SAM en virtut del control anàleg que exerceix sobre
aquesta.
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10.2. El grup de seguiment. La Junta de l’Aigua de Mancor
Es crea una Junta de l’Aigua que serà l’òrgan encarregat de fer el seguiment de les actuacions. Estarà
formada pels membres del consell d’Administració de la SAM als qual s’afegiran el batle en qualitat de
president, així com els regidors de Medi Ambient i Urbanisme.
•

Celebrarà almenys una reunió anual, en la qual el grup executiu presentarà la memòria de
seguiment del Pla.

•

La Junta de l’Aigua també tendrà les atribucions atorgades pel Pla de Sequera municipal.

•

La Junta delegarà les funcions executives en un grup de treball format per tres tècnics designats per
la SAM i les delegacions municipals de Medi Ambient i Urbanisme, respectivament.

10.3. La memòria anual de seguiment del Pla
Contingut mínim de la memòria anual:
-

Indicadors de quantitat i qualitat.

-

Estat de les accions previstes.

-

Balanços econòmics.

10.4. Els indicadors de seguiment del Pla
Aquí es detallen els indicadors globals de seguiment del Pla:
1.

Cabal total injectat al conjunt de xarxes de subministrament urbà del terme.

2.

Eficiència global del conjunt de xarxes de subministrament urbà del terme.

3.

Ràtios de població i turística del conjunt de xarxes de subministrament urbà del terme.

4.

Percentatge d’aigua no potable servida al conjunt de xarxes del terme.

5.

Percentatge d’interrupcions del servei.

6.

Percentatge de disrupció del servei (pressió més baixa de l’habitual).

7.

Percentatge de consum de la jardineria municipal sobre el conjunt del terme.

8.

Percentatge de zones urbanes protegides per hidrants contraincendis.
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9.

Balanç hídric del terme. Precipitació mm de pluja.

10. Hm³ infiltrats de pluja, extrets per usos, i anats a la mar.
11. Percentatge d’infiltració de l’escorrentia urbana.
12. Cabals totals tractats a les plantes depuradores.
13. Cabals ordinaris i extraordinaris tractats a les EDARs.
14. Cabals no tractats a les plantes depuradores.
Cada una d’aquestes xifres referides al global del terme es desglossarà per nuclis i xarxes.
Núm.
Acció

LVI

Capítol

Indicadors

10

Entitat

Acció

Ajuntament

Formalitzar
l'estructura
orgànica de
supervisió i
assessorame
nt

Ajuntament

Construir la
Junta de
l'Aigua de
Manacor

Administratiu

LVII

10

Objectius

Termini

Cost

Avaluació

Millorar la
gestió dels
recursos
hídrics des de
la part
administrativa

2018

3.000,00 €

Pendent

2018

3.000,00 €

Pendent

Cost Total Estimat

6.000,00 €

Taula Resum 10. Capítol El Pla de Seguiment.
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11.

RESUM DE LES ACCIONS PREVISTES

A continuació es presenta una taula resum de les accions previstes i establertes en el present Pla de Gestió:

Nom.
Acció

Capítol

I

1

Indicadors

Administratiu

II

III

IV

Entitat

Acció

Ajuntament Redactar i aprovar
el nou Reglament
Municipal d'Aigües
de
subministrament
Ajuntament Redactar i aprovar
el nou Reglament
Municipal d'Aigües
de sanejament

1

Companyia
Gestora

1

2

Pressió

Objectius

Desenvolupar dins
cada
companyia
gestora
amb
instruccions
els
nous Reglaments
Municipals
d'Aigües

les
Ajuntament Contrastar
xifres de població
urbana previstes
amb les reals

Termini

Cost

Avaluació

2018
3.000,00 €

Ajustar les necessitats
hídriques del terme
municipal de Manacor a la
realitat actual

2018
3.000,00 €

2018

3.000,00 €

Estimar la població urbana del
municipi de manera precisa
(tant censada com no
censada, turística, en rústic,

2019

-

Fet al PG
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i consum industrial, etc.) per
Ajuntament Caracteritzar
calcular la població tal de poder extrapolar la
disseminada
necessitat hídrica del municipi
de Manacor
Ajuntament Recollida anual del
conjunt de dades
de cada concessió

2019

6.000,00 €

Pendent

2018

1.000,00 €

Pendent
d’articular

2

llindars
Ajuntament Establir
objectiu dels usos
d'aigua a Manacor

2019

10.000,00 €

Definit pel
PGD

VIII

2

Ajuntament Actualitzar
l'encomana
de
gestió a la SAM a
Manacor

2018

3.000,00 €

En realització

IX

2

el
Ajuntament Regularitzar
servei d'Aigües a
les Quatre cales

2020

3.000,00 €

Pendent
recepció
urbanitzacions

X

2

el
Ajuntament Regularitzar
servei d'Aigües a la
zona costanera sud

2019

3.000,00 €

En realització

XI

3

2019

15.000,00 €

15.000,00 €

V

2

VI

2

VII

Demogràfica /
Prevenció

Administratiu

Recursos
Naturals
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XII

XIII

els
Ajuntament Regenerar
aqüífers
qualitativament
(objectiu de la
DMA)

3

3

hídrics del terme de Manacor

Estudiar
la
desnitrificació de
l'aigua
subministrada
(planta pilot i Estudiar i conèixer els
comportaments i la presència
general)
d’elements bioquímics als
Ajuntament Estudiar la intrusió recursos hídrics del terme de
de clorurs
Manacor

2027

3.000.000,00
€

Pendent

2018/2019

50.000,00 €

Iniciant-se

2020

6.000,00 €

Pendent

SAM

Indicadors
Bioquímics

XIV

3

XV

3

Ajuntament Estudiar la calç i la
duresa

2019

3.000,00 €

Pendent

XVI

3

Ajuntament Estudiar el biofilm

2019

1.000,00 €

Pendent

XVII

4

Ubicar
i
caracteritzar
els
pous
de
Ajuntament subministrament
Conèixer i gestionar de
urbà del terme
manera sostenible, tant
municipal
de
ambientalment
com
Manacor
econòmicament, els recursos
Ajuntament Aprofitament dels hídrics del terme de Manacor
pous de reg que

2018

4.000,00 €

Fet

2020

15.000,00 €

Iniciat

XVIII
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pertanyen
l'Ajuntament

a

XIX

4

Revisió de la resta
Ajuntament de pous amb altres
de concessions

2021

3.000,00 €

Finalitzant-se

XX

4

Estudi
de
la
viabilitat
Ajuntament d'aprofitar
l'escorrentia dels
aqüífers cap al mar

2027

500.000,00 €

Pendent

Corregir
les
disfuncionalitats
Ajuntament
existents als pous
de Manacor

2019

50.000,00 €

En tramitació

2022

5.000,00 €

Pendent

415.793,00 €

Fet

2.000.000,00
€

Avantprojecte

XXI

XXII

4

4

XXIII

4

XXIV

4

Caracteritzar
regularitzar
Ajuntament xarxes
distribució
Subministrament
rústic
Companyia
Gestora

i
les
de
en

Rehabilitació dels
depòsits
de
Manacor

Millorar el subministrament,
de de manera qualitativa i
Ajuntament Construcció
nous depòsits a quantitativa, que s’ofereix al

2019
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Manacor
XXV

XXVI

4

4

XXVII

4

XXVIII

4

XXIX

4

Augmentar
la
capacitat
dels
depòsits de Porto
Ajuntament Cristo i construcció
de
noves
canonades
de
distribució

2020

3.000.000,00
€

Pendent

Construcció
de
canonades
Ajuntament
d'interconnexió
entre els nuclis

2025

4.000.000,00
€

Estudi previ

ABAQUA

Connexió amb la
xarxa
alta
de
ABAQUA

2021

10.000.000,00
€

Avantprojecte

Conselleria
de Medi
Ambient

Estudi
de
les
possibilitats
de
repotabilització
dels efluents de les
EDARs

Millorar les condicions i les
instal·lacions de sanejament
que hi ha al terme de
Manacor

2027

3.000.000,00
€

Pendent

Estudi
de
viabilitat
d'aprofitar
l'escorrentia

Aprofitar els excedents de
pluja per tal de augmentar les
fonts de recursos hídrics

2025

500.000,00 €

Pendent

Sanejament

Ajuntament
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torrent
Manacor
XXX

XXXI

de

5

Companyia
Gestora

Sectorització
i
recerca de fuites a
Manacor

5

Companyia
Gestora

Canvi de
comptadors a
Manacor

Ajuntament

Canvi de
comptadors a Cala
Murada

Eficiència /
Consum

al terme de Manacor

Millorar l’eficiència de la
xarxa desubministrament
minimitzant les pèrdues i
reduint els consum excessius i
establir uns llindars de
dotació

2022

3.572.235,00
€

Realitzant-se

2018

100.000,00 €

Fet

2020

30.000,00 €

Pendent

XXXII

5

XXXIII

5

Ajuntament

Sectorització zona
costanera Sud

2021

100.000,00 €

Pendent

XXXIV

5

Ajuntament

Sectorització zona
costanera Nord

2022

300.000,00 €

Pendent

5

Cartografiar totes
les
xarxes de
Ajuntament
subministrament
del terme

2019

20.000,00 €

Realitzant-se

2020

4.000.000,00
€

Pendent

2019

500.000,00 €

Realitzant-se

XXXV

XXXVI

5

Ajuntament

Construcció d'un
anell arterial a
Manacor

Ajuntament

Implantació dels
hidrants contra

Subministrament
XXXVII

5

Millorar el subministrament,
de manera qualitativa i
quantitativa, que s’ofereix al
terme de Manacor
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incendis que
manquen al
municipi de
Manacor

XXXVIII

5
Pressió
Demogràfica /
Prevenció

XXXIX

XL

XLI

5

6

6

Estructura
tarifària
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Racionalització
dels sistemes de
Ajuntament distribució
en
finques
comunitàries

Ajuntament

Campanya de
conscienciació i
assessorament per
a la reducció del
consum en
vivendes

Ajuntament

Caracteritzar i
estudiar les
estructures
tarifàries actuals

Companyia
Gestora

Caracteritzar i
actuar sobre la
morositat dels
usuaris

Estimar la població urbana del
municipi de manera precisa
(tant censada com no
censada, turística, en rústic,
consum industrial, etc.) per
tal de poder extrapolar la
necessitat hídrica del municipi
de Manacor

Ordenar el consum per
millorar l’abastiment d’aigua
a Manacor sense cap ànim de
lucre

2019

3.000,00 €

Pendent

2018

15.000,00 €

Iniciant-se

2018

3.000,00 €

Pendent

2018

3.000,00 €

Pendent
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XLII

6

XLIII

7

XLIV

7

Eficiència /
Consum

Eficiència /
Consum

Companyia
Gestora

Instal·lar
telelectura als
comptadors
municipals

Millorar l’eficiència de la
xarxa de subministrament
minimitzant les pèrdues i
reduint els consum excessius
i establir uns llindars de
dotació

2019

6.000,00 €

Pendent

SAM

Campanya d'estalvi
amb
visites
a
les
instal·lacions
i
xerrades a les
escoles

Millorar l’eficiència de la
xarxa de subministrament
minimitzant les pèrdues i
reduint els consum excessius i
establir uns llindars de dotació

2018

5.000,00 €

Realitzant-se

Ajuntament

Campanya

2019

6.000,00 €

Pendent
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d'estalvi
establiments
hotelers

XLV

8

XLVI

8

XLVII

8

Administratiu

Proposar un canvi
Ajuntament
d'ordenança
(Dep.
d'Inspecció
Urbanisme)
Tècnica d'Edificis

Inspeccions
sistemàtiques de
Companyia
les xarxes i els seus
Gestora
elements
Millorar el subministrament,
particulars
de manera qualitativa i
Subministrament
Incitar la separació quantitativa, que s’ofereix al
interior als edificis terme de Manacor
de les xarxes de
Ajuntament
residuals i pluvials
mitjançant
un
incentiu tarifari

XLVIII

8

Inspeccions
sistemàtiques de
Ajuntament les
xarxes
i
reparació de trams
deteriorats

XLIX

8

Ajuntament Dotar d'embornals
adequats la xarxa
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Millorar la gestió dels recursos
hídrics des de la part
administrativa

Millorar les condicions i les
instal·lacions de sanejament
que hi ha al terme de
Manacor

2020

3.000,00 €

Pendent

2019

15.000,00 €

Pendent

2020

3.000,00 €

Pendent

2019

50.000,00 €

Pendent

2020

100.000,00 €

Pendent
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de pluvials

ABAQUA

Millorar els EBARs i
els
col·lectors,
especialment els
situats
en
els
àmbits
ZEC
(ES5310050) i LIC.

2019

Unit amb el
següent

Pendent

ABAQUA

Millorar
i/o
substituir la xarxa
de clavegueram
que
circula
paral·lelament al
passeig marítim a
Cales de Mallorca

2019

1.644.000,00
€

Pendent

8

Ajuntament
de
Millorar l'EDAR de
Manacor / Manacor
SAM

2027

6.000.000,00
€

Pendent

LIIa

8

Ajuntament
de
Terciari a l'EDAR
Manacor / de Manacor
SAM

2027

2.000.000,00
€

Pendent

LIII

8

Ajuntament
de
Manacor

2029

4.000.000,00
€

Pendent

LI.a

LI.b

LII

8

8

Millorar l'EDAR de
Porto Cristo
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LIIIbis

8

ABAQUA

Millorar l'EDAR de
Cales Manacor (
estany d’en Mas)

2029

3.120.000,00
€

Pendent

LIIItris

8

ABAQUA

Millorar l’emissari
de
cales
de
Mallorca

2029

2.013.370,00
€

Pendent

8

Ajuntament
i
Companyia
Gestora

Eliminació
dels Eliminació dels pous negres i
pous negres i les les foses sèptiques de les
foses sèptiques
zones costeres.

2019

325.000,00

Pendent

Ajuntament

Eliminar les restes
de la antiga
depuradora

2019

350.000,00

Pendent

Ajuntament

Homogeneïtzar
per a tots els
gestors la forma
de comptar les
despeses de
manteniment de
les xarxes

2018

3.000,00 €

Pendent

Ajuntament

Establir amb
precisió les
despeses exactes
de cada acció

2018

1.000,00 €

Iniciat

LVIII

Sanejament
LVIV

LIV

8

9
Estructura
tarifària

LV
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9

Eliminar les restes de la
depuradora de Cala Antena

Ordenar el consum per
millorar l’abastiment d’aigua
a Manacor sense cap ànim de
lucre
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LVI

10

Ajuntament

Formalitzar
l'estructura
orgànica de
supervisió i
assessorament

Ajuntament

Construir la Junta
de l'Aigua de
Manacor

Administratiu
LVII

10

Millorar la gestió dels
recursos hídrics des de la part
administrativa

Cost estimat de les diferents actuacions

2018

3.000,00 €

Pendent

2018

3.000,00 €

Pendent

54.899.398,00 €

Taula 25. Accions previstes.

*Es tracta de dates aproximades, es contempla des de la data indicada més dos anys com a termini per realitzar les diferents accions.
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12.

CONCLUSIONS DEL PLA DE GESTIÓ

12.1. El Pla de Gestió
Per mor d’una gestió deficient durant els darrers cinquanta anys els recursos hídrics del terme de Manacor
no estan en bones condicions, les infraestructures mitjançant les qual s’exploten presenten greus
disfuncionalitats i la gestió no està ben organitzada ni definida.
El present Pla de Gestió de la Demanda, integrat dins el PGOU de Manacor, és l’instrument que ordenarà
estratègicament la gestió dels recursos hídrics del terme, definint les competències de gestió i les
actuacions que s’han de desenvolupar per reconduir la situació a mig termini.
Tot i la gravetat de la situació actual en el terme de Manacor, hi ha prou potencial per actuar i marge de
millora per implantar una gestió modèlica de l’aigua, que situa al municipi senyer de la comarca de Llevant
en la posició de lideratge que li pertoca en aquesta qüestió estratègica.

12.2. Els recursos naturals
Les Masses d’Aigua Subterrànies del litoral presenten problemes de sobreexplotació, amb extraccions
excessives que han davallat perillosament els nivells sobretot en indrets costaners, propiciant intrusions
salines dins els aqüífers que fan que l’aigua subministrada no sigui potable.
Les MAS de l’interior presenten problemes puntals de sobreexplotació, així com una contaminació
generalitzada per nitrats provinents dels abonaments agrícoles i les filtracions del clavegueram, que
provoca que l’aigua servida a la ciutat no sigui apta pel consum humà.
La situació es revertirà durant la pròxima dècada reduint les extraccions i distribuint-les pel territori per
fer-les de forma responsable. Això es farà gràcies a la interconnexió dels nuclis del terme, l’aportació
d’aigua dessalada, i una acció decidida de restauració dels aqüífers.

12.3. Les infraestructures necessàries
La xarxa general de pous d’extracció, canonades d’impulsions, depòsits de regulació i plantes
potabilitzadores s’han de normalitzar administrativament, rehabilitar estructuralment i augmentar per
oferir garanties de servei, així com interconnectar tant dins el terme com amb la xarxa insular.
Les xarxes de distribució dels nuclis urbans a curt termini s’han de sectoritzar per controlar les fuites i
gestionar telemàticament, en una primera fase d’estabilització que serà després seguida per una
renovació integral planificada de les canonades durant les pròximes dècades.
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La construcció d’un depòsit de coa a la zona de son Talent (com s’ha proposat en el present pla) és una
realitat necessària en un futur pròxim; ja que per motius sanitaris l’única font d’abastiment de la xarxa
serà del depòsit del Serralt i per preveure baixades de pressió o errors al sistema hidràulic es necessari
aquest depòsit de coa per garantir la funcionalitat del servei a les màximes condicions.
El sanejament – pluvials, residuals i plantes depuradores- s’ha d’adaptar per tancar el cicle de l’aigua
emprant l’aigua regenerada per usos secundaris tals com regs agrícoles, jardineria i neteja urbana,
recarrega dels aqüífers, o fins i tot potabilització per tornar a injectar a la xarxa.

12.4. El control de la demanda
Els actuals consums dels usuaris del terme de Manacor presenten un important marge de millora. Anys
de gestió economicista centrada només en satisfer la demanda han creat la situació actual de consums
excessius, qualitat baixa de l’aigua servida i descurança en la gestió administrativa.
Ara es planteja un esforç de millora del servei tant en garantia de continuïtat com en qualitat, combinat
amb una conscienciació dels usuaris mitjançant accions informatives i una estructura tarifaria adequada
que impulsin una reducció notable de les ratios de consum.
En paral·lel hi haurà un esforç de consciencia i aplicació de les normatives per garantir que els efluents
que els usuaris aboquen a les xarxes de sanejament, residuals i pluvials, surten separats i tenen les
qualitats adequades per poder ser posteriorment processats correctament.

12.5. El subministrament d’aigua potable
Per acabar les conclusions cal recapitular les previsions que es fan per subministrar aigua potable a la
població prevista pel PGOU:
A curt termini, l’horitzó del 2021, un lustre, es preveu que el creixement de la població es contraresti amb:
-

La disminució del consum. Actualment està entorn als 350 l/dia/habitant, i hi ha marge per
baixar-lo en una primera fase a 300 l/d/h.

-

Ara l’aigua no és potable a Manacor per excés de nitrats i de calç. S’ha de definir quina
tecnologia emprarà la planta potabilitzadora que donarà servei a tota la ciutat.

-

Fer un estudi de reordenació de captacions del terme, en coordinació amb RRHH, i fer una
explotació quantitativa sostenible, permetent la recàrrega dels aqüífers.
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-

També està en curs una reordenació administrativa amb RRHH, per resoldre les mancances, de
la documentació dels pous de subministrament a la població del nucli de Manacor.

-

Es connectarà amb la xarxa en alta de l’ABAQUA. Així es preveurà al PGOU el traçat de la
canonada de transport, així com un emplaçament pel depòsit de regulació del Llevant. Aquestes
infraestructures estan pressupostades al Pla Hidrològic de les Illes Balears, PHIB.

-

Estudiar l’ampliació dels recursos hídrics propis del terme, en quatre àmbits:
o

Aprofitar els cabals de pluvials que es perden.

o

Una dessaladora pròpia per Manacor i la comarca del Llevant.

o

Repotabilitzar l’aigua de les EDARs.

A mig termini, l’horitzó del 2027:
-

La disminució del consum. En aquesta segona fase fer-lo baixar fins a 250 l/dia/habitant.

-

Recuperar qualitativament l’aqüífer de Manacor, amb una neteja de contaminants.

-

Recuperar quantitativa i qualitativament els aqüífers costaners, desplaçant la cunya d’infiltració
salina.

-

Ampliar els recursos hídrics propis del terme, en els àmbits determinats.

A llarg termini, aquest PGD s’ha de revisar a partir del 2021 per revisar el diagnòstic i les accions ja
empreses, i en conseqüència establir els objectius del 2027.

12.6. Sanejament i depuració
En sanejament es preveu avançar en la reducció d’abocaments de pluvials al clavegueram, mitjançant
conscienciació de la ciutadania, les Inspeccions Tècniques d’Edificis i recàrrecs tarifaris.
En pluvials es protocol·litzaran l’emmagatzemament i la infiltració en el medi urbà, una vegada filtrades
les aigües.
En clavegueram es revisaran i analitzaran les xarxes existents, es resoldran punts crítics i es programarà
la seva substitució prioritzant els trams més sensibles.
En EDARs s’ha iniciat el procediment de rehabilitació i ampliació de la planta depuradora de Manacor.
S’ha de treballar en la recuperació ecològica del torrent.
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A la zona costanera s’estudiarà la concentració de les EDAR existents, en principi a Porto Cristo,
rehabilitant i ampliant la planta i ordenant els abocaments al mar.

12.7. Gestió i finançament
El desplegament del present Pla de Gestió de la Demanda es durà a terme sota la direcció de la Delegació
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor. El cap tècnic d’aquest departament serà el responsable
de la implementació de les accions aquí proposades, donada la seva naturalesa de supervisor tècnic de
les actuacions fetes als serveis d’Aigües del terme, tant les de manteniment dels gestors com les inversions
municipals o supramunicipals.
Aquesta direcció tècnica es recolzarà sobre l’assessorament tècnic de la SAM, l’empresa pública municipal
especialitzada en la gestió de l’aigua a càrrec de la xarxa de la ciutat de Manacor. Aquesta queda obligada
a prestar assistència a la Delegació de Medi Ambient en la supervisió de la gestió feta pels altres
concessionaris de xarxes del terme, així com de les inversions fetes en aquestes.
Cada un dels gestors té unes despeses de manteniment que cobreixen l’operació quotidiana de la xarxa,
la seva explotació, manteniment i conservació. Caldrà homogeneïtzar per a tots els gestors la forma de
comptar aquestes despeses, especificant exactament quins conceptes s’hi han d’incloure. Entre aquests
hi haurà d’haver:
- manteniment de tots els elements físics de la xarxes hidràuliques.
- millora de l’eficiència hidràulica de les xarxes.
- gestió de la demanda mitjançant conscienciació i assessorament.
La línia de força principal d’aquest Pla és identificar per cada recurs quina és l’escala a la qual es produirà
la gestió més eficient. Així s’ha mostrat com per a cada tipus de situació a resoldre hi ha un àmbit que es
presenta com el més adequat:
-

A escala insular la interconnexió de xarxes per proporcionar una garantia de servei als ciutadans
en el subministrament.

-

A escala municipal un criteri establert i contrastat, amb una direcció unificada per implementar
les inversions, i una supervisió dels gestors.

-

A l’escala de cada nucli urbà poder gestionar de forma solvent la xarxa amb un operador únic.

Es pot considerar finalment que a nivell d’usuari el que aquest Pla propugna a mig termini és que els
particulars hagin de deixar de suplir les mancances del servei general d’Aigües mitjançant costoses
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instal·lacions a petita escala – depòsits comunitaris, bombes de pressió, aparells descalcificadors, sistemes
de potabilització, ...-, i que els gestors donin un subministrament de qualitat a un preu molt inferior al que
li suposa a cada ciutadà procurar-se’l per si sol.
L’Ajuntament de Manacor és el titular de la competència del servei d’Aigües, i d’entrada el responsable
de fer les inversions previstes al present PGD. Una vegada determinades amb precisió les despeses i el
calendari exactes que comporti cada acció, mitjançant la redacció d’estudis d’alternatives o
avantprojectes, caldrà repercutir sobre el Cànon Municipal d’Inversió els imports necessaris, o cercar fonts
alternatives de finançament.
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