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Balanç hídric de la Costa Brava

16-20 hm3/any 28-34
hm3/any

Fonts externes 
d’aigua potable

Depuració d’aigües residuals

12-14 hm3/any

Fonts d’aigua potable d’aqüífers 
locals

Recursos locals 
d’aigua regenerada

(demandes no 
potables)

3 hm3/any



Sense novetats?

• Possibles causes:

o Manca de recursos?

o Manca d’idees?

o Límit natural de l’aprofitament d’aigua regenerada?



Anàlisi de la situació actual

• Assoliments

• Limitacions

• Reptes



Assoliments

• Subministrament a la majoria de grans usuaris d’aigua (camps de golf, 

comunitats de regants properes a EDAR)

• Tots els usos estan emparats per concessions atorgades per l’ACA:

• Usuaris privats

• Concessions marc per a aprofitaments municipals tramitades pel CCB 

(Tossa de Mar, Lloret de Mar, El Port de la Selva, Llançà i Portbou)

• Supervivència a les retallades (any 2012)

• Tramitació i aprovació de preus públics d’aigua regenerada (7/6/2012, 

BOP Girona); actualització aprovada pel Ple del CCB (15/3/2019)

• Vincle regulat amb tots els usuaris  

• Compliment dels criteris de qualitat i freqüències de mostreig definits en 

el RD 1620/2007

• Incorporació de colifags somàtics com a indicadors de la inactivació de 

virus en usos municipals



Limitacions

• Dificultat creixement en volums

• Grans usuaris (camps de golf) ja atesos

• Subministrament limitat a l’època de reg -quasi nul a la tardor i hivern-

• Puntualment, deteriorament de la qualitat

• Extern: Augment de la salinitat per deficiències en el clavegueram

• Intern: Empitjorament de la qualitat físicoquímica, encara que dins de límits 

RD 1620/2007 → Reflexió: els contractes de gestió del sanejament 

actualment no incentiven l’obtenció de l’efluent de la millor qualitat  possible

• Equilibri econòmic difícil

• Costos de manteniment relativament importants a mitjà i llarg termini i 

finançament no resolt (Només usuaris? Amb contribució de l’ACA?)

• En ser majoritàriament aigua de reg, els preus han de ser continguts –

limitació d’ingressos 

• Manca d’encaix clar a nivell administratiu: servei públic no essencial. 

Prestació via convenis? Autoritzacions amb condicions?



Reptes

• Revisió dels preus públics de l’aigua regenerada per tal d’incloure de 

forma total o parcial reposicions i millores

• Trobar la manera d’incentivar l’explotació de les EDAR per a obtenir la 

millor qualitat = que obtingui més benefici qui més depura

• Col·laborar amb els ajuntaments per millorar el control d’abocaments 

en general i la salinitat en particular allà on els seus valors són 

excessius

• Encaixar la producció d’aigua regenerada en nou concurs explotació 

(previst per a abril de 2020, de no haver-hi pròrroga)

• Buscar fórmules per assegurar la sostenibilitat econòmica a mig-llarg

termini (símil amb reciclatge RSU?)



Un sudoku amb solució?



Un sudoku amb solució?


