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Primers passos en reutilització

La llavor (idea) queda plantada (1985)



Reg de camps de golf

Golf Mas Nou, actualment Golf d’Aro (1989 - …)



Reg agrícola

Reg de vinyes a Colera (1997 - … )



Usos ambientals

Sistema d’Aiguamolls
Construïts d’Empuriabrava

(1998 - … )



Recàrrega d’aqüífers per al control 
intrusió marina (projecte ACA)

Blanes (2003-2011)



Xarxes urbanes d’aigua regenerada

Tossa de Mar i Lloret de Mar (2007 - … )



Recàrrega aqüífers per a (auto) 
abastament

El Port de la Selva (2015 - …? )



L’evolució de la reutilització 
d’aigua a Califòrnia

Font: Bahman Sheikh – Potable reuse: When are we going to drink it?
http://www.bahmansheikh.com/pdf_files/Potable_Reuse .pdf



El Port de la Selva
• Pluviometria 1950-2014 (dades

estació Cadaqués):
• Mitjana: 539 mm/any; rang: 195 

mm/any (1952) – 1.089 mm/any (1977)

• Demanda ≈ 300.000 m3/any
• Aïllament geogràfic i hidràulic
• Dificultat de finançament per a la 

connexió a la xarxa de Costa Brava 
nord

• Dèficit hídric conca Muga : 0,25 m3/s 
(Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya 2016-2021, ACA)



El Port de la Selva

http://www.meteofigueres.cat/Meteoport/wx.html 
Captura de pantalla: 2 de maig de 2016



• Únic recurs d’aigua dolça
disponible : aigua residual depurada 

• Matèria primera per produir aigua
regenerada

→ Pot l’aigua regenerada ajudar a 

Alternatives*

→ Pot l’aigua regenerada ajudar a 
millorar la garantia de 
subministrament d’aigua potable al 
Port de la Selva?

→ Què es pot fer i com s’ha de fer per 
no comprometre la salut pública ?
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Efluent secundari (aigua
depurada) de l’EDAR del Port 

de la Selva

* Versemblants a curt termini



• Distribució per a usos no potables –
p.e., reg de jardins– mitjançant la 
xarxa d’aigua regenerada existent 
(estiu ). Pendent projecte de 
demostració.

Aprofitament

demostració.
• Recàrrega de l’aqüífer local en 

períodes secs quan calgui (part de la 
tardor , hivern i part de la primavera ). 
Projecte DEMOWARE (2014-2016).
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En situació de sequera, l’aqüífer és una guardiola d’aigua que podem omplir amb
aigua regenerada, en comptes de llençar al mar l’aigua depurada



Transcendència d’aquesta 
actuació

Depuració + Regeneració
Recursos hídrics
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Sostenibilitat
Social / Cívic

Recerca
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+ Reptes importants en cadascuna de les àrees

Sostenibilitat
Social / Cívic

Recerca



Depuració + Regeneració
• Legislació europea sobre depuració d’aigües residuals (Directiva 

91/271/CEE, transposada en el Real Decreto-Ley 11/1995) es basa 
en tractament + dilució en medi

• Insuficient per donar resposta a necessitats segle XXI
• Necessitat de compliment de la Directiva Marc de l’Aigua
• Creixent escassedat d’aigua• Creixent escassedat d’aigua

• Nou paradigma : EDAR funcionant a ple rendiment
• Maximització de la depuració (biodegradació)
• Addició de tractaments de regeneració
• Recuperació de recursos (aigua, energia, nutrients)
• Automatització de processos, control intel·ligent , coneixement en 

temps real
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Depuració + Regeneració

Aigua regenerada, El Port de la Selva, desembre 2015 
(Foto de l’esquerra per cortesia de David Gràcia, EMACBSA)



Recursos hídrics
• Recupera l’única nova font d’aigua dolça que el Port 

de la Selva té actualment
• Posa les bases per desenvolupar projectes similars

en d’altres indrets aprofitant els recursos locals
• Visió de futur : si cada municipi tanqués el seu cicle • Visió de futur : si cada municipi tanqués el seu cicle 

de l’aigua en un percentatge determinat, l’explotació
de recursos del medi disminuiria automàticament en 
idèntic percentatge, igual que el risc d’exposició a 
sequeres
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Sostenibilitat

• Antropocè : nom que es 
proposa per a la nova era en 
la qual les activitats
humanes tenen un impacte 
significatiu sobre elssignificatiu sobre els
recursos i els ecosistemes
del planeta

• Utilització massiva dels
recursos del passat i 
generació de pol·lució per 
al futur The Guardian, 7 gener 2016



Sostenibilitat

http://bit.ly/greatacceleration 



Sostenibilitat

• Per combatre l’antropocè i 
els seus efectes cal viure en 
la mesura del possible dels
recursos locals i del presentrecursos locals i del present



Sostenibilitat
• Gestió dels recursos hídrics: apareixen noves variables per a 

la vella equació de captar, transportar, tractar i subministrar:
• Limitacions a les extraccions del medi - Directiva Marc de l’Aigua

de la Unió Europea
• Limitacions a les emissions de CO 2 – atenció amb els consums

energètics associats al cicle de l’aiguaenergètics associats al cicle de l’aigua

• En situació d’escassedat, la repurificació dels recursos propis 
és una alternativa a afegir a les solucions clàssiques
• Disminució de la petjada hídrica
• Si es lliga amb energies renovables , sense augment de petjada

energètica
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Social / Cívic

• Obliga a corregir deficiències en infraestructures de 
sanejament i mantenir-les en òptimes condicions de 
treball

• Obliga a gestionar abocaments , evitant aquells de 
substàncies no biodegrablessubstàncies no biodegrables

• Requereix col·laboració ciutadana
• Ha de conduir a tenir ciutats i pobles més endreçats

i ciutadans amb major consciència de la limitació de 
recursos i sensibilitat ambiental
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Recerca

• No es pot avançar sense recerca bàsica i aplicada
• Bona part de les innovacions actuals en el món de 

l’aigua provenen de l’aprofitament de recursos no 
convencionals (dessalinització i reutilització)

• Ofereix una oportunitat per als investigadors (locals i 
foranis) per continuar treballant en innovació en el 
camp de l’aigua , des d’una perspectiva clarament
multidisciplinar

Avantguarda, lideratge, especialització



El projecte DEMOWARE
• Any 2013: Proposta de participació en DEMOWARE

(Demonstration Water Reuse, 2014-2016), un projecte
de recerca aplicada dirigit pel Centre Tecnològic de 
Manresa, en l’actuació de recàrrega d’aqüífers liderada
pel Kompetenzzentrum Wasser Berlinpel Kompetenzzentrum Wasser Berlin

• Acceptació per l’oportunitat que representava de 
disposar, a càrrec del projecte, del millor assessorament
tècnic possible durant període 2014-2016

• Compromís obra canonada i basses d’infiltració . 
Finançament i execució CCB (146.453,81€, IVA no 
inclòs), lliurament a l’Ajuntament a finals de 2015.



Què esperem de DEMOWARE?
• Un protocol exhaustiu basat en evidències científiques per dur

a terme una recàrrega segura i sostenible amb aigua
regenerada de l’aqüífer que abasteix el Port de la Selva

• Els tractaments actuals de depuració i regeneració (millorats) + 
trànsit per l’aqüífer són suficients ?

• Si no, què caldria fer per assolir aquests objectius?• Si no, què caldria fer per assolir aquests objectius?
• Com es compara aquesta actuació des del punt de vista ambiental

respecte a les alternatives clàssiques?

• Que aporti la informació necessària perquè ACA i Agència de 
Protecció de la Salut puguin avaluar i, si s’escau, aprovar la 
possibilitat de recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva amb
aigua regenerada per a èpoques de sequera



Conclusions
• Des de 1971, el CCB ha desenvolupat la seva activitat

en la gestió del cicle integral de l’aigua a la Costa 
Brava (abastament, sanejament i reutilització)

• Des de 1989, el CCB produeix i subministra aigua
regenerada per a un nombre creixent d’usos: regenerada per a un nombre creixent d’usos: 
• Reg de camps de golf
• Reg agrícola
• Usos ambientals
• Recàrrega d’aqüífers per al control de la intrusió marina
• Usos urbans no potables



Conclusions
• La recàrrega de l’aqüífer del Port de la Selva suposa

un nou desafiament dins de la tasca de recuperació
i valorització de recursos hídrics alternatius

• Els reptes plantejats enllacen directament amb les 
problemàtiques globals del segle XXI (reducció de problemàtiques globals del segle XXI (reducció de 
la contaminació, escassedat aigua, recerca de la 
sostenibilitat, necessitat de recerca multidisciplinar, 
implicació de la societat)

• Els resultats del projecte DEMOWARE seran
essencials per intentar fer realitat aquesta nova 
manera d’entendre la gestió dels recursos hídrics



Gràcies per l’atenció

Presa de mostres d’aigua regenerada per a la recàrrega de 
l’aqüífer del Port de la Selva, 17 de desembre de 2015


