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Menys de l'1% de l’aigua de les depuradores es reutilitza
| El govern es va comprometre l’any 2003 a aprovar un programa de reciclatge | L’esborrany que l'ACA
continua estudiant preveu un fort esforç perquè la indústria substitueixi l’aigua potable per regenerada
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La depuradora del Prat ja disposa de canonades per
a l’ús de l’aigua reciclada en agricultura i indústria
AVUI

Només el 0,9% de l’aigua que va sortir l’any passat de les depuradores de Catalunya es va
utilitzar directament en l’agricultura, la indústria, el reg de camps de golf o serveis municipals
com la neteja de carrers, reg de jardins i el funcionament de les fonts ornamentals. A banda
d’aquestes minses reutilitzacions directes, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) inclou també en
l’apartat d’aigua reutilitzada els 38 hectòmetres cúbics d’aigua de depuradora (5,3% del total)
que es van transportar aigües amunt dels rius per millorar el cabal ecològic.
En qualsevol cas, la resta d’aigua produïda per les més de 300 depuradores de Catalunya, uns
678 hectòmetres cúbics anuals (tres vegades el consum d’aigua potable de l’àrea metropolitana),
es va perdre a la part final dels rius o directament al mar, és a dir, sense cap mena d’utilitat.
Per fer front a aquest problema, l'ACA estudia l’aprovació del primer programa de reutilització
d’aigua de Catalunya, un projecte que detalla les 65 actuacions públiques i 52 actuacions
privades que serien necessàries per aconseguir que l’any 2025 es reutilitzessin 127 hectòmetres
cúbics en usos industrials, reg agrícola, camps de golf i usos municipals.
Cinc anys fent estudis
La necessitat d’un programa de reutilització de l’aigua depurada ja estava previst en l’acord de
govern firmat per PSC-ERC i ICV el desembre del 2003 (Pacte del Tinell). Tres anys més tard, el
document Línies d’actuació del departament de Medi Ambient i Habitatge reiterava la necessitat
d’aprovar un programa de reutilització d’aigües depurades.
El projecte de programa de reutilització d’aigua, però, no ha estat presentat al consell
d’administració de l'ACA fins a aquest estiu. Fonts consultades per l'AVUI indiquen que l’objectiu

d’aquest organisme dependent del departament de Medi Ambient és aprovar el programa abans
de final d'any.
L’aprovació, el desembre passat, de la normativa estatal sobre la qualitat que ha tenir l’aigua
depurada en cada una de les seves reutilitzacions hauria de facilitar la realització dels objectius
del pla de reutilització elaborat per l'ACA.
Per contra, el principal inconvenient podria estar en els greus problemes econòmics que
arrossega l'ACA, agreujats per les inversions realitzades per la crisi de la sequera. La crisi
econòmica general també podria alentir l’execució del pla, atès que preveu importants inversions
de les indústries, que haurien d’anar substituint l’ús d’aigua potable per aigua depurada en
funcions com la refrigeració.
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