Mesura 10: Retorn d’aigües depurades al riu per a la
implantació de cabals ambientals

Tipologia de mesura
Gris

Objectiu estratègic 1: Recuperar la qualitat i quantitat de l’aigua a la
conca de la Tordera.
Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu
El riu Tordera actualment no té una correcta dinàmica de cabals, causant afectacions a la ecologia
fluvial i la mobilitat de sediments. Tanmateix, les depuradores de la conca tenen un potencial de
producció d’aigües regenerades que no s’està explotant actualment.
Aquesta mesura vol promoure la implementació de sistemes de retorn al riu de les aigües captades a
la Baixa Tordera i sanejades per a les depuradores.
On s’aplicaria la mesura?
Baixa Tordera
Acciones concretes que es necessiten per a implementar la mesura
• Identificar les millors oportunitats per a la instal·lació de sistemes de retorn al riu d’aigües
depurades.
• Explorar la possibilitat de vincular les concessions amb el compromís de retornar una part de
l’aigua extreta al punt de captació
• ...
Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
• Els cabals retornats al riu poden contribuir a millorar la dinàmica fluvial i de sediments.
• Diversificació de les fons disponibles per a la gestió de sequeres.
Riscos i possibles efectes adverses
• costos energètics vinculats al sistema de regeneració
• dedicació dels cabals depurats per nous usos
• ...
Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals
Sinèrgies amb:
Conflictes amb:
•
Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura?
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en particular la
Agència catalana de l’Aigua.
• Municipis del Delta i de la Baixa Tordera
• ...
Cost estimat de la mesura
Baix
< 100.000 €

Mitjà
100.000 € - 1.000.000 €

Alt
>1.000.000 €
X (implantació terciari i obres)

Horitzó d’implementació
Curt
Mitjà
Llarg
< 2 anys
2-6 anys
>6 anys
(execució)
X
Obstacles socio-econòmics envers la mesura
Baix
Mitjà
Alt
X (no afecta usos)
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