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EL COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA – ABASTAMENT FONTS
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EL COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA – ABASTAMENT RHA
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EL COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA – DRENATGE URBÀ
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ELS VALORS I L’ACCIÓ RESPONSABLE – COORDINACIÓ I SUPORT A ENS MUNICIPALS
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ELS VALORS I L’ACCIÓ RESPONSABLE - TRANSPARÈNCIA
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ELS VALORS I L’ACCIÓ RESPONSABLE - TRANSPARÈNCIA
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ELS VALORS I L’ACCIÓ RESPONSABLE – EQUIP BARCELONA CICLE DE L’AIGUA
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ELS VALORS I L’ACCIÓ RESPONSABLE – RELACIONS EXTERNES – TREBALL EN XARXA
L’Ajuntament de Barcelona considera que l’aigua es essencial i indispensable per la vida, la societat, els
ecosistemes i ha de ser gestionada amb els criteris que vetllin per l'interès general.
Xarxes d’operadors públics

Cooperació Internacional

Projectes Europeus
Iniciatives
Xarxes de Recerca i Innovació

Xarxa vigilància SARS-CoV-2 aigües residuals
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GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA
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Com el canvi climàtic afecta Barcelona – PLA CLIMA

ANÀLISI DE VULNERABILITATS

Aigua
+4% DEMANDA
• Actualment la garantia d’abastament és d’1 any.
• En l’escenari passiu, a l’horitzó 2050, es preveu una necessitat de recurs
addicional d’aigua potable de 18 hm3/any.
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Com el canvi climàtic afecta Barcelona

ANÀLISI DE VULNERABILITATS

Inundacions

En els dos escenaris de futur analitzats es preveuen desbordaments en
alguns punts a causa de la manca de drenatge.
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Com el canvi climàtic afecta Barcelona

ANÀLISI DE VULNERABILITATS

Platges
•

•
•

Pèrdua d’entre un 30 i un 46% de superfície útil de sorra a la majoria de platges. La platja de Sant Sebastià podria
arribar quasi a desaparèixer en el pitjor dels escenaris.
Els esdeveniments extrems seran més freqüents, el que farà que a Barcelona, el que abans s’associava a períodes de
retorn de 50 anys, es preveu que s’associï, l’any 2050, a períodes de 35 anys.
En condicions normals d’onatge, en cap cas s’inunda la zona del Passeig. Però aplicant les condicions actuals
d’onatge extremal i per a l’escenari més pessimista, la platja de Sant Miquel l’aigua arriba més enllà del passeig marítim. A
la Barceloneta i Mar Bella arribaria al seu límit, negant possiblement els locals situats a nivell de sorra.
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DECLARACIÓ EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
La Taula per l’Emergència Climàtica és un
grup de treball del Consell de Sostenibilitat
que busca mantenir l’esperit de participació i
compromís col·lectiu amb el que es va
elaborar el Pla Clima a Barcelona i el seu
objectiu ha estat elaborar els continguts de
la Declaració d’Emergència Climàtica de
Barcelona. L’Emergència Climàtica de
Barcelona es va declarar el 15 de gener de
2020.
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Ni una
gota
perduda
TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA I
OPTIMITZAR L’ÚS D’AIGUA
FREÀTICA , PROMOURE ELS
USOS DE PLUVIALS I
REGENERADES I AFAVORIR LA
INFILTRACIÓ D’AIGUA EN EL
SUBSÒL

Accions:
1. Fomentar l’estalvi d’aigua a escala municipal
2. Incorporar projeccions climàtiques en la planificació
3. Estratègia de drenatge urbà sostenible
4. Utilitzar paviments drenants
5. Campanyes de comunicació
6. Reg de l’arbrat
7. Protocol de buidat d’aigua en els estanys naturalitzats
8. Seguiment qualitat de l’aigua
9. Pla d’abastament
10. Elaborar un mapa base del subsol
11. Potenciar l’ús de les aigües grises
12. Estudiar l’impacte energètic de l’abastament d’aigua
13. Aigua regenerada a l’EDAR Besòs
14. Explotar el recurs de l’aqüífer del Besòs
15. Utilitzar aigua regenerada del Llobregat per als usos
industrials
16. Construir basses de recàrrega
17. Utilitzar les aigües de bombeig del freàtic
18. Evitar la intrusió salina
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Ni una
gota
perduda
TANCAR EL CICLE DE L’AIGUA I
OPTIMITZAR L’ÚS D’AIGUA
FREÀTICA , PROMOURE ELS
USOS DE PLUVIALS I
REGENERADES I AFAVORIR LA
INFILTRACIÓ D’AIGUA EN EL
SUBSÒL

Accions destacades:

 Augmentar la permeabilitat del sòl a través de la
definició d’una estratègia de drenatge urbà sostenible de
Barcelona que estableixi recomanacions de disseny a través
d’una guia, protocols de manteniment (i formació a
professionals per fer-ho correctament) i com fer-ne el
seguiment i avaluar la seva eficàcia a través de la
monitorització i la sensorització.
 Potenciar l’ús de les aigües grises en els nous
desenvolupaments d’habitatges o en les rehabilitacions i
per a usos industrials, i estudiar-ne la inclusió en revisions
futures de l’Ordenança municipal de medi ambient urbà.
 Estudi de la viabilitat de producció d’aigua regenerada a
l’EDAR Besos per a l’alimentació de l’aqüífer del Besòs.
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L’ÚS DE L’AIGUA A BARCELONA

ÚS DE L’AIGUA TOTS ELS SECTORS PER HABITANT I DIA
(litres/habitat/dia)

AIGUA POTABLE PER SECTORS A BARCELONA (hm3)
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/119795

ÚS DE L’AIGUA SECTOR DOMÈSTIC PER HABITANT I DIA
(litres/habitat/dia)
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PLA DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS DE BCN (PLARHAB)
PER QUÈ:

L’aigua que subministra a Barcelona ciutat prové del districte de conca fluvial de Catalunya on el
risc de sequera meteorològica és endèmic i recurrent. Cal una gestió hídrica eficient i sostenible.

OBJECTIU:

Substituir l’ús de l’aigua potable per altres recursos hídrics alternatius en aquells usos que no
requereixen la qualitat de l’aigua de boca, fent un ús sostenible i sostingut de l’aigua. Per a cada
ús, assolir el millor recurs, de proximitat i de qualitat, assegurant la màxima eficiència i garantint
el bon estat ecològic dels ecosistemes aquàtics.

COM:

► Identificant i actualitzant dades quantitatives i qualitatives dels RHA disponibles:

FREÀTICA

REGENERADA

PLUVIAL

GRISA

MAR

► Analitzant els requeriments de demanda dels usuaris de RHA
► Definint el usos que es poden cobrir amb els RHA disponibles (anàlisi creuat recurs-demanda)
► Establir les Línies d’Acció per aprofitar al màxim els recursos disponibles i satisfer les demandes de RHA
de la ciutat.
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PLA DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS DE BCN (PLARHAB)

RHA

USOS

 Anàlisi creuada d’usos aptes (quantitativa i qualitativament) per ser coberts amb els RHA disponibles
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QUÈ ÉS:
Aigua del subsòl que s’obté de pous de captació
o d’esgotaments d’infraestructures subterrànies
per al seu aprofitament directe.

BALANÇ RECURS – DEMANDA:

DESENVOLUPAMENT PROPOSAT:
 27 nous dipòsits amb V total = 16.740 m3
 27 nous pous de captació
 Renovació de 2 km de xarxa existent
 Implantació de 123 km de nova xarxa
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QUÈ ÉS:
Aigua depurada i sotmesa a un tractament terciari
(microfiltració, desinfecció, ultrafiltració i/o osmosi
inversa) per aconseguir la qualitat requerida per
als usos establerts.
USOS:
• Barrera contra la intrusió salina
• Reg de zones verdes
• Neteja urbana i del clavegueram
• Usos industrials
DESENVOLUPAMENT PROPOSAT:
► Nou Sistema d’ARE a la Marina Prat Vermell
 6 km de xarxa de distribució
 2 nous dipòsits amb V total = 1.200 m3
 Volum servit: 42.106 m³/any
QUANTIFICACIÓ DEL RECURS
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QUÈ SÓN:
•

Aigua procedent de banyeres i dutxes que
amb un tractament és possible aprofitar, i
aigua procedent de piscines

USOS:

BENEFICIS:

•

Cisternes WC

•

Aprofitament local del recurs

•

Reg de zones verdes

•

Estalvi d’aigua: 30% de la demanda
d’aigua de xarxa en habitatges

•

Neteja de superfícies

QUANTIFICACIÓ DEL RECURS:
TIPOLOGIA

RECURS GENERAT
(litres/persona i dia)

DEMANDA ESPERADA
(litres/persona i dia)

HABITATGES

43 - 50

35 (WC)

HOTELS

80 (hotels de + de 3
estrelles)

35 (WC)

POLIESPORTIUS

50

25 (WC)
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BENEFICIS:
• Recurs de proximitat

QUÈ SÓN:
Aigua de pluja recollida en cobertes
que s’emmagatzema (en dipòsit, aljub
o substrat amb capacitat de retenció)
per al seu ús.

•

Aigua de bona qualitat (previ derivació
primer rentat i filtrat)

•

Reducció d’aigua d’entrada a la xarxa de
clavegueram

USOS SEGONS TIPOLOGIA:

•

Reg d’espais verds (jardins, cobertes •
verdes, murs verds o jardins verticals)

Reg de cobertes verdes per
capil·laritat.

•

Cisternes WC

•

Aïllament tèrmic dels edificis

•

Neteja de terres

Arxiu municipal contemporani
Dipòsit per al reg de jardí vertical
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QUÈ SÓN:
• Aigua de pluja de les zones de bosc de
Collserola, que s’intercepta abans d’entrar al
clavegueram i s’emmagatzema per al seu ús.

USOS:
• Infiltració passiva superficial
• Recurs complementari a la XAF planificada:
Sistema Ronda de Dalt
QUANTIFICACIÓ DEL RECURS:

BENEFICIS:
• Recurs de proximitat
• Protecció de les masses d’aigua:
- Volum abocat a depuradora i al medi
+ Recàrrega de l’aqüífer (basses infiltració)
• Protecció de la xarxa de clavegueram:
- Entrada sediments i erosió de la xarxa
- Cabal màxim a la xarxa aigües avall

ACCIONS PROPOSADES:
Construcció de 10 dipòsits de retenció
 V total dipòsits: 60.600 m3
 V gestionat: 218.000 m3/any
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QUÈ SÓN:
•

Dispositius de captació i gestió de l’aigua de l’escorrentiu urbà, per a un ús
posterior o per a infiltració al terreny.

BENEFICIS:

•

Protecció de les masses d’aigua (medi receptor)

•

Tractament de les aigües en origen (retenció de contaminants)

•

Naturalització del cicle de l’aigua (recàrrega de l’aqüífer)

•

Augment del volum útil de l’aigua de pluja en les zones verdes integrades en
els SUDS

•

Reducció de l’efecte “illa de calor” per l’augment del verd

QUANTIFICACIÓ DEL RECURS:

V per un any mig: 7,94 hm³/any
OBJECTIU:
Gestionar les pluges P < 15 mm
V80 ( 80% dels episodis de pluja d’un any mig)
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SEQUERA. EPISODIS DE SEQUERA RECENTS
La sequera és un fet recurrent a Catalunya, especialment a les conques internes. Un problema endèmic del territori i, per
tant, també de la ciutat de Barcelona.
Al segle XXI hi ha hagut 3 períodes de sequera: 1999-2003, 2004-2005 i 2007-2008.

Volum embassat al sistema Ter – Llobregat (que abasta àrea metropolitana de Barcelona, respecte als llindars considerats per la definició
dels diferents escenaris dels decrets de sequera
Font: Evolució de l’Episodi de Sequera 2007/08. Memòria de Gestió (ACA)
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PROTOCOL PER SITUACIÓ DE SEQUERA DE BARCELONA
● Amb ànim d’anticipar-se a les sequeres recurrents de les conques internes de Catalunya i complir els nous
requeriments del “Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera” (PES) redactat per l’ACA (en
aquell moment pendent d’aprovació), l’Ajuntament de Barcelona, al 2017, elabora el:
Protocol per Situació de Sequera de Barcelona

(publicat a la gaseta municipal el 6 de febrer 2018)

● Protocol d’àmbit municipal i impulsat per iniciativa de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Àrea
d’Ecologia Urbana, annexat al “Pla de Protecció Civil Municipal de Barcelona” (PPCM).
● Objectiu general: Establir un model d’actuació dels serveis municipals que garanteixi la coordinació i actuació operativa
dels serveis i recursos necessaris a fi de minimitzar els efectes de les situacions de sequera.

● Aquest Protocol distingeix dos grans línies de treball:
1. Prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera, establint mesures preventives i de bones
pràctiques.
2. Definir les actuacions que es duran a terme en cas de sequera.
 L’ACA aprova el PES el 8 de gener de 2020
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ESCENARIS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROTOCOL DE SEQUERA

● Accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania en general.
ESCENARIS SEQUERA BARCELONA

PREALERTA I

Accions informatives i de
sensibilització.

PREALERTA II

Bàsicament accions informatives,
de planificació, d’elaboració de
plans d’estalvi... però ja alguna
acció executiva.

ALERTA

Accions d’estalvi i restriccions
parcials d’usos.

EXCEPCIONALITAT

S’intensifiquen les restriccions
d’usos.

EMERGÈNCIA I, II I II

RECUPERACIÓ

● Accions concretes per a l’estalvi d’aigua per aquells serveis o
activitats que més consum d’aigua generen:

Abastament
general

Jardins i
espais
verds

Fonts
ornamentals

Restriccions i limitacions
extraordinàries.
Accions per a retornar a situació
de normalitat.

Neteja urbana
(carrers i
clavegueram)

Instal·lacions
esportives i
piscines

Neteja de
vehicles
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MILLORA CONTÍNUA EN EL CICLE DE L’AIGUA – Recerca i Innovació
Acronym

Name

Start

End

Financing line

ECHORD++

PUBLIC end-user DRIVEN TECHNOLOGICAL INNOVATION
(PDTI)
Urban Robotics for Sewer inspection

Nov 2014

March 2019

FP7

RESCCUE

Resilience to cope with Climate Change in Urban arEas - a
multisectorial approach focusing on water

May 2016

April 2020

H2020

IBATHwater

Advanced urban water management to efficiently ensure
bathing water quality

Sept. 2018

Dec. 2021

LIFE

UIA

Green, Blue & Grey – Adapting Schools to Climate Change

Nov. 2018

Oct. 2022

FEDER

SCOREwater

Smart City Observatories to implement REsilient Water
management

May 2019

May 2023

H2020

Col·laboració.
URBANWAT

Tools and criteria for URBAN groundWATer management

March 2020

Dec. 2021

JPI

Col·laboració:
UNBIASED

UrbaN Bio-geochemistry: Integrating the Air, water, Soil and
microbiological science needed to underpin pollution
management

March 2020

Dec. 2021

Fondos europeos
de desarrollo
nacional

32

Projecte FP7 “Apropar la robòtica a les necessitats de les ciutats
L’entitat publica condueix la innovació” (Gener 2015-Març 2019)
Objectiu: Millorar les inspeccions del clavegueram. Introduir una solució robòtica podria reduir els riscos laborals així com
optimitzar els recursos del servei d’inspecció de clavegueram.
L’Ajuntament de Barcelona i BCASA van preparar el document “PDTI
Challenge Brief” en que s’estableixen els requeriments del servei
d’inspecció. S’han desenvolupat dues solucions robòtiques:

ARSI – Aerial Robot for Sewer Inspection

SIAR – Sewer Inspection Autonomous Robot

Participants: Ajuntament de Barcelona, BCASA, UPC-Institut de Robòtica, Munich – TUM
Pressupost total del projecte: 24,80 milions €
Pressupost BCASA: 314.538 €
Finançament FP7 UE: 157.269 € (70%)

http://echord.eu/pdti/pdti-urban-robotics-sewer-inspection/
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Projecte H2020 “Resilience to cope with Climate Change in Urban arEas - a multisectorial approach focusing on water”

Objectiu: Desenvolupar un sistema de suport a les decisions per a ser més resilient en la gestió de l’aigua de les ciutats.
El projecte contempla diversos aspectes per a la millora de la presa de decisions sobre el cicle de l’aigua a les ciutats, des de la
monitorització i modelització del cicle de l’aigua a l’anàlisi de les vulnerabilitats mitjançant la eina HAZUR®

Participants: Ajuntaments de Barcelona (BCASA), Lisboa i Bristol, Companyies d’Aigües Europees fins a un total de 17 ens.
Pressupost total del projecte: 8.023.342,50 €
Pressupost BCASA: 107.500,00 € Finançament H2020 UE: 75.250,00 € (50%)

http://www.resccue.eu/
34

LIFE iBATHWATER
Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality
Set 2018 – Dec 2021

Scheme iBATHWATER solution:

Total Budget: 2.274.164 €
EU Funds: 1.364.497 € (60%)
BCASA budget: 396.456 €

Main objective in Barcelona:
Reduce the environmental impact
of discharges during rainy weather

Partners:
@iBATHWATER_EU

35
www.ibathwater.eu
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SCOREwater
Project H2020 “Smart City Observatories to implement REsilient Water management”
(May 2019 – May 2023)
The goal of SCOREwater is to develop, collect
data and test water-smart digital solutions and
best practices to strengthen cities’ resilience
focusing on wastewater, flooding and
stormwater monitoring and management.
Amersfoort - Flood prevention and climate
resilience
Barcelona - Resilient sewer systems and
sewer sociology and epidemiology
Göteborg - Water-safe infrastructure projects

Coordinator: IVL (Sweden)
14 partners

Total Budget: 5.787.788 €
EU Funds: 4.998.728 €
BCASA Budget: 302.081 €

Follow us!
https://www.scorewater.eu/
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GBG_AS2C
UIA03-264: “Green, Blue & Grey_Adapting Schools to Climate Change”
(novembre 2018 – octubre 2022)
Introducció: La comissió europea ha concedit a Barcelona prop de 5M€ en el marc de les Accions Urbanes Innovadores (UIA) per
impulsar refugis climàtics a les escoles. El projecte treballarà amb 11 escoles en les que es desenvoluparan solucions pilot
d’adaptació climàtica sobre el verd (vegetació), blau (aigua) i gris (arquitectòniques) que siguin traslladables a altres centres
d’arreu. BCASA participarà en aquest projecte pel que fa al vector aigua.
Objectiu: Cercar solucions blaves, verdes i grises per a una adaptació climàtica de les
escoles.
Què implica a Barcelona: L’oportunitat de convertir els patis escolars en refugis
climàtics per a incrementar la qualitat de vida i la salut.
Participants: Ajuntament de Barcelona, Agència de la Salut Pública de Barcelona,
Barcelona Institute for Global Health, ITCA-UAB, Consorci de l’Educació, BCASA,
Escola Vila Olímpica.
Pressupost total del projecte: 4.997.459,80 €
Pressupost BCASA: 119.880,00 € Finançament UIA UE: 95.904,00 € (80%)
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/barcelona-call3
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CONCLUSIONS

El model de gestió de Barcelona Cicle de l’Aigua basat en:
• Gestió integral del cicle de l’aigua: Estalvi, eficiència, millora continua
• Desenvolupament de Plans estratègics de ciutat
• PLARHAB Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona
LA6 - Guia tècnica de Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible
• PDISBA Pla Director Integral del Sanejament de Barcelona
• Pla Litoral: Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat
• Desenvolupament del nou Protocol per Situació de Sequera de Barcelona
• Desenvolupament accions vector aigua Pla Clima/Declaració Emergència Climàtica
• Impuls a la recerca i la innovació.

• Transparència, Treball en xarxa amb les administracions. Cooperació Internacional.
• Campanyes de sensibilització i comunicació adreçades a la ciutadania

aporta a la ciutat les eines per a la resiliència davant les vulnerabilitats i l’adaptació al
canvi climàtic.
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Gràcies per la seva atenció!

María José Chesa Marro
Cap de Servei Ambiental i Relacions Externes
Direcció de Planificació i Innovació - BCASA
Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Ajuntament de Barcelona
mjchesam@bcn.cat
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