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El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), en la seva sessió número 27, celebrada 
el dilluns 10 d’octubre de 2005, va presentar i debatre el Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU 2005) amb la finalitat de que el CUSA n’elaborés un dictamen. 
La presentació la va fer el Sr. Gabriel Borràs Calvo, Director de l’Àrea de Planificació i Ús 
Sostenible de l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El President i el Secretari del CUSA volen recollir en aquest dictamen les aportacions i els 
comentaris més rellevants que es van fer durant el debat. Les reflexions més destacades van 
ser les següents: 

 

1.- Congratular-se de que el PSARU 2005 tingui la vocació de garantizar el bon funcionament 
dels sistemes de tractament existents actualment, mitjançant l’adopció d’un procés de 
priorització d’aquelles actuacions–inversions que estiguin en curs, de les obres d’obligat 
compliment i d’aquelles que afecten a infrastructures d’abastament. 

2.- Suggerir que la valoració objectiva dels processos de tractament es basi en el compliment 
global dels límits de qualitat corresponents i també en la fiabilitat o garantia amb que s’assoleix 
la conformitat amb aquests límits. 

3.- Recomenar que s’estableixi un procés sistemàtic per a conèixer i controlar exhaustivament 
els costs d’explotació dels sistemes de sanejament que es preveu construir. 

4.- Manifestar l'acord sobre la necessitat de promoure i accentuar el control dels abocaments de 
les aigües residuals industrials, a fi d'evitar que es realitzin connexions no autoritzades o 
s'autoritzin connexions a sistemes de sanejament on el seu tractament és inviable, el pot 
deteriorar, o pot reduir considerablement la seva eficàcia. Convindria adoptar mesures 
contundents per assolir aquests objectius, com poden ser la desconnexió dels abocaments no 
autoritzats que es realitzin als sistemes de sanejament públics i la imputació correcta als 
abocaments existents dels costos d’explotació degudament establerts. 
5.- Suggerir que el nou planejament urbanístic impliqui els promotors privats de les 
urbanitzacions recents, per arribar a resoldre el problema que suposa el sanejament de les 
aigües residuals generades per les noves unitats urbanitzades. Convindrà que la intervenció de 
l’Agència permetí desenvolupar vies de solució amb respecte a les urbanitzacions ja existents. 
En aquest sentit és absolutament necessari definir clarament i de forma operativa els conceptes 
de sanejament en alta i de sanejament en baixa. 

6.- Recomanar que l’Agència esperoni i potenciï la reutilització d’aigües depurades com a mitjà 
d’obtenció de nous fonts de recurs d’aigua per a la seva utilització en diferents usos, dintre d’un 
context de gestió integrada dels recursos. Cal establir la utilització de criteris i normes de qualitat 
necessaris per a garantir l’aptitud de l’aigua regenerada per l’ús a que es vol destinar de forma 
específica. 

7.- Manifestar que Catalunya compte amb un número significatiu de projectes de regeneració i 
de reutilització d’aigua que han permès desenvolupar uns coneixements i una experiència 
homologable a la de països pioners en aquest camp. Convindria que aquesta experiència de 20 
anys pogués ser aplicada en el planejament i desenvolupament de la reutilització planificada de 
l’aigua a Catalunya, en particular mitjançant el Programa de Reutilització d’Aigües de Catalunya 
en procés d’elaboració, com a forma de potenciar recursos hídrics i la gestió integrada dels 
recursos. 

8.- Recomanar que s’ha d’especificar clarament la disponibilitat econòmica per a realitzar les 
obres previstes en el PSARU 2005, pel que convindria donar a conèixer el catàleg detallat 
d’obres que està previst realitzar. 



9.- Ressaltar la importància de que el PSARU 2005 s’adapti  al medi receptor, dins de les 
possibilitats pressupostaries aplicables.. En aquest sentit es recomana incidir sobre la 
construcció de sistemes de tractament terciari. 

10.- Recomanar que s’elabori la documentació necessària per a identificar i descriure les 
realitzacions tècniques i els assoliments ambientals aconseguits amb tot l’esforç inversor i 
operatiu dut a terme des de l’inici del primer Pla de Sanejament de Catalunya. La publicació i la 
divulgació adequada d’aquesta informació ha de contribuir a una major conscienciació ciutadana 
i una major participació dels ciutadans en les exigències que comporten les fases actuals del 
PSARU. 

11.- Suggerir que el text del PSARU adoptí una terminologia clara, actual, homologada i 
sistemàtica, de manera que es faciliti la correcta comprensió dels texts tant per part del personal 
tècnic com del públic en general. 

 

 

 

 
Manel Poch Espallargas     Rafael Mujeriego i Sahuquillo 
Secretari del Consell      President del Consell 
 
Barcelona, 13 d’octubre de 2005. 
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