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8. PLAN GESTIONAREA
APEI
Acest plan de actiuni se integreaza in Agenda 21. Agenda 21 defineste sustenabilitatea ca
“mentinerea capitalului natural, ceea ce ce necesita ca(consumul nostru de resurse materiale si
energetice sa nu depaseasca capacitatea sistemelor naturale pentru a le repune,si ca viteza de
consum a resurselor regenerabile sa nu depaseasca ritmul de substituire a resurselor regenerabile de
lunga durata. Sustenibilitatea inseamna de asemenea ca ritmul de emitere a contaminarilor sa nu
depaseasca capacitatea aerului,apei si solului de a le absoarbe si a le procesa. Sustenibilitatea
implica si mentinerea biodiversitatii ,sanatatii publice si calitatii aerului, apei si solului la nivele
suficiente pentru a mentine viata si bunastarea umanitatii si a florei si a faunei pentru totdeauna.”
Planul de gestionare a cererii de apă in orasul Madrid va indeplini acest angajament pentru
oraş, ca acesta să se deplaseze în direcţia utilizării sustenabile a apei şi sa reprezintă o
oportunitate pentru oraşul Madrid. Acest plan sa dea un impuls altor municipalităţi, sa
gestioneze corect apa.
Conceptul de gestionarea cererii furnizează toate activităţile ce permit reducerea cererii de
apă, îmbunătăţirea eficienţei utilizării acesteia precum evitarea degradarii surselor apă.
Programele de gestionarea a cererii de apa sunt un exerciţiu de planificare strategică a gestionării
hidrologice (apei), care încearcă să răspundă nevoilor de apă existente cu mai puţine resurse, dar
mai scăzută in scopuri unde exigenta sanitara e mai scazuta decat in momentul in care aceasta e
consumata de om si trebuie sa aibe o calitate ridicata. Aceste programe de gestionare a cererii sunt
incluse în " Politica de conservare a Apei ", care include iniţiative de protecţie a mediului acvatic şi
utilizarea raţională a resurselor de apă.
1.SITUATIA ACTUALA A CERERII DE APA IN MADRID
Cererea de apă într-un oraş este rezultatul a mai multor componente şi factori. Cei ce exercita o
influenţă mai mare asupra cererii de apă urbane sunt:
-Numarul populaţiei
-Fondului locativ şi tipologia lui.
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-Numărul de unităţi comerciale si de birouri.
-Numarul unitatiilor industrial si tipul lor
-Alte utilizări, decat pentru consumul acasa/birou/industrie.
-Venitul persoanelor, distributia in teritoriu, sezon etc.
-Gradul de constientizare a “a consumului de apa” de locuitori.
Apă consum in Madrid în 2004 a ajuns la 246,64 hm³ pe cap de locuitor iar in 2000 a fost de
242,26 hm³ pe cap de locuitor dar trebuie tinut cont ca in 2004 populatia a crescut cu 9,69%,
considerabil mai mare decat cresterea consumului.
1.PRINCIPII
-Apa nu este un bun comercial, ci un patrimoniu ce trebuie protejat, apărat şi tratat ca atare.
-Respectarea legislaţiei existente şi viitoare cu privire la gestionarea cererii apă.
-Principiul de responsabilitate comună: toate agenţi care fac parte din problemă trebuie să fie
parteneri în soluţie.
-Necesitatea de a transforma definiţia de consum apă şi să transmită idea a unui ciclu complet
(captare-utilizare-tratament-reutilizare
-Opinia cetăţeanului ar trebui să fie luata în considerare în planificarea şi gestionarea resurselor de
apă. pentru a obţine acceptarea acestui plan de către cetăţenii trebuie să ia parte la el
-Toate grupuri şi sectoarele pot contribui la utilizarea eficientă a apei.
2.OBIECTIVE
-Asigurarea cantitatii şi calitatii apei furnizate cetăţenilor din Madrid.
-Reducerea impactului asupra mediului generat de sistemul de alimentare.
-Reducerea consumului cu 12% până în 2011

-Promovarea coordonarii şi cooperarii între administraţiile publice pentru a dezvolta linii de acţiune
care sa gestioneze cererea de apă într-un mod durabil de la captare, distribuţie, consum pana la
evacuarea ei in canalizare.
-Creşterea eficienţei consumului de apă pe termen lung (şase ani) în oraşul Madrid.
-Promovarea utilizării noilor tehnologii pentru a creşte utilizarea eficientă a apei, dvs. de economii şi
să promoveze refolosire şi reciclare.
-Conştientizarea în rândul agenţilor socio-economici şi a cetăţenilor în general, nevoia de a economisi
apa in activităţilor lor.
-Promovarea participării cetăţenilor în crearea unei culturi noi a apei în rândul populaţiei din Madrid.
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-Crearea de l administraţia locală a unor instrumente legislative şi mecanismele de piaţă care sa
reglementeze gestionarea apei de către cei implicaţi în utilizarea acesteia, si promovarea economiei
şi a eficienţei.
-Crearea de mecanisme de acţiune împotriva situaţiilor posibile care ar putea pune în pericol
furnizarea şi utilizarea apei in oraş.
PROGRAME ale acestui PLAN care se aplica in orasul Madrid
1.PROGRAME DE GESTIONARE
-Program normative de utilizare eficienta a apei
-Crearea biroului “Azul”
-Program de identificare a consumatoriilor
-Program de crearea a mecanismelor de participare
-Program de gestionare a consumului de apa prin planificarea urbana
2.PROGRAME DE ECONOMIE
-Program de sensibilizare
-Program de tarifare
3.PROGRAME DE EFICIENTA
-Program de eficienta a folosirii apei in “interiorul casei”
-Program de eficienta a folosirii apei in “exteriorul casei”
-Program de eficienta a folosirii apei in sectoarele productive
-Program de eficienta a folosirii apei pentru diferite dotari

4.PROGRAM DE REUTILIZARE A APEI

-Permite să crească disponibilitatea resurselor
-Este disponibila la punctul în care a fost utilizată, poate fi refolosite în la consumatorii care necesita o
calitate mai scazuta a apei
-Ratele fluxului de aprovizionare sunt stabile
-Asigurarea fluxurilor de apă în momente de nevoie sau de secetă
-Reduce deversările în canalizare urbană
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2.OBIECTIVE
-Promovarea utilizării apei reutilizate din diverse sectoare: sectoarele casnic, industrial şi terţiar.
-Imbunatatirea gestionarii resurselor pentru a menţine cea mai înaltă calitate pentru uzul uman.
-Consolidarea politicilor de resurse de economisire şi convenţionale pentru prevenirea a poluării.

Surse documentare:
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/MedioAmbiente/Agua/Publica
ciones/PlanDeGestion/GestionAgua.pdf
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaMedioAmbiente/IndicadoresA
mbientales.pdf
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