
Capítol 1  

INTRODUCCIÓ 

 
La reutilització de les aigües residuals és a l’actualitat una de les peces fonamentals 
per a la planificació dels recursos hídrics. Aquesta tècnica s’ha aplicat des de temps 
remots encara que no sempre de manera planificada. Durant les últimes dècades, el 
desenvolupament de nombrosos projectes de reutlització planificada ha anat 
acompanyat d’importants avenços tècnics en l’àmbit del tractament de l’aigua. Per 
una altra banda, en els darrers temps han arribat a l’abast de la majoria de la 
població tècniques informàtiques acurades per a la gestió de sistemes. Així doncs, la 
combinació d’aquests dos factors de desenvolupament, els projectes de reutilització 
planificada i la gestió informàtica de sistemes, junt amb els importants avenços a les 
xarxes de comunicació, permeten una gestió informàtica avançada de la gestió 
integrada dels recursos hídrics.  
 
La importància capdal que els projectes de regeneració i de reutilització tenen per a 
la gestió dels recursos recau en els nombrosos beneficis que aporten a la societat. 
Aquests projectes persegueixen la satisfacció de la demanda d’aigua de la població, 
així com el manteniment dels cursos naturals i la qualitat del medi. D’aquesta 
manera, tant si els projectes són duts a terme per estalviar aigua potable com si 
estan motivats per minimitzar l’abocament al medi de les aigües residuals, ajuden a 
la preservació del recurs, reduint l’extracció d’aigua de les fonts i disminuint la 
contaminació del medi receptor.  
 
Les limitacions que encara avui presenta la reutilització d’aigües residuals estan 
relacionades amb la qualitat dels efluents. L’aigua regenerada s’ha de caracteritzar 
adequadament per reduir els riscos sanitaris que podria representar per a la 
població. Per aquest motiu s’han desenvolupat nombroses normatives que estipulen 
limitacions per a determinats paràmetres de qualitat en funció de l’ús que tingui 
l’efluent. Així doncs, les plantes de regeneració i tots els projectes de reutilització en 
general han d’anar acompanyats d’un seguiment i control estricte en quant a la 
qualitat microbiològica de l’aigua. 
 
Normalment les entitats gestores dels projectes són les encarregades de recollir tota 
la informació necessària per a complir les normes de qualitat i evitar riscos. Al mateix 
temps, els operadors de les plantes han de controlar la qualitat de l’aigua de manera 
contínua. Amb aquesta fi es prenen mostres en els punts claus de les plantes de 
regeneració i s’analitzen els paràmetres necessaris. Degut a que aquests anàlisis 
s’han de fer de manera molt freqüent i en diferents punts, la quantitat d’informació 
generada és molt gran. A més, el fet d’haver de compartir dades entre els analistes, 
els operadors, els gestors, i les entitats que realitzin estudis (la Universitat), fa 
necessari un sistema de gestió que permeti l’accés compartit a la informació des de 
diferents llocs. La generació de tal quantitat de dades i la conveniència del 
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compartiment de la informació generada fan pensar a una gestió dels projectes a 
partir d’una base de dades. 
 
Una base de dades és una eina informàtica capaç de tractar un nombre molt elevat 
de dades d’una manera ordenada, facilitant les aplicacions d’accés a la informació. 
Les bases de dades emmagatzemen la informació en forma de taules que estan 
relacionades entre elles. L’estructura que presenta la base de dades i les relacions 
entre les taules determinen el bon funcionament d’aquesta. 
 
Per l’elaboració d’una base de dades d’un grup de projectes de reutilització és 
important determinar el tipus d’informació que els caracteritza. Segons la manera en 
que aquestes dades depenguin entre elles es formaran unes relacions o altres. Per 
exemple, les dades de punts de control d’una planta són múltiples per a un projecte 
determinat, en canvi, la dada corresponent a l’any en que es va implementar el 
projecte es única per al mateix projecte. Aquest tipus de dependències determinen 
els tipus de relacions entre les taules establertes. 
 
Per altra banda, les dades analítiques que es recullin han de poder-se introduir al dia 
a dia, i també s’han de poder consultar per diferents agents de manera contínua. 
Una base de dades es pot dissenyar de manera que es compleixin aquests objectius 
i així facilitar les feines de control i seguiment de la qualitat. 
 
Les bases de dades presenten igualment diverses aplicacions, com els formularis o 
les consultes, que faciliten l’accés a la informació per part dels usuaris. Un bon 
disseny d’aquests elements és essencial per complir les prescripcions d’un 
funcionament senzill per a tot tipus d’usuari. 
 
En general, una base de dades representa un instrument senzill per endreçar la 
informació de manera segura, fent-la disponible al moment. Per aquest motiu ha de 
ser un instrument molt utilitzat tant per les entitats gestores i les que prenen 
decisions, com pels operadors dels projectes. Segons les particularitats que 
s’observin a cada planta (les variacions de cabals o la disminució de l’eficiència dels 
processos, per exemple) es podran modificar processos de funcionament, desviant 
fluxos o fins i tot es preveuran millores de les instal·lacions quan sigui necessari. 
Igualment, els tècnics i els experts en el tema que vulguin disposar d’informació per  
estudis concrets o per optimitzar determinades tècniques, tindran moltes facilitats per 
trobar la informació necessària de manera endreçada. 
 
Una bona gestió de les dades dels projectes de reutilització permet avançar en la 
implantació de nous projectes i millorar els existents. En definitiva, aquesta eina 
ajuda a millorar la gestió dels recursos hídrics de la zona, propiciant una millora en 
les condicions de vida i del medi ambient. 




