
 

Capítol 3  

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

3.1 Bases de Dades 
 
La reutilització de les aigües residuals juga un paper cabdal en la planificació i gestió 
dels recursos hídrics i és, per tant, una de les actuacions impulsades actualment per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua a Catalunya. Els principals objectius de 
promoure una reutilització planificada de l’aigua són l’estalvi d’aigua potable i la 
millora de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. 
 
És cada vegada més freqüent que les entitats planificadores dels recursos hídrics 
impulsin la gestió d’aquests a partir d’eines informàtiques, començant per la creació 
d’una Base de Dades que reculli tota la informació generada. Per planificar és 
necessari recollir tant dades de consum i de cabals disponibles, com dades 
analítiques de tots els paràmetres necessaris per a determinar la qualitat de l’aigua. 
En resum, la quantitat d’informació que cal recopilar i tractar és molt extensa i això 
porta a la necessitat de crear bases de dades per ajudar a l’anàlisi de la informació. 
 
Concretament, un procés acurat de planificació ha de recopilar, catalogar, avaluar, 
processar i analitzar les dades. Les eines informàtiques juguen un paper molt 
important en els processos de catalogació i avaluació de dades, facilitant i 
optimitzant la feina a fer i la comprensió del conjunt de tasques (Andreu, 1993). 
 
Els apartats d’aquest capítol de Bases de Dades repassen l’aparició de les bases de 
dades, d’on va sorgir la necessitat, seguit per una explicació resumida de la Teoria 
de bases de dades, i acabant amb una valoració de les avantatges i beneficis que 
presenten com a model de gestió de dades. Una base de dades relacional és una 
eina necessària i suficient per a emmagatzemar i tractar les dades recopilades dels 
projectes de reutilització d’aigües residuals. 
 

3.1.1 Context històric de les bases de dades relacionals 
 
Les bases de dades van néixer en els temps dels ordinadors digitals, a mitjans dels 
50, com una de les principals eines que aquests oferien. Van sorgir per la necessitat 
d’un accés compartit a les dades. Abans dels sistemes de gestió per bases de dades 
existia la gestió per sistemes de fitxers. Aquest sistema tenia algunes 
problemàtiques associades, com ara l’aïllament de les dades, la seva duplicació i 
l’estreta relació entre els fitxers i les aplicacions d’execució, entre d’altres (Moreno, 
2000).  
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Les avantatges que presenta un sistema de base de dades en front del sistema de 
fitxers són principalment (Marqués, 2002): 
 

1. El control sobre la redundància de les dades. 

2. La consistència de les dades, és a dir, no tenir còpies no coincidents d’una 
mateixa dada. 

3. Disposar de més informació sobre la mateixa quantitat de dades. 

4. Permetre el compartir dades. 

5. Mantenir estàndards, com per exemple sobre els formats. 

 
Les bases de dades estructurades jeràrquicament es van desenvolupar, a principis 
dels 60, com a evolució del sistema de fitxers. Posteriorment es va passar a les 
estructures de bases de dades de xarxa. L’estructura jeràrquica té el problema de 
que l’accés a les dades és pràcticament unidireccional. Per altre banda, les relacions 
que es poden establir entre taules jerarquitzades no permeten implementar de 
manera directa les relacions de varis a varis “n:n” (veure apartat 3.1.3). L’estructura 
en xarxa soluciona aquest problema de relacions respecte a l’estructura jeràrquica, 
però no deixa de ser limitat en quant als tipus de relacions permeses.  
 
A finals dels 60, Ted Codd, investigador de IBM, va desenvolupar un llenguatge de 
programació general denominat “programació relacional”, basat en la teoria de 
conjunts i la lògica; un model matemàtic específic basat en l’àlgebra i el càlcul 
relacional (Moreno, 2000). Aquest llenguatge va ser la base per al més estès dels 
sistemes de bases de dades fins a l’actualitat, les bases de dades relacionals. El 
gran èxit obtingut per aquests sistemes és degut principalment als alts nivells de 
fiabilitat i integritat que aporten en el tractament de grans quantitats de dades. 
 

3.1.2 Teoria de bases de dades relacionals 
 
Una base de dades (BDD) és un conjunt de dades emmagatzemades de manera 
que s’hi pot accedir fàcilment amb la possibilitat d’ordenar-les i relacionar-les. Les 
BDD relacionals són eines informàtiques molt utilitzades a l’actualitat. Les seves 
principals avantatges són les d’oferir sistemes senzills y eficaços per a la 
representació i manipulació de dades (Casares, 1999). 
 
L’estructura fonamental del model relacional és precisament aquesta “relació”. En 
primer lloc la relació que s’estableix entre les files i les columnes d’una taula. Cada 
fila representa un registre i cada registre està caracteritzat per uns atributs que 
s’especifiquen als camps (en columnes). D’aquesta manera, cada relació seria la 
definició de l’estructura d’una taula, és a dir, el seu nom i la llista de camps que la 
composen. 
 
Les taules són un conjunt de registres desordenats, que s’han d’identificar mitjançant 
les “claus principals”. Aquestes identifiquen unívocament cada registre, distingint-los 
uns dels altres. Tots els camps de la taula estan relacionats amb aquesta clau 



Base de dades per a projectes de reutilització d’aigües residuals 7 

principal; és per això que la clau no pot tenir valor nul, ja que llavors els valors dels 
camps no es podrien identificar amb cap registre.  
 
Els camps es caracteritzen per un nom i un domini. En el domini es defineix quin 
tipus de dades ha de contenir el camp (numèriques, de text o dates) i quan ocupen. 
El domini també pot definir exactament les dades que pot contenir, quan les opcions 
són limitades. Per exemple, d’una valoració es podria predeterminar: “molt bona”, 
“bona”, “indiferent” i “dolenta”, amb l’objectiu de poder ponderar les respostes.  
 
Els camps es caracteritzen per ser “atòmics”, és a dir, indivisibles. Si un dels atributs 
dels registres pot ser múltiple ja no podria constituir un camp de la mateixa taula. Per 
exemple, si cada registre és un tractament terciari, “els processos de tractament” no 
podria ser un camp d’aquesta taula, ja que cada terciari pot tenir diversos processos 
de tractament. Per a emmagatzemar aquest tipus d’informació s’utilitzen dues taules 
relacionades entre elles per un camp identificatiu. Segons l’exemple seguit hi hauria 
la taula de “terciaris” on hi hauria els propis atributs (capacitat, any de creació o 
municipi) i una altra taula que seria la de “processos” on cada registre seria un dels 
processos dels terciaris. Per relacionar aquesta darrera taula amb l’altre ha de 
contenir un camp identificatiu del tractament terciari al qual es refereix. La figura 3.2 
mostra un exemple d’aquesta relació, els camps “Capacitat” i “Responsable” serien 
indivisibles per a un projecte concret, mentre que el tractament es defineix en una 
altra taula que conté el camp comú “ID_Projecte”. 
 
Així doncs, les relacions entre les taules es defineixen segons les dependències 
entre els registres que les defineixen. Aquestes relacions són limitades; a 
continuació es detallen quines són i com funcionen. 
 

3.1.3 Les interrelacions 
 
Les interrelacions són les relacions existents entre les taules del sistema, i poden ser 
de tres tipus: 
 

1. Interrelació un a un. 
2. Interrelació un a varis. 
3. Interrelació varis a varis. 

 
La interrelació “un a un” (1:1) es dóna quan cada element de la primera taula 
correspon a un únic element de la segona, i a cada element de la segona taula li 
correspon un únic element de la primera. Aquest tipus de relació generalment es 
dóna o bé quan la taula és molt gran i es vol dividir, o bé quan cada usuari necessita 
només uns determinats camps de la taula. La figura 3.1 mostra el croquis d’una 
relació del tipus “1:1”. 
 
La interrelació “un a varis” (1:n) significa que un registre de la primera taula està 
associat a diversos registres de la segona, mentre que a cada registre de la segona 
taula només li correspon un registre de la primera. La figura 3.2 mostra el cas de la 
taula de plantes de tractament i la taula de processos; a cada planta li corresponen 
diversos processos, i cada un dels processos pertany a una única planta. 
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Figura 3.1. Croquis exemple d’una relació “1:1”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Croquis exemple d’una relació “1:n”. 
 

 
Finalment, es poden donar les relacions “varis a varis” (n:n) entre dues taules. Un 
element de la primera taula està relacionat amb diversos elements de la segona, i a 
cada element de la segona taula li corresponen diversos elements de la primera. 
D’aquestes característiques podria ser una taula de paràmetres analitzats i punts de 
control, com la indicada a la figura 3.3: cada paràmetre s’analitzaria per diversos 
punts de control, i a cada punt de control hi hauria analitzats diversos paràmetres de 
qualitat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.3. Croquis exemple d’una relació “n:n”. 

 

 
S’ha d’evitar aquest darrer tipus d’interrelació per donar senzillesa al sistema de 
base de dades. La manera de fer-ho és crear dues interrelacions “1:n” amb una taula 
pont com la de la figura 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4. Croquis exemple de la taula pont per solucionar problemes de l’estil “n:n”. 
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3.1.4 Avantatges i beneficis de les bases de dades 
 
Les avantatges de les bases de dades per al tractament de la informació són 
múltiples. En el cas de la gestió de sistemes, aquestes avantatges són, a trets 
generals (López, 1993): 
 

1. Emmagatzema la informació de manera ordenada i segura. 

2. Facilita la sistematització, simplificant els procediments d’anàlisi de la 
informació per la unificació dels formats d’entrada. 

3. Redueix al mínim les tasques rutinàries, permetent una recuperació senzilla i 
eficaç de la informació emmagatzemada. 

4. Agilitza molt tots els processos d’intercanvi d’informació entre persones o 
entre programes de tractament de dades. 

 
Els beneficis obtinguts per la gestió informàtica a partir d’una base de dades són 
igualment múltiples. En el cas dels projectes de reutilització, la BDD permet el 
tractament de grans quantitats d’informació, imprescindible per a una bona gestió de 
l’aigua regenerada ja que es necessita un monitoreig constant. Per altra banda, 
permet optimitzar tots els processos que composen la gestió del sistema. D’aquesta 
manera, els resultats obtinguts es poden conèixer de manera ràpida per la major part 
dels usuaris, donant la major eficiència al control i al seguiment.  
 

3.2 La Reutilització d’Aigües Residuals 
 
La depuració d’aigües residuals compren el seu tractament fins a un nivell secundari, 
incloent la reducció de la matèria en suspensió i l’eliminació de matèria orgànica. El 
resultat d’aquest tipus de tractament és l’aigua depurada. Aquesta aigua ha de tenir 
la qualitat necessària per a poder-la restituir al medi segons la normativa vigent. 
 
La regeneració de l’aigua residual és el procés per mitjà del qual l’aigua residual pot 
ser reutilitzada (Mujeriego, 2002). Els nivells de qualitat adquirits per l’aigua 
regenerada són establerts en funció de les aplicacions que ha d’abastar. Segons els 
riscos que presenti el medi ambient i segons la població exposada, aquests criteris 
són més o menys estrictes. 
 
La regeneració es fa habitualment mitjançant un tractament terciari de l’aigua 
depurada. Aquest procés de tractament sol estar composat d’una filtració per reduir 
la matèria en suspensió i d’una desinfecció per minimitzar els riscos sanitaris de 
l’aigua. 
 
La reutilització es classifica entre planificada o directa i no planificada o indirecta, 
segons si els efluents són reutilitzats abans de diluir-se amb els cursos naturals 
d’aigua o bé s’aboquen al medi abans d’utilitzar-se de nou (Mujeriego, 2002). 
Igualment, els usos de l’aigua es classifiquen entre l’ús potable i els usos no 
potables, segons si l’efluent ha de servir per consum humà o no. La reulització 
potable indirecta fa referència a l’ús de l’aigua regenerada quan ha estat barrejada 
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amb l’aigua dels cursos naturals. Un exemple d’aquesta aplicació és la recàrrega 
d’aqüífers quan aquests són explotats per a l’abastament d’aigua potable. Per últim, 
la reutilització directa per a ús potable és inusual i es dóna quan l’aigua regenerada 
s’incorpora directament a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
 

3.2.1 Dades que caracteritzen els projectes de reutilització 
 
El conjunt de dades recollides respon a un primer objectiu de classificar els projectes 
de reutilització a partir de paràmetres representatius, aquest ordenament és 
necessari per les entitats planificadores i l’administració. Respon també a la 
necessitat de control i seguiment de les plantes de tractament per part dels gestors i 
de tots els agents implicats. 
 
Per a definir i ubicar el projecte, les primeres dades recollides corresponen a una 
presentació del projecte. És a dir, el nom amb el que s’identifica el projecte, on està 
localitzat (municipi) i qui el gestiona. Per fer-se una idea de les dimensions i de 
l’antiguitat del projecte es pot destacar igualment l’any en que es va construir i la 
capacitat de la planta de tractament. 
 
A continuació i per tal de caracteritzar el projecte, cal definir quin és el tipus de 
tractament que rep l’aigua per ser reutilitzada. Tant pot ser que s’apliqui un 
tractament terciari amb diferents processos (coagulació, floculació o filtració i 
desinfecció), com que senzillament es desinfecti l’afluent secundari per tal de complir 
les normatives d’ús. Trobem casos igualment en que l’aigua es pot reutilitzar quan 
ha estat tan sols depurada (Reg de pollancreda a Begur). Més endavant es detalla la 
manera d’emmagatzemar aquesta informació, concretant quins són els tipus de 
processos que es poden trobar a la regeneració. 
 
L’altre conjunt de dades necessàries per definir un projecte és el tipus d’ús que es 
dóna a l’aigua regenerada (apartat 3.2.2). En funció d’aquest ús la normativa de 
qualitat serà més o menys estricte (apartat 3.2.3). Així que, per a un ús de regadiu 
d’aliments no crus, on els operaris no tenen contacte amb l’efluent per part, el nivell 
de desinfecció no haurà de ser tant elevat com per una aigua que ha d’anar als 
jardins dels habitatges. 
 
Aquestes dades d’ús, combinades amb les dades de qualitat obtinguda segons la 
normativa, donen molta informació de cara a la planificació del recurs. Segons el 
tipus de qualitat que ofereixi la planta, el seu efluent podrà ser destinat a unes 
aplicacions o altres (regadiu, recarrega d’aqüífers o usos urbans no potables). La 
presa de decisions necessita un anàlisi tècnico-econòmic, ponderant els possibles 
usuaris amb els cabals i les qualitats disponibles. 
 
Seguint amb aquesta idea de la ponderació per a la planificació futura, també cal 
recollir dades de costos econòmics. D’aquesta manera es valoren tant els costos 
d’inversió, a amortitzar, com els de manteniment, valorant el consum d’energia per 
l’explotació de la planta i pel transport de l’aigua. Per altra banda, com a rendiment 
econòmic i ambiental es valora també la producció de fangs del propi tractament. La 
superfície ocupada pot ser igualment un paràmetre de costos i rendiments, tant pel 
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cost del sòl, com pel nivell de qualitat d’aigua que surt de la planta per superfície 
ocupada (més òptim quanta més qualitat s’obté en menys espai). 
 
Per a tenir una visió global del projecte és rellevant conèixer les motivacions que van 
induir el projecte de reutilització, així com també quins beneficis se n’obtenen a més 
a més de la pròpia utilització de l’efluent. Aquestes dades ajuden a donar idees a 
altres entitats que es plantegin la reutilització com a una solució per a la planificació 
del recurs; ja sigui per veure quins problemes pot solucionar, com per destacar els 
múltiples avantatges que se n’obtenen, no sempre quantificables. 
 
Entrant més en detall de cadascuna de les plantes de tractament, un bon recull de 
dades ha de contemplar les dades de qualitat obtingudes. Per això cal un monitoreig 
acurat, tant de cabals de circulació com de paràmetres estimadors de la qualitat. 
Serà molt important conèixer les dades de qualitat obtinguda per un projecte 
determinat, així com els rendiments i la fiabilitat dels processos de tractament.  
  
Per a dur a terme l’anàlisi de qualitat de les plantes se seleccionaran uns punts de 
control on es prendran les mostres. La definició d’aquests punts de control serà 
decisiva per al posterior anàlisi dels processos de tractament i del conjunt de la 
planta. Igualment, els paràmetres que s’analitzin a cada planta també dependran de 
l’anàlisi que se’n vulgui fer. En principi, els paràmetres seran aquells que estipula la 
normativa de qualitat, per verificar que la planta està funcionant correctament. Però 
també es poden mesurar altres paràmetres, per exemple per fer un seguiment 
detallat d’algun compost o microorganisme indicador.  
 
Els gestors i operadors de cada planta de tractament són elements imprescindibles 
de conèixer per a avaluar cada una de les metodologies de control aplicables a les 
quantitats i qualitats obtingudes per a cada projecte. Al mateix temps, els 
responsables de les plantes, aquests gestors i operadors esmentats i altres 
institucions com ara la Universitat, han de ser els màxims interessats en mantenir un 
control sobre la informació generada en els projectes de regeneració que funcionen 
a l’actualitat.  
   

3.2.2 Usos de l’aigua regenerada 
 
La classificació d’usos de l’aigua residual regenerada comença per la introducció 
feta a l’inici de l’apartat 3.2, on es descriu la diferència entre ús directe i ús indirecte, 
i l’ús potable i no potable. En tot cas, l’ús que se’n fa determina els estàndards de 
qualitat que cal seguir en un cas concret (apartat següent 3.3.2). D’aquesta manera, 
quan es planifica un projecte de reutilització, cal conèixer quins seran els possibles 
usos d’aquell efluent per determinar el nivell de tractament necessari. 
 
En general, els diferents usos es poden agrupar en les següents categories (USEPA, 
1992, Mujeriego, 1998): 
 

• Reg agrícola i forestal 
• Ús industrial 
• Ús paisatgístic i d’esbarjo (camps de golf) 
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• Usos urbans no potables 
• Recàrrega d’aqüífers 
• Preservació i millora del medi natural 
• Manteniment dels recursos d’aigua potable 
• Diversos 

 
L’ús de l’aigua regenerada a l’agricultura és una de les aplicacions més estesa; de 
fet, sempre s’han reutilitzat fluxes residuals per al reg, encara que sovint de manera 
no planificada. Principalment es du a terme en països àrids, on la falta de recursos 
hídrics porta cap a la utilització de l’aigua regenerada per als cultius. Però també 
s’utilitza en països sense gaires problemàtiques de sequera, com a mesura 
ambiental per a reduir l’abocament d’aigües residuals. La normativa de qualitat de 
l’aigua per al reg depèn del tipus de cultiu i del nivell de contacte humà durant 
l’explotació agrícola.  
 
El reg als camps de golf és una utilització bastant estesa; a Catalunya, sobretot a la 
Costa Brava, existeixen bastants exemples il·lustratius i pioners en aquesta aplicació 
(la figura 3.5 és una imatge de la EDAR d’on surt l’aigua que rega el Golf d’Aro de la 
figura 3.6). Els camps de golf necessiten notables quantitats d’aigua i són una 
important atracció turística. Si es vol potenciar aquest aspecte de l’economia local 
cal buscar els recursos, i en aquest cas, la utilització d’aigua regenerada s’adapta 
molt bé a les seves necessitats. 
 
L’ús de jardineria o ornamental inclou reg de gespa per millorar les construccions 
civils (carreteres, àrees de descans o rotondes) i el reg de jardins en zones 
residencials. A les instal·lacions esportives o d’oci (parcs d’atraccions, estanys o 
fonts decoratives, per exemple el Hapimag a Platja d’Aro) també pot ser una bona 
aplicació, sobretot quan no hi ha exposició humana. 
 
 

         Figura 3.5. EDAR Castell Platja d’Aro.           Figura 3.6. Golf d’Aro regat amb aigua regenerada. 
 
 
Una part extensa dels usos possibles de l’aigua regenerada l’ocupa la utilització 
urbana amb fins no potables. Alguns exemples són les aigües de neteja de carrers i 
les cisternes per apagar focs, incloent també el reg de zones ajardinades de la 
ciutat. Per altra banda, hi ha aplicacions per a l’interior dels edificis, com els sistemes 
de refrigeració o l’aigua de cisterna per als WC (fortament desenvolupats al Japó). 
La problemàtica que representen aquest darrer tipus d’ús està relacionada amb la 
instal·lació d’una nova xarxa d’aigua a part de la potable, és a dir, un sistema de 
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doble xarxa. La rendibilitat econòmica d’aquest tipus d’infrastructures requereix una 
avaluació detallada. 
 
La recàrrega d’aqüífers és una de les utilitzacions de l’aigua regenerada més estesa 
arreu del món per les seves múltiples avantatges. Pot ser per exemple una solució 
per augmentar els recursos d’aigua subterrània i es pot pensar inclòs en una 
reutilització indirecta com a aigua potable si la qualitat de l’aqüífer ho permet. La 
recàrrega és una solució a la sobreexplotació de l’aigua subterrània a diversos punts 
d’Espanya, ja que impedeix tant el descens incontrolat del nivell freàtic com la 
intrusió marina. Així, la recàrrega s’utilitza sovint com a barrera hidràulica davant de 
la intrusió marina elevant localment el nivell freàtic d’aigua dolça (aplicació molt 
extesa a California, Estats Units, un  exemple és el projecte “Water Factrory 21”). 
 
La reutilització de l’aigua a la indústria inclou l’alimentació de calderes, i de circuits 
de refredament o la incorporació a processos industrials.  Cada vegada més la 
indústria arreu del món adopta aquesta pràctica, especialment el reciclatge dels 
efluents. Les motivacions principals per a la reutilització industrial són l’estalvi 
d’aigua potable, la fiabilitat del subministrament d’aigua regenerada i el compliment 
de les normatives sobre l’abocament al medi ambient, cada cop més restrictives. 
 
A part de les aplicacions citades fins ara, n’existeixen altres derivades de criteris 
ecològics com, per exemple, l’alimentació d’un estany al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (figura 3.7) o el manteniment de cursos naturals, com ara 
la regeneració de la part baixa d’un riu (el Riudaura a la Costa Brava). 
 
 

 
Figura 3.7. Aiguamolls construïts de l’Empordà. 

 
 

L’aigua regenerada pot ser utilitzada també per a ampliar els recursos d’aigua 
potable, per exemple recarregant aqüífers o augmentant el nivell d’aigua en un 
estany. Aquesta aplicació, expressada d’aquesta manera, com a fi de la reutlització 
d’aigües residuals, té problemes d’acceptabilitat, sobretot de cara a les aigües 
superficials. Tot i això, la qualitat de l’aigua regenerada és normalment superior a la 
dels abocaments que van a parar als cursos naturals d’aigua igualment aprofitats 
aigües avall. 
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Existeixen moltes altres aplicacions que no s’han esmentat fins ara. Per exemple, la 
utilització en materials de construcció, l’ús com a aigua de neteja en instal·lacions (a 
la mateixa planta de tractament) o la producció de neu per a les estacions d’esquí. 
De totes maneres, el camp d’usos és obert per a l’aparició de noves aplicacions. 
 

3.2.3 Normativa 
 
Els criteris de qualitat aplicables perquè l’aigua pugui ser usada després del seu 
tractament es regeixen pels possibles riscos sanitaris. La presència de 
microorganismes patògens a l’aigua residual, que poden afectar a la salut de les 
persones, és un dels factors per als quals cal posar límits a l’hora d’utilitzar l’aigua 
regenerada. Un altre dels riscos associats a la reutilització és la contaminació del 
medi, ja sigui del sòl on s’aplica l’efluent com de les aigües subterrànies o 
superficials on va a parar. 
 
Els riscos sanitaris lligats a la gran expansió de la reutilització durant les darreres 
dècades han fet que es desenvolupessin nombroses normatives en diferents indrets. 
Els països, com ara Espanya, que no tenen encara una legislació concreta sobre el 
tema, segueixen criteris sanitaris basats en altres normatives existents aplicades en 
casos similars. 
 
Històricament, les normes bàsiques seguides per la majoria dels països del 
Mediterrani per la reutilització de l’aigua són les recomanacions de la Organització 
Mundial de la Salut (OMS) de l’any 1989 (taula 3.1). A partir d’aquestes 
recomanacions, diversos països del continent han desenvolupat criteris més 
detallats basats en aquests, així com en altres experiències, com per exemple als 
Estats Units. 
 
 
Taula 3.1: Criteris de reg amb aigua regenerada de la Organització Mundial de la Salut (OMS, 1998). 

 

Condicions de reutilització 
Nemàtodes 
intestinals* 

Coliformes Fecals 
Requisits per al 
tractament 

Reg de cultius per a ser 
consumits crus, zones 
d’esbarjo i parcs públics. 

<1/l <1000 CF/ 100 ml 
Una sèrie de llacunes 
d’estabilització o 
tractament equivalent 

Reg paisatgístic en llocs 
on hi ha accés del públic, 
com hotels.  

<1/l <200 CF / 100 ml 
Tractament secundari 
seguit per desinfecció 

Reg de cereals, cultius 
industrials, farratge, 
pastura i arbres. 

<1/l Sense recomanació 

Llacunes d’estabilització 
amb 8 o 10 dies de 
retenció o eliminació 
equivalent. 

* Nemàtodes intestinals (Ascaris, Trichuris i Ancylostona) que s’expressen com la mitjana aritmètica 
del nombre d’ous per litre durant el període de reg. 

 
 



Base de dades per a projectes de reutilització d’aigües residuals 15 

L’altre normativa molt utilitzada arreu del món és la de California, al Estats Units 
(taula 3.2), que és molt més estricta en comparació a la de la OMS. 
 

Taula 3.2 : Criteris de qualitat de l’aigua regenerada de California (1978). 
 

Tractament Criteris Tipus de reg 

Primari -- Fibra, Farratge, Llavors 

2,2 coliformes/100ml Conreus de consum en cru (reg en superfície) 
Secundari i 
desinfecció 

23 coliformes/100 ml 
Camps de golf, cementiris, parcs (no contacte 
del públic amb l’aigua residual) 

23 coliformes/100 ml Conreus de consum en cru (reg per aspersió) Secundari, 
coagulat, filtrat i 
desinfectat 2,2 coliformes/100ml 

Parcs, patis d’escola, zones d’esbarjo, on hi ha 
contacte del públic amb l’aigua residual 

 
 

 
Des de que es practica la reutilització planificada d’aigües residuals a Catalunya, 
s’han aplicat restriccions basades en els criteris de la OMS (taula 3.1). Recentment, 
l’Agència Catalana de l’Aigua a publicat els “Criteris de qualitat de l’aigua segons 
diferents usos” (ACA, 2003). Aquestes normes inclouen els “Criteris sanitaris a 
Catalunya” publicats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social sota el títol de 
“Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals depurades 
com a aigües de reg” (DSSS, 2000). Els criteris editats pel Departament de Sanitat 
són un desenvolupament a partir de la normativa de la OMS, utilitzant altres 
normatives existents arreu del món, així com la col·laboració de tècnics experts en el 
tema. 
 
Els criteris de qualitat de l’ACA són els recomanats a l’actualitat a Catalunya i, per 
tant, són els que han de complir els projectes de regeneració i reutilització de la 
Costa Brava. La taula editada per l’ACA així com els annexes que la complementen 
estan adjuntats a l’Annex 1. 
 
Aquests criteris estableixen cinc tipus d’aigua diferents segons el seu ús, i per tant, 
segons el grau d’exigència qualitativa que presenten. Els usos associats a cada tipus 
d’aigua són: 
 

A. La recàrrega d’aqüífers per injecció i la recàrrega d’aqüífers per percolació. 

B. Usos / serveis urbans incloent reg de zones verdes, camps de golf i la neteja 
de carrers. Cultius d’hivernacle, cultius de consum en cru i altres cultius 
regats per aspersió. Masses d’aigua d’accés públic (no bany). 

C. Pastures d’animals de llet o carn. Cultius de conserva, de consum no cru o 
fruiters sense aspersió. Aqüicultura (excepte musclos filtradors). Masses 
d’aigua on l’accés al públic és restringit. 



16    Base de dades per a projectes de reutilització d’aigües residuals 

 

D. Cultius industrials, farratges ensitjats, cereals o plantes oleoginoses. 
Refrigeració en indústria no alimentària. 

E. Boscs, zones verdes sense públic. 

L’aplicació concreta de la base de dades als projectes de reutilització de la Costa 
Brava no dóna joc a la interacció entre diferents normatives, ja que tots han de 
seguir aquesta de l’ACA. Tot i així, un resum de les reglamentacions més seguides 
arreu del món dóna un caire més global a la base de dades. 
 

3.2.4 Tipus de tractaments 
 
Els tractaments de regeneració permeten millorar la qualitat de les aigües residuals 
un cop ja han estat depurades. Donat que l’efluent ha de tenir un ús posterior, de 
vegades proper a l’ús potable, els processos que caracteritzen la regeneració 
s’assemblen als processos de potabilització. 
 
Aquestes tècniques de perfeccionament de la qualitat dels efluents redueixen 
principalment la matèria en suspensió i la presència d’indicadors fecals. La 
desinfecció és un dels processos més importants d’aquests tractaments, ja que la 
reutilització de l’aigua dependrà dels nivells de qualitat microbiològica assolits. 
 
A grans trets, la primera categoria de processos de tractament inclou els tractaments 
naturals, ja siguin d’infiltració i percolació en els terrenys, els aiguamolls construïts i 
les llacunes. Aquests processos tenen l’avantatge del baix cost de manteniment en 
front a una bona qualitat de sortida. Però tenen l’inconvenient d’ocupar molt terreny i 
un cost de construcció considerable. 
 
Els tractaments intensius són tots aquells tractaments biològics o físico-quimics que 
en un espai reduït s’encarreguen de disminuir la matèria en suspensió i la matèria 
orgànica. Trobem, per exemple, els reactors amb materials plàstics filtrants, els 
bioreactors de membrana i els clàssics processos físico-químics amb la possibilitat 
d’addició de coagulants. 
 
Els tractaments de regeneració inclouen sovint processos de filtració, ja sigui en llits 
monocapa de sorra com en llits multicapa, combinant la sorra amb filtres de carbó. 
Les filtracions més acurades són les filtracions per membrana i s’anomenen 
microfiltració, ultrafiltració o nanofiltració, segons la mida de partícula que poden 
retenir. Aquests darrers processos són tècnicament cars, tant per les pròpies 
membranes com per l’energia necessària per fer-hi passar l’aigua. 
 
Els darrers tractaments són els de desinfecció. La típica desinfecció amb clor és una 
de les més usades, però presenta problemàtiques amb els subproductes que es 
poden crear a partir de la matèria orgànica de l’aigua residual. Per aquest motiu 
s’intenta desinfectar al màxim amb altres tècniques i, si cal, afegir una mica de clor 
per fer perdurar l’efecte de la desinfecció. Aquestes altres tècniques són 
principalment: la desinfecció amb llum UV (bastant utilitzada a la Costa Brava) i 
l’ozonització (un procés molt efectiu, però més car).  
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Concretament, la desinfecció amb llum UV és un procés físic basat en la 
transferència d’energia electromagnètica des de la font fins al material cel·lular dels 
microorganismes (Salcedo, 2003). Aquesta energia produeix un efecte letal als 
microorganismes degut fonamentalment a la destrucció o l’alteració del material 
genètic de les cèl·lules impedint-ne la reproducció. El procés de desinfecció amb 
llum UV no produeix subproductes perillosos coneguts.  
 

3.3 Antecedents a la Costa Brava 
 
A l’article escrit l’any 2002 pels responsables dels projectes de reutilització de la 
Costa Brava (Serra et al., 2002) es detalla la història de les activitats dutes a terme 
pel Consorci de la Costa Brava. A continuació se’n resumeixen aquelles activitats 
relacionades amb la gestió dels projectes de reutilització. 
 
L’any 1971 es creà el Consorci de la Costa Brava (CCB) com a agrupació de 27 
municipis per a gestionar el cicle de l’aigua en aquesta zona. La seva activitat 
contempla des de l’abastament d’aigua potable fins el tractament i tornada al medi 
de les aigües residuals. Actualment, el CCB representa l’administració actuant 
davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
La principal motivació a l’hora de crear el Consorci era poder donar via a les 
activitats econòmiques relacionades amb el turisme, especialment creixent en 
aquella època. Una bona gestió del recurs hídric era necessària per a fer front a 
totes aquestes activitats que s’han desenvolupat molt en els últims anys. Tant és 
així, que en aquests moments la població estacional augmenta més de 7 vegades la 
població censada. 
 
El CCB va anticipar que la crescuda del turisme estava relacionat amb el 
manteniment del medi ambient. Si la població creix, les aigües residuals també i 
l’abocament d’aquestes al mar fa que la qualitat de les platges disminueixi, i això no 
agrada als banyants, de manera que el turisme se’n podria veure perjudicat. Aquesta 
problemàtica afecta també a l’entorn natural i als ecosistemes, la riquesa dels quals 
també és valorada de forma creixent pel turisme. 
 
Les primeres activitats que es van realitzar anaven relacionades amb la depuració 
de les aigües residuals que eren abocades al medi sense cap tractament. En els 
últims anys molts municipis de la Costa Brava han passat a tenir depuradora. El 
Parlament de Catalunya va aprovar un pla de sanejament organitzat per conques 
hidrogràfiques l’any 1981. El CCB aglutina quatre d’aquestes conques i es va 
mantenir com a organisme gestor degut a la seva antiguitat. 
 
L’any 1993 la Generalitat va eliminar l’autonomia tècnica i financera de les conques 
reduint les diferències entre elles. Des d’aquell moment l’Agència Catalana de 
l’Aigua és qui aporta els fons per a la construcció de les noves infrastructures de 
sanejament i el manteniment de les existents. Actualment, a la Costa Brava hi ha 18 
EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) i altres 2 en construcció, depurant-
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se un total de 32-35 hm3 l’any. La figura 3.8 és un mapa de la zona nord i centre de 
la Costa Brava on hi ha representades les EDARs municipals gestionades pel CCB. 
 
 

Figura 3.8. Mapa de la Costa Brava nord i centre amb les seves EDARs esquematitzades. 
 
 

El CCB gestiona igualment les xarxes d’abastament d’aigua potable en alta a la 
zona, controlant les plantes potabilitzadores i el transport des d’aquestes. A Blanes 
es va construir durant el 2002 la primera dessaladora de Catalunya, amb l’objectiu 
de deixar de reduir la sobreexplotació de l’aqüífer de la Tordera, que pateix 
importants descensos del nivell nivell freàtic i una forta contaminació. 
 
La pràctica en reutilització d’aigua residual a la Costa Brava s’inicià a partir de les 
primeres jornades tècniques sobre regeneració i reutilització de l’aigua celebrades a 
Espanya, organitzades pel propi Consorci l’any 1985. La primera aplicació es realitzà 
regant el Golf Mas Nou (actual Golf d’Aro) amb l’aigua residual de l’EDAR de Castell 
Platja d’Aro. Des de llavors s’han realitzat moltes millores en la regeneració de 
l’aigua i s’han desenvolupat moltes aplicacions, que s’han multiplicat per deu en els 
darrers 13 anys i segueixen en creixement. 
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Des de l’any 1989 fins al 1992 es va realitzar un estudi de seguiment d’aquest primer 
projecte de reg amb aigua regenerada. Es van recollir dades analítiques de tot tipus 
i, al cap del temps, s’han escrit nombrosos articles en que el projecte – demostració 
dut a terme per la UPC i el CCB ha estat pioner en aquesta matèria. La conclusió 
més important que se’n va extreure en quant a gestió del projecte és que el 
tractament terciari ha de ser responsabilitat del subministrador de l’aigua 
regenerada. Inicialment s’havia establert un conveni en que se’n encarregava 
l’usuari, l’empresa gestora del camp de golf, però la falta d’experiència i de medis 
feia que sovint no s’arribes als nivells de qualitat requerits.  
 
A partir d’aquest primer projecte, el CCB estableix convenis amb els usuaris 
assumint la responsabilitat del tractament, mentre que l’usuari satisfà el cost del 
tractament i seguiment necessaris per poder realitzar la reutilització (Serra, 1994). 
Aquest funcionament és proper a l’abastament d’aigua potable. A partir del 1994 es 
confirmen els criteris i es satisfan les expectatives creades. 
 
A l’any 1996 la UE va aprovar el finançament d’un grup de tres projectes de 
regeneració: el de Castell-Platja d’Aro, el conjunt de terciaris de les EDAR de la zona 
nort i el SAC per al Parc Natural d’Aiguamolls de l’Empordà. A partir d’aquí se li va 
donar un impuls molt important a la reutilització d’aigües residuals a la zona, es va 
passar de subministrar 0,2 hm3/any d’aigua regenerada el 1990 al 2,6 hm3/any l’any 
2002 (Comunicació CCB).  
 

3.3.1 Gestió de dades actualment 
 
Actualment el Consorci de la Costa Brava fa un seguiment dels projectes de 
reutilització, de les qualitats obtingudes i dels cabals que es disposen. Aquestes 
dades s’editen en forma d’anuari junt amb un informe resum i serveixen per extreure 
conclusions i millorar la gestió de cada una de les plantes. Tenen igualment utilitat a 
l’hora de planificar, ja que es pot observar quina és l’oferta d’aigua regenerada i quin 
potencial de reutilització té la zona. 
 
Els anuaris contenen en primer lloc dades meteorològiques, que permeten relacionar 
la qualitat obtinguda amb la pluviometria i la temperatura. Es poden extreure 
conclusions de com afecten aquests paràmetres al funcionament de determinats 
processos de tractament. Les dades permeten igualment determinar la influència de 
la sequera en la demanda d’aigua regenerada, per exemple per a regar. 
 
L’informe conté un quadre amb la quantitat d’aigua residual que s’ha reutilitzat, 
juntament amb el percentatge que representa sobre el total d’aigua depurada. Amb 
aquests quadres s’observa com any rera any, la quantitat d’aigua regenerada 
augmenta; això és degut a la millora de les instal·lacions per regenerar (nous 
terciaris) i a la demanda induïda gràcies al bon funcionament de les primeres 
experiències. Per altra banda, amb aquestes dades es pot fer la lectura del cabal 
d’aigua residual que actualment no s’aprofita per a ser regenerat. A les plantes on la 
proporció d’efluent secundari és molt elevada respecte a l’efluent que es regenera, 
es poden buscar possibles usuaris que, amb l’ús d’aquesta aigua regenerada, 
disminueixin el consum d’aigua potable i/o millorin la qualitat ambiental de l’entorn. 
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Relacionat amb l’ús de l’aigua residual es recullen igualment els percentatges 
destinats a cada tipus d’ús. Els destins que s’està desenvolupant en els darrers anys 
són els urbans no potables, els més comuns són els usos ambientals i el reg de 
camps de golf. 
El pes més gran de les dades recollides i editades són els resultats analítics del 
seguiment dels projectes. Així, planta per planta es resumeixen les dades mensuals 
dels paràmetres següents: DBO,  DQO, MES, pH, CE, Amoni, Nitrats, Fòsfor total, 
Terbolesa i Transmitància; bacteriològics: Coliformes totals, Coliformes fecals i 
Estreptococs fecals (en casos especials com al SAC d’Empuriabrava se’n mesuren 
altres). Són mesurats tant pels efluents secundaris com pels terciaris, inclòs algun 
punt del procés que sigui significatiu. La figura 3.9 mostra un exemple d’aquest tipus 
d’informació. 
 
 

 
Figura 3.9. Taula exemple de les dades analítiques recollides pel CCB corresponents a la planta de 

Lloret de Mar. 
 
 
L’anuari conté igualment dades d’evolució durant l’any i càlculs d’eficiència per a 
determinats projectes, així com un tractament estadístic de les dades. El recull en 
taules Excel està preparat per a l’estudi de les dades per persones expertes en 
tractament d’aigües, i per les entitats que hagin de prendre decisions. Igualment, el 
recull exhaustiu de dades serveix per a que investigadors, científics i tècnics, 
extreguin conclusions i desenvolupin el camp de la regeneració de l’aigua. 
 
Concretament, la informació de la qualitat de l’aigua recollida, junt amb els canvis 
que hagi patit cada planta en els seus processos de tractament, ja sigui per millora o 
per desconnexió, permet extreure les conclusions adients sobre l’eficiència del propi 
tractament. Amb les dades es realitzen anàlisis més profunds del funcionament de 
les plantes, de quins paràmetres han estat decisoris per la qualitat de l’efluent i de si 
s’ha complert la normativa en totes les èpoques de l’any o no. 

PERIODE : 4 - 10 AGOST

RESULTATS DE LES ANALISIS SETMANALS

ANALISIS FISICO-QUIMIQUES
Mostres

1 2 3 4 5 6 7
 Dia 04/08/2003 05/08/2003 06/08/2003 07/08/2003 08/08/2003 09/08/2003 10/08/2003
 Hora
 Paràmetres Mitjana
DBO5, mg/l 12 7 9
DQO, mg/l 54 46 45 48
 MES, mg/L 15 10 7 11
pH 7.28 7.76 7.31 7.45
 Conductivitat 20C, dS/m 1.06 1.12 1.03 1.07
 Nitrogen total Kjeldahl, mg N/L 4.7 4.7
 Nitrogen amoniacal, mg NH4-N/L 3.6 3.6
 Nitrogen nitrós, mg NO2-N/L 0.3 0.3
 Nitrogen nítric, mg NO3-N/L 0.0 0.0
 Nitrogen total, mg N/L 5.1 5.1
Ortofosfat soluble, mg P/l 2.5 2.5
 Fòsfor total, mg P/L 3.8 3.8
Clor residual lliure, mg Cl2/l 0.3 0.4 0.8 0.5
Clor residual total, mg Cl2/l 1.5 0.6 1.9 1.3

52.1 59.7 63.5 58.4Transmitància
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Igualment, els anuaris recullen dades de cabals aplicats i nutrients aportats als punts 
de destí de l’aigua regenerada, projecte per projecte. Aquestes dades també són 
decisives per determinar si els tractaments funcionen de la manera desitjada o s’han 
de perfeccionar. Per altra banda, s’observa si els cabals aportats són suficients per 
la demanda de tot l’any, en cas contrari s’hauran de preveure sistemes per satisfer-
la, o gestionar l’aplicació d’una altra manera per fer desaparèixer la demanda 
insatisfeta. 
 
A partir de les dades de qualitat de l’aigua i de cabals, recollides per cada planta i a 
cada destí de l’aigua, s’extreuen conclusions de com actuar en cada projecte, si cal 
ampliar el tractament o no, si resulta prou eficient o si s’ha de millorar. En resum, 
aquest estudi és l’eina fonamental de gestió dels processos de regeneració d’aigua 
per l’entitat que administra les plantes, en aquest cas el CCB. 
 
El sistema utilitzat actualment per gestionar la informació del CCB té certs 
avantatges, ja que el seguiment s’aconsegueix de manera bastant acurada i es 
poden extreure conclusions de les dades recollides. Els resultats analítics per cada 
un dels projectes s’obtenen a partir d’uns mostreigs duts a terme per l’operador de 
cada planta o per laboratoris contractats per aquesta tasca. El CCB s’encarrega de 
recopilar la informació generada en forma de taules i fer-ne tots els resums i lectures 
pertinents.  
 
La problemàtica que presenta aquest sistema recau en la transmissió i la uniformitat 
de la informació. Donat que hi ha diferents analistes que mesuren paràmetres, les 
dades s’han d’uniformitzar a posteriori per tal d’assegurar que són comparables. 
Igualment, algú del CCB s’ha de preocupar de recollir tota la informació i verificar 
que les dades estan completes. Aquests procés implica un cert període de temps 
des de que es fan les mesures fins que s’extrapolen els resultats. 
 
Una gestió de la informació a partir d’una base de dades donarà uniformitat al tipus 
de resultats, ja que els paràmetres a analitzar quedaran definits amb unes unitats 
determinades. Se simplificaran els resultats de manera que estiguin automatitzades 
les taules i els informes per a cada planta de tractament. D’aquesta manera també 
els formats seran iguals, facilitant la lectura de les dades per l’entitat que les hagi de 
processar. 
 
Per altra banda, la informació es podrà actualitzar al moment, permetent actuacions 
de control ràpides. La gestió del conjunt de les plantes es veurà simplificada per la 
fluïdesa de la informació i l’accés a les dades des de diferents punts de la regió. 
Igualment, es facilitarà la incorporació de dades a la base de dades, uniformitzant 
formularis d’entrada que siguin de fàcil aplicació. 
 
En general, totes les avantatges de les bases de dades beneficiaran a la gestió dels 
projectes de reutilització d’aigües residuals. La base de dades no només es un 
sistema molt més robust que les taules d’Excel, sinó que a més la informació 
s’emmagatzema de manera més segura. A continuació es mostren unes taules 
exemple, taules 3.3 i 3.4, de la informació de cabals que recull el Consorci de la 
Costa Brava (CCB). 
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Taula 3.3: Resums de cabals d’aigua subministrats per reutilitzar durant l’any 2001 per 

cadascuna de les EDAR a la Costa Brava (CCB). 
 

 
 
 
 

Taula 3.4: Resums de cabals d’aigua subministrats per reutilitzar durant l’any 2002 per 
cadascuna de les EDAR a la Costa Brava (CCB). 
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