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GESTIÓ INTEGRAL D’UN PROJECTE 
DE REGENERACIÓ. EL CAS DEL TERCIARI

DE L’EDAR DE TERRASSA - LES FONTS
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Delegat de TECNOMA-Catalunya (lcabrera@tecnoma.es)

Luis Seguí
Cap de la Unitat d’Aigua de TECNOMA-Catalunya (lsegui@tecnoma.es)

RESUM

El sistema de regeneració i reutilització d’aigües residuals (SRRAR) de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts
està constituït pels processos de coagulació-floculació, decantació, filtració, dessalinització i desinfec-
ció. L’SRRAR té una capacitat per produir 6.500 m3/dia, amb els quals es preveu el subministrament
d’uns 5.000 m3/dia per a reg de camps de golf i d’uns 1.500 m3/dia per a ús urbà no potable.

Aquest sistema permet produir una aigua regenerada amb una qualitat que compleix els requisits, tant
tècnics com sanitaris, necessaris per ser reutilitzada en el reg de tot tipus de gespa, incloent la que és
sensible a la conductivitat. Aquest fet garanteix en tot moment la reutilització de l’aigua procedent del
tractament secundari sense posar en risc ni la salut de les persones ni les inversions realitzades per a
la sembra d’aquest tipus de conreu.

La gestió de l’SRRAR també inclou un seguiment de la qualitat de l’aigua a la zona, mitjançant la presa
de mostres i l’anàlisi de l’aigua emmagatzemada regenerada i, també, de les fonts d’aigua convencio-
nals, ja siguin superficials o subterrànies.

Els costos estimats en la producció de l’aigua regenerada i la seva reutilització posterior són competitius
davant dels preus d’aigua procedent d’una font convencional que s’ofereixen en el mercat de la regió.

Així mateix, la gestió integral d’aquest projecte de regeneració i reutilització garanteix als usuaris una
aigua de qualitat, en quantitat suficient i econòmicament rendible.

1. INTRODUCCIÓ

Avui en dia ja són molts els països on es fan diferents tipus de regeneració i reutilització d’aigües resi-
duals. Hi ha molts estudis que justifiquen aquesta pràctica i hi donen suport.
Als països industrialitzats s’han desenvolupat molts projectes i investigacions per a la regeneració de les
aigües residuals i s’obté, a més de la reutilització de l’aigua regenerada per satisfer demandes d’aigua,
els beneficis addicionals de protecció del medi ambient i de prevenció de riscos per a la salut. En els paï-
sos en vies de desenvolupament també és necessari cobrir aquests aspectes, només que, a causa de
les mancances econòmiques i tecnològiques, es requereix utilitzar sistemes de cost i tecnificació menors.

A partir de les zones on la precipitació és menor als 200 mm de pluja a l’any, i des de la premissa que
«la reutilització de les aigües residuals s’ha de donar primordialment en aquells llocs on la disponibilitat
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d’aigua és baixa», es va fer una investigació, en l’àmbit internacional, en la qual es va identificar i reco-
pilar informació sobre els sistemes de regeneració i reutilització d’aigües residuals (SRRAR). La figura 1
presenta la distribució de precipitacions anuals al món i la ubicació dels llocs on hi ha alguna evidèn-
cia documental sobre la reutilització d’aigües regenerades. És important destacar que als cinc conti-
nents hi ha indrets en els quals es duu a terme la regeneració i la reutilització de les aigües residuals.

Hi ha bàsicament dues zones on es
vol destacar la pràctica de regenerar
i reutilitzar les aigües residuals: 1) les
zones continentals on la precipitació
és escassa, excepte una petita frac-
ció del Brasil, Xile i l’Argentina, on no
s’ha trobat documentació que
suporti aquesta pràctica, i 2) les illes
on, a causa possiblement de la falta
d’infraestructura per a la captació, la
pràctica de reutilització es converteix
en una opció per al subministrament
d’aigua. L’únic cas documentat on
es fa la reutilització potable directa
és a Namíbia. Per a tots els altres
usos, hi ha evidències de la reutilit-
zació de les aigües regenerades
arreu del món.

El treball realitzat per OLCINA (2002) recull una anàlisi de la gestió dels recursos hídrics a Espanya i, en
particular, els recursos no convencionals. L’autor fa una anàlisi profunda i minuciosa de les condicions
que actualment hi ha a Espanya sobre la regeneració i la reutilització de les aigües residuals.

Aquest autor considera que el consum efectiu d’aigua a Espanya és de 20.783 hm3/any, dels quals
14.559 hm3/any retornen als cursos receptors. D’altra banda, es depuren 2.500 hm3/any, dels quals es
reutilitzen planificadament 230 hm3/any.

Avui en dia hi ha identificades més de cent actuacions de reutilització directa. La reutilització agrícola
és l’aprofitament més estès (el 89% del volum total, davant del 6% d’usos recreatius i camps de golf,
el 2% d’usos municipals, el 2% per a requeriments ambientals i l’1% d’usos industrials). Les
instal·lacions estan ubicades, sobretot, a les illes i les zones costaneres mediterrànies amb escassetat
de recursos hídrics, fonamentalment a les confederacions hidrològiques del Xúquer i del Segura.
Aquestes zones són, a més a més, les que aparentment presenten més potencialitats per al seu des-
envolupament futur (MMA, 2000).

Com a part dels tractaments terciaris, l’eliminació dels sòlids dissolts fixos (sals) és rellevant, particu-
larment quan l’aigua regenerada es destina a usos sensibles a aquest contaminant, com, per exem-
ple, el reg de parcs i jardins, on una alta conductivitat provoca danys a la gespa.

Hi ha diversos processos per a l’eliminació de la salinitat en una aigua residual, entre els quals desta-
quen l’osmosi i l’electrodiàlisi. A Espanya s’han implantat diversos sistemes d’electrodiàlisi, i en la figu-
ra 2 es presenten les plantes d’electrodiàlisi reversible més importants. El sistema de regeneració d’ai-
gües residuals implantat en l’EDAR de Terrassa és la quarta planta amb més cabal d’Espanya i la pri-
mera a rebre un afluent amb una salinitat superior als 2.000 mg/l.

II JORNADES TÈCNIQUES DE GESTIÓ D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS
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Figura 1. Països on hi ha evidència documental sobre la pràctica de
regenerar i reutilitzar aigües residuals (Seguí, 2004).



2. OBJECTIU

Compartir les experiències sobre la gestió integral d’un sistema de regeneració i reutilització d’aigües
residuals.

3. GESTIÓ INTEGRAL

La posada en explotació de la planta s’ha produït
oficialment el mes d’abril, i els tècnics de TECNO-
MA (Grup TYPSA) han estat els qui s’han encarre-
gat d’aquesta missió. A més de la presència dels
tècnics fixos que operen a la planta, s’ha instal·lat
un laboratori de control d’aigües que permet opti-
mitzar l’explotació, a més de garantir la qualitat de
l’aigua en les seves característiques sanitàries i
agronòmiques.

La gestió de l’explotació que TECNOMA duu a
terme inclou, a més a més, la supervisió del possible
impacte que el reg amb aigua regenerada pot oca-
sionar sobre el medi ambient. Per això, es fan analí-
tiques diàries de la qualitat de l’aigua tant a la bassa
de reg com als pous de control que hi ha en el camp
de golf i les rodalies. La taula 1 presenta les diferents
fases de la gestió integral del terciari de l’EDAR de
Terrassa - Les Fonts que realitza el Grup TYPSA.
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Figura 2. Situació del dessalinització d’aigües residuals a Espanya.

Taula 1. Fases de la gestió integral del terciari de
l’EDAR de Terrassa - Les Fonts.

Projecte

Informe ambiental

Direcció d’obra

Vigilància ambiental

Explotació

Control de la qualitat 
de l’aigua

Agronòmica

Hidrogeològica

R+D+i

Fase Activitats

Inicial

D’obra

De producció

D’assistència 

tècnica



4. SITUACIÓ ACTUAL

El tractament terciari avançat de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts, està format per: 
1) coagulació-floculació; 2) decantació; 3) filtració; 4) electrodiàlisi reversible, i 5) desinfecció. Les figu-
res 3 i 4 presenten els esquemes d’aquests processos.

Durant l’any 2004, l’explotació de la planta a càrrec del personal de l’empresa TECNOMA, del Grup
TYPSA, va garantir el subministrament d’aigua regenerada, mantenint el dipòsit d’emmagatzematge,
de mitjana, al 90% de la seva capacitat i complint les exigències de qualitat. La taula 2 presenta els
valors mitjans de la qualitat de l’aigua de l’afluent i l’efluent obtinguts durant l’any 2004.

Així mateix, s’han fet els controls i el seguiment de la qualitat de l’aigua als pous profunds de la zona,
amb la finalitat de vigilar el possible impacte que la reutilització d’aigua regenerada pot ocasionar a l’a-

II JORNADES TÈCNIQUES DE GESTIÓ D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS

520

Figura 3. Processos del tractament fisicoquímic de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts.

Figura 4. Processos del tractament terciari avançat de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts.



qüífer de la regió. Durant l’any 2004 es van fer anàlisis mensuals en onze pous ubicats a tota la zona.
Aquestes anàlisis van incloure paràmetres com ara: nivell piezomètric, pH, conductivitat elèctrica, nitro-
gen en totes les seves formes, fòsfor, metalls, pesticides i compostos orgànics volàtils, entre altres.

A més a més, sustentats en aquesta informació, personal de TYPSA desenvolupa un model tridimen-
sional de l’aqüífer amb la finalitat d’estudiar la migració dels contaminants.

Com a part de la gestió integral, l’àrea d’economia de l’aigua fa estudis sobre el benefici econòmic de
la reutilització d’aigües regenerades a la zona. La taula 3 reflecteix l’anàlisi dels costos realitzada al sis-
tema de regeneració i reutilització d’aigües residuals de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts. Aquesta anà-
lisi inclou els nous conceptes econòmics establerts en la Directiva marc de l’aigua.
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Taula 2. Valors mitjans de l’afluent i l’efluent del tractament terciari avançat de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts.

Taula 3. Anàlisi de costos del tractament terciari avançat de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts.

Paràmetre           Unitat
Valor mitjà

Afluent              Efluent

Matèria en suspensió mg/l 35 4

Terbolesa UNT 15  2

DBO5 mg/l 25 7

DQO mg/l 125 30

Conductivitat mS/cm 3,500 1,200  

Coliformes fecals UFC/100 ml 107 < 10

Terciari fisicoquímic* 0,10 € /m3 0,06 € /m3

Terciari fisicoquímic + dessalinització* 0,46 € /m3 0,26 € /m3

Terciari fisicoquímic + dessalinització
(seguint els criteris de la nova DMA) 

0,69 € /m3 0,37 € /m3

Capacitat de funcionament   

50%                      100% 

* No es compleixen els criteris de la recuperació de costos que estableix la DMA.

Concepte



5. SITUACIÓ FUTURA

Amb la idea d’oferir una gestió integral de l’explotació, i amb el suport dels responsables del Reial Club
de Golf del Prat, TECNOMA, per mitjà del Departament de R+D+i de l’empresa matriu TYPSA, ha pre-
sentat un projecte europeu dins del Programa LIFE-Medi Ambient 2004-2005, juntament amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, encaminat a la
recerca sobre la gestió integral i sostenible de l’aigua, complint els preceptes i els objectius que esta-
bleix la nova Directiva marc de l’aigua.

6. CONCLUSIONS

El terciari de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts és un sistema que presenta complexitat en la seva explo-
tació, a causa que rep una aigua residual amb una barreja important urbanoindustrial. Tanmateix, mit-
jançant una gestió adequada, és possible obtenir una aigua regenerada de qualitat òptima que permeti
la seva reutilització en els usos als quals es destina.

L’existència d’un únic interlocutor amb el client, a més de ser una garantia a l’hora d’assumir respon-
sabilitats des de l’etapa de redacció del projecte fins a l’explotació, permet mantenir una comunicació
basada en la confiança mútua entre client i assessor tècnic.

La gestió integral del terciari de l’EDAR de Terrassa - Les Fonts persegueix a tota hora complir l’espe-
rit de la nova Directiva marc de l’aigua, per la qual cosa el Grup TYPSA, d’una manera permanent,
investiga, desenvolupa i implanta els avenços en matèria de regeneració i reutilització d’aigües resi-
duals per ser avantguarda en la matèria.
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