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Pla Director d’Aigües Regenerades

Per què un PDAR?

Tasques realitzades

– Estudi de la demanda

– Avaluació d’ubicacions , dimensionament i tecnologies ERA

– Xarxa de transport

– Estudi econòmic

Conclusions



Entitat  Local de l’Aigua (ELA)  fundada  l’any 1988   que dona servei actualment a 64 Ajuntaments 

del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental 

• Sanejament  ( alta / baixa ) . Model de gestió Integral

• Millora del medi fluvial

• Participació i educació ambiental. Comunicació i promoció

Realitat territorial del Consorci Besòs Tordera

454.060 
habitants 

servits

307 km 
col.lectors

1.250 km 
clavegueram

1.230 km2 
de territori

22 EDAR
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Per què un PDAR?

▪ L’aigua es un recurs escàs

▪ La reutilització d’aigua  està dintre de l’estratègia d’economia circular 

presentada per la comissió Europea al Desembre de 2015

▪ La reutilització s’engloba en el 7e objectiu del mil·lenni de la WHO 

(Organització Mundial de la Salut) ....Es necessari trobar fonts alternatives de 

subministrament d’aigua, amb garanties de qualitat i subministrament

▪ L’increment de l’eficiència en el cicle de l’aigua és un mecanisme essencial

identificat com a eina per mitigar els efectes del canvi climàtic (Impact

Assessment of the Blueprint to Safeguard European Water resources presented

in 2012)

✓ La proximitat de la EDAR al nucli urbà es percep com una font de

subministrament per part de la ciutadania

✓ Donar resposta a necessitats puntuals pot provocar ineficiències en la gestió

global dels sistemes de sanejament i producció d’aigua regenerada

✓ Una reutilització planificada incrementa l’eficiència dels recurs i redueix els

costos d’inversió i operació



Estimació en base a la superfície de reg i

el tipus de conreu

Reg agrícola

6.159.642 m³

Estudi d’Aqüífers

Estudi viabilitat de recàrrega gestionada

8.628.731 m³

Industries amb consum > 10.000m³

Usos mes demanats: Refrigeració de

màquines i Neteges varies

4.235.684 m³

67 municipis contactats de les conques

Besòs i Tordera

Usos mes demanats: Neteja de carrers i

Reg de zones verdes

3.080.680 m³

Estudi de Demandes

Demanda Municipal

Demanda Industrial

Demanda Agrícola

Demanda Ambiental



Ubicació i dimensionament ERA

Criteris per ubicació i dimensionament ERA:

• L’Autorització d´ús segueix la figura d’autorització complementaria de 

punt d’abocament d’acord al RD1620

• Minimitzar distància usuari principal - ERA.

• Proximitat entre usuaris (agrupacions d’usuaris, polígons industrials...)

• Volum de demanda total

• Desenvolupament urbanístics o industrials propers que poden generar 

importants demandes d’aigua regenerada.

• Disponibilitat d’aigua no potable a la zona 

• Existència de xarxes de transport d’Aigua Regenerada i/o existència 

d’usuaris amb concessions vigents.

Criteris per selecció de tecnologia:

• Marc legal actual RD 1620/2017

• Tecnologia compatible amb requeriments d’homologació proposta directiva europea

• Minimització costos d’operació



Dimensionament i tecnologia ERA

Fisicoquímic i 
decantació

(p. e. decantació 
lamelar)

Filtració

(p. e. tamís, filtre 
de sorra, 

microfiltració)

Filtració amb 
membrana

(p. e. 
ultrafiltració)

Osmosi 
inversa

Desinfecció 
per llum UV

Desinfecció 
de 

manteniment

(p. e. cloració)

Fisicoquímic i 
decantació

(p. e. decantació 
lamelar)

Filtració

(p. e. tamís, filtre de 
sorra, microfiltració)

Dessalinització 
EDR

Desinfecció 
amb llum UV

Desinfecció de 
manteniment

(p. e. cloració)

 

Dimensionament 
(m³/any) 

ERA Caldes de Montbui 981.120 

ERA Castellar del Vallès 490.560 

ERA Congost 113.880 

ERA Granollers 981.120 

ERA La Garriga 981.120 

ERA La Llagosta 9.855.000 

ERA La Roca del Vallès 981.120 

ERA Montornès del Vallès 3.048.480 

ERA Sant Antoni de Vilamajor 490.560 

ERA Sant Celoni 367.920 

ERA Sant Llorenç Savall 113.880 

ERA Sant Quirze Safaja 367.920 

ERA Santa Maria de Palautordera 490.560 

ERA Vilanova del Vallès 1.576.800 

 20.840.040,00 

 



Xarxa de Transport

▪ 14 ERA i una xarxa de Transport de 147 km amb la que s’arriba a cobrir 71% de les demandes

▪ Xarxes Intra-Sistemes i Xarxes-Intersistemes
▪ ERA Sant Celoni ↔ ERA Santa M Palautordera ↔ ERA Sant A. Vilamajor

▪ ERA La Garriga ↔ ERA Granollers ↔ ERA Montornès del Vallès



Estudi Econòmic

1ª Fase 

► ERA Granollers

► ERA La Garriga

► ERA Vilanova del Vallès

► ERA Santa Maria de Palautordera

3,8 M€ Instal·lacions

5,7 M€ Xarxa transport

2,9 Hm³ → 19% de les demandes

1,9 M€ Instal·lacions

10 M€ Xarxa transport

2,8 Hm³ → 37% de les demandes

12 M€ Instal·lacions

21,8 M€ Xarxa transport

9,9 Hm³ → 71% de la demanda total

►ERA La Roca del Vallès

►ERA Montornès del Vallès

►ERA Congost

►ERA St Llorenç Savall

2ª Fase

3ª Fase

►ERA Caldes de Montbui

►ERA Castellar del Vallès

►ERA La Llagosta

►ERA Sant Celoni

►ERA Sant Antoni de Vilamajor

►ERA Sant Quirze Safaja



Estudi de recuperació de costos

✓ S’estudia el projecte en tres fases

d’implantació: any 0, any 5 i any 10

✓ Període de reposició 15 anys per

tecnologia i 50 anys per pobra civil

✓ Sostenibilitat econòmica: Càlcul de

VAN positiu a 50 anys amb taxa de

descompte del 4% (Document Guia DG

Política Regional Comissió Europea ap.3.2 Aigua)

✓ Estudi de recuperació de costos

homogeni per tota la conca i ús

incloent mix de tecnologies

✓ Dos supòsits de recuperació de

costos , amb xarxa de transport i

sense xarxa de transport



Conclusions

✓ Utilitzant com a punt de partida una demanda real de recurs d’aigua

regenerada s’ha elaborat una planificació ordenada de les actuacions en

infraestructures a realitzar per donar-hi resposta amb l’ajuda de

✓ La necessitat d’inversió detectada sense reposicions ascendeix a 55,2 MEU

composats per 37,5MEu en xarxa i 17,7MEu en plantes de tractament (ERA)

✓ La inversió corresponent a la xarxa de transport té un impacte en l’estudi de

recuperació de costos d’un +12% en l’ús urbà i industrial i un +16% en usos

ambientals i agrícoles.

✓ Amb la implantació del PDAR s’alliberen 3,9 hm3/any d’aigua de xarxa

potable, es gestionen i ordenen 3,5 hm3/any en aigua de reg i s’incrementa el

factor reserva en aqüífer en 8,2 hm3/any.

✓ Les polítiques d'incentivació d’ús de l’aigua regenerada i la homogeneïtzació

de la possibilitat de l’accés a aquest recurs en tot el territori son factors

essencials en la elaboració de la tarifa final a l’usuari a partir de l’estructura de

costos presentada.



Moltes gràcies per la seva atenció

www.besos-tordera.cat

Pere Aguiló Martos

paguilo@besos-tordera.cat

Riu Tenes (Bigues i Riells)


