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Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar

1. INTRODUCCIÓ

En la primavera de 2007, el desenvolupament de la regeneració i posterior reutilització de 
les aigües depurades en l’àmbit de la Costa Brava va realitzar un significatiu pas endavant, 
en iniciar-se el subministrament per a usos urbans no potables en els municipis de Tossa de 
Mar i de Lloret de Mar a través de xarxes específiques d’aigua regenerada. Així, una vegada 
atesos els principals grans consumidors d’aigua de l’àmbit de la Costa Brava (camps de golf 
i  algun cas,  zones agrícoles),  el  següent graó en l’evolució d’aquesta activitat  era el  de 
realitzar un subministrament a múltiples usuaris a través de xarxes específiques i, per tant, 
clarament separades i diferenciades de les de l’aigua potable.

Així, és a partir del mes de juny de 2007 quan entren en servei les dues columnes vertebrals 
de les xarxes de Tossa de Mar i de Lloret de Mar, amb la finalitat de cobrir la màxima part de 
la demanda no potable d’aquests municipis amb aigua regenerada. 

Aquesta activitat s’ha iniciat amb el subministrament d’aigua regenerada per a diversos usos 
urbans  no  potables  però  de  responsabilitat  municipal.  Ben  conscientment,  s’ha  volgut 
començar  l’aprenentatge  de la  gestió  d’aquesta mena de xarxes  de manera controlada, 
abans  de  passar  a  cobrir  objectius  més  ambiciosos  com  poden  ser  la  realització  del 
subministrament  per  al  reg  de  jardins  privats,  on  es  podria  assolir  un  més gran estalvi 
d’aigua potable. Aquests objectius, per altra banda, requereixen d’una expressa aprovació 
de les autoritats sanitàries i sense treballs previs com aquest difícilment la rebrien. A més, 
en municipis que s’abasteixen en bona part de la dessalinitzadora de Blanes, la regeneració 
i  reutilització de les aigües depurades representa no sols un estalvi  d’aigua, sinó també 
d’energia, ja que els consums energètics per unitat de volum produïda són molt inferiors als 
generats  pel  tractament  d’osmosi  inversa  de  l’aigua  de  mar,  als  quals  cal  sumar-los  el 
transport de l’aigua dessalinitzada fins a Lloret de Mar i fins a Tossa de Mar.

Aquest  estudi  recull  tota  la  informació  relativa  al  subministrament  d’aigua  regenerada a 
través de les xarxes de Tossa de Mar i de Lloret de Mar que s’ha generat des de la seva 
posada en servei, a finals de la primavera de 2007, fins a finals d’aquest mateix any.

2. OBJECTIUS

L’objectiu general de l’estudi és determinar experimentalment com evolucionen els diferents 
paràmetres fisicoquímics i microbiològics de l’aigua regenerada al llarg del seu pas per les 
xarxes de distribució.

Els objectius específics de l’estudi són:

• Realitzar  un  seguiment  dels  paràmetres  normatius  per  tal  de  determinar  si  el  seu 
compliment es veu afectat pel pas de l’aigua regenerada per la xarxa.

• Realitzar un seguiment de paràmetres que permetin detectar situacions indesitjables de 
caire estètic (p.e., control de males olors).

• Determinar les dosis d’agents desinfectants que cal aplicar en el procés de desinfecció 
i/o a l’inici de la xarxa, en especial d’hipoclorit, a fi d’aportar un clor residual que asseguri 
el manteniment de la qualitat sanitària de l’aigua.

• Proposar, en base als resultats obtinguts, les condicions òptimes de treball, fent especial 
incidència en les dosis d’hipoclorit aplicades. 
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3. CRITERIS DE QUALITAT DE L’AIGUA REGENERADA 

En el moment de l’entrada en servei de les xarxes d’aigua regenerada de Tossa de Mar i de 
Lloret de Mar no hi havia criteris que fossin normatius al respecte de la qualitat que havia de 
tenir aquesta aigua per ser emprada com a aigua de serveis urbans municipals. Fins el 7 de 
desembre de 2007, moment d’entrada en vigor del Real Decreto (RD) 1620/2007, pel qual 
s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, tan sols existien les 
recomanacions formulades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que eren divulgades a 
través de la seva pàgina web.

Taula 1. Comparativa dels criteris apuntats per les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
els que apareixen recollits en el RD 1620/2007 per als usos urbans residencials (qualitat 1.1) i els 
usos de serveis urbans (qualitat 1.2).

Principals paràmetres

Criteris per a usos 
de serveis urbans 

segons les 
recomanacions de 

l’ACA (a)

Criteris RD 
1620/2007 per a 
usos de serveis 

urbans 
(qualitat 1.2) (b) (c)

Criteris RD 
1620/2007 per a 

usos urbans 
residencials 

(qualitat 1.1) (b) (d)
Anàlisis rutinàries – Percentil 90 del conjunt anual de valors
Escherichia coli, ufc/100 mL 200 200 0
Sòlids en suspensió, mg/L 20 20 10
Terbolesa, NTU 5 10 2

Anàlisis esporàdiques
Nemàtodes intestinals < 1 ou / litre < 1 / 10 litres < 1 / 10 litres
Legionella spp., ufc/L < 1.000 

L. pneumophila
< 100 < 100

(a) Per a usos de municipals (zones verdes, neteges carrers, reg zones esportives)
(b) Ministerio de Medio Ambiente (2007). 
(c) Els usos actuals,  tant a Tossa de Mar com a Lloret de Mar, són el reg de zones verdes, les 

neteges de carrers i el reg de zones esportives.
(d) Els usos futurs, a mig i  llarg termini,  es preveu que incorporin el reg de jardins privats i/o la 

descàrrega d’aparells sanitaris.

Tal com es pot observar en la Taula 1, els criteris de l’ACA i del RD 1620/2007 per als usos 
de serveis urbans són molt  semblants entre  ells,  essent la principal  diferència la menor 
terbolesa tolerada en les recomanacions de l’ACA, el valor de la qual és justament la meitat 
(5 NTU) del que s’esmenta en el RD (10 NTU). En el cas dels usos urbans residencials, es 
produeix un important salt en les exigències de qualitat, ja que es demana que almenys el 
90 de les mostres en el període d’un any estiguin per sota de 2 NTU i que tinguin absència 
de colònies detectables d’Escherichia coli en 100 mL de mostra.

Per als usos previstos en aquesta fase inicial de servei de les xarxes d’aigua regenerada de 
Tossa de Mar i  de Lloret de Mar els criteris de qualitat aplicables són els definits per la 
qualitat 1.2 del RD 1620/2007, amb la suposada excepció de la terbolesa, que hauria de 
quedar per sota del límit més restrictiu imposat per les recomanacions de l’ACA.
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4.  TRACTAMENT DE REGENERACIÓ I  XARXA D’AIGUA REGENERADA  DE TOSSA 
DE MAR

4.1 El tractament de regeneració

El tractament de regeneració d’aigua de l’EDAR de Tossa de Mar va ser posat en servei a 
finals  de l’any 2002.  La instal·lació actual  està  dimensionada per produir  fins a 35 m3/h 
d’aigua regenerada, però és fàcilment ampliable fins a un màxim de 140 m3/h, i està formada 
pels següents elements:

• Una línia amb un tanc de coagulació i un de floculació, en la que es dosifiquen policlorur 
d’alumini i polielectrolit aniònic, respectivament. Les dimensions del tanc de coagulació 
són de 2,5 m3 i les del tanc de floculació de 13 m3, la qual cosa implica que a un cabal de 
disseny  de  35  m3/h  els  temps  de  residència  són  de  4  minuts  i  de  22  minuts, 
respectivament.

• Un decantador lamel·lar, amb un volum de 18 m3 i una velocitat ascensional de 3,5 m/h. 
A la sortida del decantador es realitza una primera dosificació d’hipoclorit sòdic per iniciar 
el procés de desinfecció i per evitar la formació d’algues en les etapes posteriors del 
tractament. 

• Un filtre de sorra de neteja en continu, marca HUBER, amb una velocitat de filtració de 
7,5 m/h a cabal de disseny.

• Un equip de desinfecció amb llum ultraviolada marca Berson Inline 400 Special 10Kw, 
amb una dosi teòrica màxima de 48 mJ/cm2, a cabal de disseny. Aquest equip ha entrat 
en servei a inicis d’estiu del 2008, la qual cosa permet augmentar la fiabilitat d’aquest 
procés.

• Un dipòsit d’aigua regenerada de 700 m3 de capacitat, que aporta un temps de contacte 
addicional (20 hores, a cabal de disseny). Des d’aquest dipòsit, dues bombes mantenen 
una pressió d’entre 2,5 i 4,0 Kg/cm3 a tota la xarxa.

• A  més  d’aquests  elements,  principals,  el  sistema  disposa  de  diversos  elements  de 
seguretat,  instal·lats  per  a  protegir  la  qualitat  de  l’aigua  regenerada.  Aquests 
elements són:
o Una sonda de terbolesa a la sortida de l’EDAR, les lectures de la qual es troben 

connectades a l’ordinador central  i  aturen les bombes d’impulsió al  tractament de 
regeneració si la terbolesa de l’aigua supera les 15 NTU.

o Una sonda de clor total a la sortida del filtre de sorra, les lectures de la qual són 
registrades  per  l’ordinador  i  comanden  l’electrovàlvula  d’entrada  al  dipòsit 
d’acumulació.  En cas que les lectures siguin inferiors a un valor  fixat,  el  sistema 
tanca l’electrovàlvula d’entrada a dipòsit, evitant així que entri aigua sospitosa de no 
haver estat desinfectada correctament.

o Una sonda de clor residual lliure, ubicada en el dipòsit d’aigua regenerada, que dóna 
ordres a una segona bomba dosificadora d’hipoclorit i que permet mantenir-hi una 
determinada concentració d’aquest element. Alhora, dins del dipòsit s’hi ha instal·lat 
una bomba per a la recirculació de l’aigua,  a fi  d’aconseguir  l’homogenització de 
l’hipoclorit dosificat.

Fins el  moment,  l’aigua regenerada produïda ha estat  utilitzada per  als  usos interns de 
l’EDAR de Tossa de Mar, pel reg del Parc de Sa Riera, com a aigua de servei per a la 
gossera comarcal, situada en les proximitats de l’EDAR, com a aigua de neteja dels carrers 
de la vil·la i, finalment, per al reg dels jardins municipals i dels marges de la riera de Tossa a 
través de la xarxa.
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Figures 1 i  2.  Vista  general  del  tractament  de regeneració  de l’EDAR de Tossa de Mar 
(esquerra) i detall de l’aigua regenerada en el decantador lamelar (dreta).

 

Figures 3 i 4. Vista del filtre de sorra del tractament de regeneració de l’EDAR de 
Tossa de Mar (esquerra) i  detall  de l’aigua regenerada produïda en una de les 
boques de reg del Parc de Sa Riera (dreta).

4.2 La xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar
 
La  xarxa  d’aigua  regenerada de  Tossa de  Mar  està  formada  per  tubs  de  polietilè  d’un 
diàmetre inicial de de 160 mm i en l’actualitat té una longitud total de 2.062 metres. El volum 
d’aigua contingut entre la sortida del dipòsit de l’EDAR i el darrer punt de la xarxa actual és 
de 36 m3. Al llarg de la xarxa es troben repartides diferents boques de reg amb mànega, a 
més de dos hidrants i de diverses zones de reg per degoteig soterrat i de reg per difusors de 
raig. La finalitat de la xarxa d’aigua regenerada és, de moment, permetre el reg d’una part 
dels jardins municipals amb un recurs diferent de l’aigua potable, així com el d’ajudar a la 
restauració ecològica dels dos marges de la riera en el seu tram urbà.

Té  el  seu  inici  en  l’hidrant  situat  en  el  Parc  de  Sa  Riera,  després  creua aquest  parc  i 
continua paralel·lament a la riera pel  seu marge esquerre.  Continua per la Rambla Pau 
Casals  fins  al  carrer  Capità  Mestres,  on creua la  riera  cap  el  marge dret.  Segueix  per 
l’Avinguda de Catalunya i pel passeig Mossèn Jacint Verdaguer. En aquest passeig, davant 
del  monument  a  Mossèn  Jacint  Verdaguer  passa  a  ser  una  canonada  de  90  mm  de 
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diàmetre. Segueix pel marge dret de la riera al llarg del Passeig del Mar. A continuació, 
passa pels carrers Peixateries i Portal, per continuar fins a la Plaça d’Armes a la Vila Vella, 
on la canonada torna a reduir el seu diàmetre fins els 63 mm. Finalment arriba fins a la plaça 
Roig Soler, on es troba l’últim punt del que era la xarxa en el moment de l’estudi. En el 
moment de redacció d’aquest informe aquest punt ja té continuïtat fins a la Vila Vella de 
Tossa de Mar, gràcies a la instal·lació d’un sistema de bombament que permet impulsar 
l’aigua  regenerada  fins  a  aquest  indret.  Paral·lelament,  durant  aquest  període  la  xarxa 
d’aigua  regenerada  s’ha  ampliat  amb  diferents  ramals  que  arriben  fins  a  la  gossera 
comarcal, a la zona de Can Vergonyós i al Parc dels Terrassers.

4.3 Punts de mostreig

4.3.1. En l’EDAR de Tossa

• Efluent  secundari  (ES):  les  mostres  d’efluent  secundari  s’han  pres  directament  dels 
vessadors dels decantadors secundaris

• Sortida  del  dipòsit  d’acumulació  d’aigua  regenerada  (Diposit):  les  mostres  d’aigua 
regenerada s’han pres de l’aixeta situada en la canonada de sortida del dipòsit

Taula 2. Punts de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa 
de  Mar  i  distància  en  metres  des  del  dipòsit  fins  a 
cadascun dels punts.

Punts xarxa Distància al dipòsit
( metres )

XT1 585
XT2 1.187
XT3 1.634
XT4 2.062

4.3.2. En la xarxa d’aigua regenerada

Tots els punts de mostreig de la xarxa corresponen a boques de reg amb mànega de la 
canonada de distribució i són els següents (Taula 2):

• Punt (XT1): boca de reg amb mànega de la canonada situada a la Rambla Pau Casals, 
molt pròxima al Càmping Can Martí, a 585 metres del dipòsit

• Punt (XT2): boca de reg amb mànega situada a la Rambla Pau Casals, a 1.187 metres 
del dipòsit

• Punt (XT3): boca de reg amb mànega situada al Passeig del mar, a 1.634 metres del 
dipòsit d’acumulació

• Punt (XT4): boca de reg amb mànega situada a la Plaça Roig Soler, a 2.062 metres del 
dipòsit d’acumulació.

Durant el període d’estudi (juny-desembre de 2007), la utilització de l’aigua regenerada de la 
xarxa s’ha realitzat preferentment a través dels punts XT1 i XT2, en els quals la renovació de 
l’aigua ha estat gran. La utilització d’aigua des del punt XT3 ha estat força menor i la del 
punt XT4 pràcticament nul·la, la qual cosa s’ha vist reflectida en els resultats d’alguns dels 
paràmetres analítics, com més endavant es veurà.
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Figures 5 i 6. Presa de mostres en els punts XT1 (esquerra) i XT2 (dreta) de la xarxa d’aigua 
regenerada de Tossa de Mar el dia 3 d’agost de 2007, durant el procés de recollida de dades 
per a aquest estudi.

 

Figures 7 i 8. Presa de mostres en els punts XT3 (esquerra) i XT4 (dreta) de la xarxa 
d’aigua regenerada de Tossa de Mar el dia 3 d’agost de 2007, durant el procés de 
recollida de dades per a aquest estudi.

4.4 Freqüència de mostreig, recollida de mostres i paràmetres analitzats

4.4.1 Freqüència

Totes les anàlisis fisicoquímiques es van realitzar amb una freqüència diària des del 15 de 
juny fins el 19 de juliol.  A partir d’aquest dia, la freqüència es va reduir a tres dies a la 
setmana, mentre que els dos restants tan sols es van realitzar les determinacions de les 
concentracions  de  clor  residual  total,  així  com  les  mesures  de  la  terbolesa  i  de  la 
transmitància a 254 nm. Les anàlisis microbiològiques s’han realitzat dos dies a la setmana 
durant  tot  l’estiu.  A  partir  del  mes  d’octubre  tant  les  anàlisis  fisicoquímiques  com  les 
microbiològiques s’han realitzat una vegada a la setmana.
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4.4.2 Recollida de mostres

Durant el període comprès entre els mesos de juny i de setembre, la recollida de mostres 
s’ha realitzat diàriament, de dilluns a divendres, de 7:00 a 10:00 del matí, en cadascun dels 
punts de mostreig de la xarxa. A partir del mes d’octubre les mostres s’han pres entre les 
8:00 i les 10:30 h.

Tant en una època com en l’altra, el procediment de recollida de mostres en les boques de 
reg  ha  estat  diferent  en  funció  de  si  s’havien  de  realitzar  anàlisis  fisicoquímiques  o 
microbiològiques. Aquests procediments han estat els següents:

• Mostreig per a les anàlisis fisicoquímiques: amb l’ajuda d’una mànega, es deixa circular 
l’aigua durant aproximadament 2 minuts. Seguidament s’agafa l’aigua en un recipient de 
plàstic. In situ, es mesura la temperatura.

• Mostreig per a les anàlisis microbiològiques: Sense connectar la mànega, es mulla la 
boca de la canonada amb etanol per desinfectar la zona de contacte amb la mostra. Es 
deixa circular l’aigua i s’omple un recipient de vidre estèril que conté de tiosulfat sòdic a 
una concentració del 0,1%, per tal de neutralitzar el clor residual que pogués quedar en 
l’aigua. El contingut de tiosulfat depèn del volum del recipient, de manera que en les 
ampolles de 250 mL s’hi afegeixen 0,75 mL de tiosulfat, mentre que en les ampolles de 
500 mL se n’hi afegeixen 1,5 mL.

4.4.3 Paràmetres analitzats

4.4.3.1 Paràmetres físicoquímics

Excepte  aquelles  que  s’han  realitzat  in  situ en  el  moment  de  la  presa  de  la  mostra 
(temperatura, i potencial redox de manera puntual), la resta d’anàlisis físicoquímiques han 
estat realitzades en el laboratori de l’EDAR de Lloret de Mar. En la Taula 3 es presenta el 
llistat de paràmetres físicoquímics analitzats i els mètodes emprats.

4.4.3.2 Paràmetres microbiològics

Pel que fa a les anàlisis microbiològiques, totes han estat realitzades en el laboratori de 
l’EDAR de Lloret de Mar En la Taula 4 es presenta el llistat de paràmetres microbiològics 
analitzats i els mètodes emprats.

Taula 3. Paràmetres fisicoquímics analitzats i mètodes emprats per a l’anàlisi de les mostres de les 
xarxes d’aigua regenerada de Tossa de Mar i de Lloret de Mar.

Paràmetre físicoquímic Mètode analític
Temperatura, ºC Termòmetre

MES, mg/L Standard Methods, 2540-D
Potencial redox, mV Electrode metàl·lic combinat de platí, Crison

Oxigen dissolt, mg O2/L Oxímetre, WTW Oxi 330, Crison
pH Mesurador de pH, MicropH 2000, Crison

Conductivitat elèctrica, dS/m Conductímetre, CDTM-523, Crison
Terbolesa, NTU Nefelometria, 2100-A, Hach

Transmitància a 254 nm, % Espetrofotometria, LAMBDA11UV/vis, PERKIN-ELMER
Clor residual  total, mg CL2/L Fotòmetre, HI 96724C, Hanna
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Taula 4. Paràmetres microbiològics analitzats i mètodes emprats per a l’anàlisi de les mostres de les 
xarxes d’aigua regenerada de Tossa de Mar i de Lloret de Mar.

Paràmetre microbiològic Mètode analític
Coliformes fecals Medi selectiu FC Broth Base, incubació a 44 ºC durant 24 h
Escherichia coli Medi selectiu MLGA, incubació a 37ºC durant 24 h

Bacteris aerobis totals Medi selectiu R2A, incubació a 22ºC durant 5 dies
Pseudomonas spp. Medi selectiu GSP, incubació a 22ºC durant 5 dies

4.5 Volums subministrats

El volum d’aigua regenerada que ha entrat en el dipòsit previ a l’inici de la xarxa ha estat de 
48.904 m3 entre els mesos de juny i de desembre de 2007. D’aquests, desconeixem quina 
quantitat exacta és la que ha estat utilitzada a través de la xarxa, ja que des d’aquest dipòsit 
també s’abasteixen els serveis de la pròpia EDAR, el sistema de reg del Parc de Sa Riera i 
el  servei  municipal  de  neteja  viària.  En  la  Taula  5  es  pot  veure  la  distribució  mensual 
d’aquests volums.

Taula  5. Distribució  mensual  dels  volums  d’aigua 
regenerada que ha entrat en el dipòsit previ a l’inici 
de la xarxa de Tossa de Mar entre els mesos de 
juny i desembre de 2007, ambdós inclosos.

Mes
Volum subministrat 
d’aigua regenerada

(m3)
Juny 4.876
Juliol 7.576
Agost 11.156

Setembre 9.574
Octubre 5.980

Novembre 6.934
Desembre 2.813

Total 48.904

4.6 Dosificació d’agents desinfectants

L’agent aplicat tant per a la desinfecció (pre-cloració) com per al manteniment de la qualitat 
sanitària en la xarxa d’aigua regenerada (post-cloració) ha estat l’hipoclorit sòdic. S’han fet 
estimacions de les dosis  mitjanes aplicades mensualment  a partir  de la  relació  entre  el 
volum total d’hipoclorit consumit en un mes i el volum d’aigua regenerada que ha entrat en el 
dipòsit, per a cadascun d’aquests dos conceptes. 

Tal com es pot observar en la Taula 6, aquestes dosis mitjanes han oscil·lat entre els 7 i els 
9 mg Cl2/L en la pre-cloració i entre 14 i 24 mg Cl2/L en la post-cloració. Les dosificacions en 
la  post-cloració  han  estat  en  la  majoria  de  casos  d’entre  el  doble  i  el  triple  de  les 
dosificacions en la pre-cloració, fruit de l’existència d’una sonda de clor residual lliure i de la 
consigna donada, que ha oscil·lat entre 0,4 i 1,1 mg Cl2/L, depenent de les necessitats del 
moment concret.
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Taula 6. Evolució de la dosificació d’hipoclorit sòdic per a la desinfecció de l’aigua 
regenerada i per al manteniment de la qualitat en la xarxa d’aigua regenerada de 
Tossa de Mar entre el juny i el desembre de 2007.

Mes

Dosificació 
d’hipoclorit per a 

la desinfecció
-pre-cloració-

(mg Cl2/L)

Dosificació 
d’hipoclorit

post-cloració
(mg Cl2/L)

Consigna donada a 
la sonda de clor 

residual lliure en la
post-cloració

(mg Cl2/L)
Juny 7,9 14,3 0,8
Juliol 7,6 20,3 1,1
Agost 7,9 23,6 1,1

Setembre 8,7 17,6 0,8
Octubre 6,9 17,0 0,4

Novembre 7,2 6,3 0,4
Desembre 5,4 12,2 0,4
Mitjanes 7,4 15,9 -

4.7 Resultats analítics

Durant els primers mesos de funcionament de la xarxa el seguiment realitzat ha estat intens, 
per  tal  de  poder  observar  quines  eren  les  variacions  que  es  produïen  en  els  diferents 
paràmetres i alhora poder detectar errades o mancances que d’altra forma podrien passar 
inadvertides. El mes de màxima intensitat en el seguiment ha estat el juliol, amb un total de 
975 determinacions, i el de menor intensitat el de novembre, amb 268 determinacions. En la 
Taula 7 es presenta un resum de totes les determinacions realitzades durant  el  període 
comprès entre els mesos de juny i de desembre de 2007 en la xarxa d’aigua regenerada de 
Tossa de Mar.

Taula 7. Resum del número d’anàlisis realitzades cada mes en el conjunt de punts de mostreig de la 
xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar.

Paràmetres
Mesos

Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
MES 49 89 56 56 34 31 28 343

Terbolesa 49 108 92 102 50 44 46 491
Transmitància a 254 nm 49 108 87 58 50 44 46 442
Conductivitat elèctrica 49 89 62 55 32 18 20 325

Temperatura 49 89 57 55 25 18 10 303
pH 49 89 62 55 31 18 20 324

Clor residual total 49 98 93 17 0 16 20 293
Potencial redox 9 79 62 55 20 13 20 258
Oxigen dissolt 0 79 57 55 20 8 20 239

Coliformes fecals 20 40 35 40 25 15 15 190
Escherichia coli 20 40 35 40 25 15 20 195

Bacteris aerobis totals 20 39 34 40 19 15 6 173
Pseudomonas spp. 20 28 24 38 21 13 6 150

Total 432 975 756 666 352 268 277 3.726
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Pel que fa a la presentació de resultats, la informació s’ha organitzat de la següent manera:

• En les Taules 8a, 8b i 8c es presenten els resultats de les anàlisis realitzades a l’aigua 
produïda pel tractament de regeneració de l’EDAR de Tossa de Mar durant el període 
d’estudi.  Per  als  paràmetres  físicoquímics,  dels  quals  es  disposa  més  dades,  es 
presenten els percentils 90 mensuals, mentre que per als paràmetres microbiològics es 
presenten la mitjana geomètrica mensual i el percentil 90 del global del període d’estudi.

• Les  dades  d’evolució  de la  qualitat  de  l’aigua  regenerada en la  xarxa es  presenten 
dividides en dos períodes: el que va de juny a setembre, ambdós inclosos, i el que va 
d’octubre a desembre, també ambdós inclosos, per tal que les diferències estacionals no 
quedin emmascarades per les mitjanes del global del període d’estudi. Aquests resultats 
es presenten en les Taules 9a i 9b.

• En  la  Taula  10  es  presenta  el  percentatge  de  resultats  d’anàlisis  microbiològiques 
realitzades en els diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada que han donat per sota 
del límit de detecció del mètode emprat, és a dir, un resultat d’”absència”.

4.7.1. Avaluació de la qualitat de l’aigua regenerada

L’aigua regenerada produïda a l’EDAR de Tossa de Mar durant el període d’estudi (juny-
desembre de 2007) ha presentat uns valors de percentil 90 mensuals que haurien complert 
amb  les  exigències  del  RD 1620/2007  (aprovat  el  desembre  de  2007)  per  als  usos 
domiciliaris en termes de MES, terbolesa i concentració d’Escherichia coli, excepte pel valor 
de  terbolesa  del  mes  de  setembre,  que  ha  estat  superior  als  2  NTU  marcats  per  la 
normativa. Els percentils 90 del global del període d’estudi haurien complert amb aquests 
criteris de qualitat, els més restrictius que estableix l’esmentat RD 1620/2007.

Taula 8a. Resum de la qualitat (MES, terbolesa, transmitància a 254 nm, conductivitat elèctrica i pH) 
de  l’aigua produïda  pel  tractament  de  regeneració  de  Tossa  de  Mar.  Les  dades  corresponen  al 
percentil  90 del  conjunt  de dades per a cada mes i  paràmetre,  excepte per a la transmitància a 
254 nm, per a la qual es dóna el rang entre el percentil 10 i el percentil 90.

Mesos 
any 2007

Percentil 90 dels paràmetres

MES
mg/L

Terbolesa 
NTU

Transmitància 
a 254 nm (%)

P10 – P90

Conductivitat 
elèctrica

dS/m
pH

Juny 3,8 1,5 68  -  71 1,31 7,8
Juliol 4,0 1,7 62  -  70 1,40 7,9
Agost 4,0 1,7 61  -  66 1,56 7,9

Setembre 6,0 3,0 47  -  59 1,65 7,9
Octubre 5,0 1,8 57  -  62 1,51 8,0

Novembre 3,2 1,1 61  -  78 1,55 8,0
Desembre 3,4 1,7 71  -  77 1,40 8,1
Global del 

període d’estudi 5,0 2,0 57  -  76 1,60 7,9

Els valors de la conductivitat elèctrica i  del pH mostren una notable estabilitat,  amb uns 
rangs de variació dels percentils 90 mensuals que oscil·len entre 1,31 i 1,65 dS/m i entre 7,8 
i 8,1 unitats de pH, respectivament. Els valors de la transmitància a 254 nm s’han mogut en 
els rangs esperables per a aquesta mena d’aigües, amb un mínim al mes de setembre (47-
59%), quan l’EDAR ha de digerir bona part dels fangs produïts durant la punta estival, i uns 
màxims als mesos de novembre i desembre, quan l’EDAR rep una menor càrrega orgànica.
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Taula 8b. Resum de la qualitat (temperatura, potencial redox i concentracions d’oxigen dissolt i de clor 
residual  total)  de  l’aigua  produïda  pel  tractament  de  regeneració  de  Tossa  de  Mar.  Les  dades 
corresponen al  percentil  10 del  conjunt  de dades per a  cada mes i  paràmetre,  excepte  per  a la 
temperatura, per a la qual es dóna el percentil 90, i per a la concentació de clor residual total, per a la 
qual es dóna el rang entre el percentil 10 i el percentil 90.

Mesos 
any 2007

Percentil 90 (temp) – Percentil 10 (oxigen, redox) – Rang P10-P90 (clor)

Temperatura
 ºC

Oxigen dissolt
mg O2/L

Potencial redox
mV

Clor residual total
mg Cl2/L

P10 – P90
Juny 26 - 335 0,9 – 1,2
Juliol 27 7,5 361 1,4 – 3,3
Agost 27 7,6 384 2,1 – 4,1

Setembre 26 7,9 433 3,3 – 4,3
Octubre 22 8,4 424 -

Novembre 17 9,7 419 1,4 – 3,3
Desembre 13            10,4 332 0,8 – 1,8
Global del 

període d’estudi 26,6 7,6 355 1,0 – 3,6

La temperatura de l’aigua ha presentat la típica variació estacional, amb temperatures que, 
expressades com el percentil 90 dels valors mensuals, han oscil·lat entre els 27ºC de juliol i 
agost i els 13ºC de desembre. És important constatar com, malgrat aquestes diferències de 
temperatura,  la  concentració  d’oxigen  dissolt  de  l’aigua  esdevé  elevada  i  relativament 
constant al llarg del període estudiat. Aquestes elevades concentracions d’oxigen dissolt a la 
sortida del tractament de regeneracío de l’EDAR de Tossa són fonamentals per a reduir el 
risc d’anòxia en la xarxa d’aigua regenerada i, per tant, evitar molèsties per males olors en el 
moment del reg.

Taula 8c. Resum de la qualitat de l’aigua produïda pel tractament de regeneració de Tossa de Mar. 
Els resultats corresponen a la mitjana geomètrica del conjunt de dades per a cada mes i paràmetre, a 
més de la mitjana geomètrica i del percentil 90 corresponent al global del període d’estudi.

Mesos 
any 2007

Mitjana geomètrica dels paràmetres

Coliformes fecals 
ufc/100 mL

Escherichia coli 
ufc/100 mL

Bacteris aerobis 
totals

ufc/mL

Pseudomonas 
spp.

ufc/100 mL
Juny < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 4,3 E+00 6,0 E+02
Juliol < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 2,0 E+00 3,3 E+00
Agost < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 1,3 E+00 1,3 E+00
Setembre < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 1,1 E+00 1,8 E+00
Octubre < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 4,9 E-01 <1,0 E+00
Novembre < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 2,9 E-01 2,4 E+00
Desembre < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 8,8 E+00 3,0 E+01
Global del 
període d’estudi < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 1,4 E+00 4,1 E+00

Percentil 90 dels paràmetres
Global del 
període d’estudi < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 4,1 E+01 8,2 E+01

Pel que fa als paràmetres relacionats amb la desinfecció, les dosis de clor aportades han 
mantingut els valors del percentil  10 mensual del potencial redox sempre per sobre dels 
+330 mV. La concentració de clor residual total ha presentat uns percentils 10 mensuals 
d’entre 0,8 mg Cl2/L en el mes de desembre i 3,3 mg Cl2/L en el mes de setembre. 
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Amb aquestes dosificacions, tant per als coliformes fecals com per a  Escherichia coli, les 
mitjanes geomètriques de tots els mesos han donat com a resultat absència en 100 mL. La 
determinació de les concentracions de bacteris aerobis totals ha presentat també uns valors 
que,  expressats  com a  mitjanes  geomètriques  mensuals,  poden  ser  considerats  com a 
baixos, amb valors inferiors a 1 ufc/mL en els mesos d’octubre i novembre i un màxim al 
mes de desembre de 8,8 ufc/mL. Les concentracions de Pseudomonas spp. han presentat 
una major variació, amb un rang de mitjanes geomètriques mensuals que ha oscil·lat entre 
les 600 ufc/100 mL del mes de juny i l’absència en 100 mL del mes d’octubre. Els percentils 
90 del global del període d’estudi per als paràmetres microbiològics han estat d’absència en 
100 mL per als coliformes fecals i  Escherichia coli, de 41 ufc/mL per als bacteris aerobis 
totals i de 82 ufc/100 mL per a Pseudomonas spp.

Restant  els  logaritmes  de  les  concentracions  mitjanes  dels  diferents  microorganismes 
assolides en l’aigua regenerada de les de l’efluent secundari s’obté el valor corresponent a 
la inactivació aconseguida pel tractament de desinfecció. Tal com es pot comprovar en la 
Taula  9b,  les  inactivacions  mitjanes  són  superiors  a  les  5  unitats  logarítmiques  per  a 
coliformes fecals i  Escherichia coli en el període juny-setembre, mentre que es situen en 
4,5 unitats logarítmiques en el període octubre-desembre, arribant-se a l’absència d’ambdós 
microorganismes en mostres de 100 mL en tots dos casos. Pel que fa als bacteris aerobis 
totals i a Pseudomonas spp., les inactivacions són superiors a 5 unitats logarítmiques per als 
primers i superiors a 6 per als segons, en ambdues èpoques de l’any.

Taula 9a. Evolució en dues èpoques diferenciades (entre juny i setembre, i entre octubre i desembre 
de l’any 2007) de la qualitat de l’aigua regenerada de la xarxa de Tossa de Mar en base a les mitjanes 
aritmètiques dels diferents paràmetres físicoquímics analitzats.

Paràmetre Època 
(a)

Efluent 
secundari

Aigua 
regene-

rada
XT1 XT2 XT3 XT4

MES, mg/L Jun-Set 10,3 3,3 3,4 3,3 2,3 2,0
Oct-Des 7,1 2,7 3,6 2,7 2,3 2,2

Terbolesa, 
NTU

Jun-Set 5,4 1,6 1,8 1,7 1,4 1,8
Oct-Des 2,9 1,2 1,4 1,3 1,0 1,3

Transmitància 
a 254 nm, %

Jun-Set 54 63 63 64 67 72
Oct-Des 63 68 62 66 63 74

CE, dS/m Jun-Set 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,25
Oct-Des 1,40 1,44 1,41 1,42 1,50 1,39

Temperatura, 
ºC

Jun-Set 26 26 25 25 23 22
Oct-Des 19 18 16 16 14 16

pH Jun-Set 7,7 7,7 7,6 7,7 7,4 7,3
Oct-Des 7,6 7,9 7,9 7,9 7,7 7,4

Clor residual 
total, mg Cl2/L

Jun-Set - 2,4 1,9 1,9 0,3 0,1
Oct-Des - 1,7 1,5 2,4 0,2 0,0

Oxigen dissolt, 
mg O2/L

Jun-Set 6,9 7,9 7,7 7,8 5,2 5,0
Oct-Des 7,1 9,6 9,9 10,0 7,1 5,7

Potencial 
redox, mV

Jun-Set 150 403 404 404 259 200
Oct-Des 138 406 394 389 245 133

(a) En el període juny-setembre, el nombre d’anàlisis físicoquímiques realitzades varia entre 36 i 85 
per  cada punt  en funció  del  paràmetre,  mentre  que en  el  període  octubre-desembre,  el  nombre 
d’anàlisis físicoquímiques varia entre 8 i 78 per cada punt, també en funció del paràmetre.

14



Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar

Taula 9b. Evolució en dues èpoques diferenciades (entre juny i setembre, i entre octubre i desembre 
de l’any 2007) de la qualitat de l’aigua regenerada de la xarxa de Tossa de Mar en base a les mitjanes 
geomètriques dels diferents paràmetres microbiològics analitzats.

Paràmetre Època 
(a)

Efluent 
secun-

dari

Aigua 
regene-

rada
XT1 XT2 XT3 XT4

Coliformes fecals, 
log ufc/100 mL

Jun-Set 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Oct-Des 4,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

Escherichia coli, log 
ufc/100 mL

Jun-Set 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oct-Des 4,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

BAT (b), 
log ufc/mL

Jun-Set 5,2 0,2 4,5 5,0 5,8 6,6
Oct-Des 5,3 - 0,1 2,7 2,2 5,1 5,9

Pseudomonas spp., 
log ufc/100 mL

Jun-Set 7,1 0,7 2,1 1,5 6,1 6,1
Oct-Des 6,6 0,5 0,5 0,2 4,2 3,9

(a) En el període juny-setembre, el nombre d’anàlisis microbiològiques realitzades varia entre 14 i 27 
per  cada punt  en funció  del  paràmetre,  mentre  que en  el  període  octubre-desembre,  el  nombre 
d’anàlisis microbiològiques varia entre 7 i 12 per cada punt, també en funció del paràmetre.
(b) BAT = bacteris aerobis totals

Una altra forma de valorar la qualitat microbiològica assolida és a través de la quantificació 
del nombre de mostres amb un resultat inferior al límit de detecció del mètode (“absència”) 
obtingudes  en  les  múltiples  anàlisis  microbiològiques  realitzades  i  al  llarg  dels  diferents 
punts  de  mostreig.  Els  resultats,  que  es  presenten  en  la  Taula  10,  mostren  que  els 
percentatges de resultats per sota del límit de detecció per als microorganismes indicadors 
de  contaminació  fecal  (coliformes  fecals  i  Escherichia  coli)  és  del  100%  en  l’aigua 
regenerada a la sortida de planta, i  d’entre un 89% i un 92% per als coliformes fecals i 
d’entre un 95% i un 97% per a Escherichia coli en els punts de la xarxa. En canvi, per als 
bacteris aerobis totals, tan sols un 6% de les mostres d’aigua regenerada han estat per sota 
del límit de detecció, mentre que per als bacteris del gènere Pseudomonas, les mostres que 
han estat per sota del límit de detecció entre l’aigua regenerada a la sortida de la planta i el 
punt XT2 han oscil·lat entre el 44 i el 61%. Lògicament, cap dels tipus de microorganismes 
analitzats ha estat cap vegada per sota del límit de detecció en l’efluent secundari.

Taula  10.  Percentatge de resultats  d’anàlisis  microbiològiques de l’aigua regenerada servida a la 
xarxa de Tossa de Mar amb un resultat inferior al límit de detecció del mètode (“absència”) en el 
període juny-desembre de 2007, segons el microorganisme analitzat i el punt de mostreig considerat.

Tipus de microorganisme i 
unitats

Punt de mostreig
Efluent 
secun-

dari

Aigua 
regene-

rada
XT1 XT2 XT3 XT4

Coliformes fecals, ufc/100 mL 0 100 100 100 89 92
Escherichia coli, ufc/100 mL 0 100 100 100 95 97
Bacteris aerobis totals, ufc/mL 0 6 0 0 0 0
Pseudomonas spp., ufc/100 mL 0 50 44 61 0 0

4.7.2 Evolució de la qualitat de l’aigua en els diferents punts de la xarxa 

Pel  que fa  a  l’evolució  de la  qualitat  de l’aigua  regenerada en la  xarxa,  s’observa com 
aquesta depèn de dos factors principals: a) la qualitat de l’aigua que hi entra, que determina 
el potencial dels canvis que es poden produir en la xarxa; b) la temperatura de l’aigua, que 
regula l’activitat biològica que s’hi produeix en les diferents èpoques de l’any. 
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4.7.2.1 Efluent secundari i aigua regenerada

A banda de la temperatura de l’aigua, els paràmetres que més variació experimenten en 
funció de l’època de l’any són la MES, la terbolesa i la transmitància a 254 nm de l’efluent 
secundari,  és  a  dir,  els  paràmetres  indicatius  de  la  qualitat  de  l’aigua  depurada.  En  el 
període octubre-desembre, la millora respecte al període juny-setembre es pot quantificar en 
una reducció  mitjana d’un 31% en la  MES i  d’un 46% en la  terbolesa,  així  com en un 
increment d’un 17% en la mitjana de la transmitància a 254 nm. Aquestes variacions de 
qualitat en funció de l’època de l’any es segueixen observant en l’aigua regenerada, però 
amb una menor intensitat per efecte del tractament terciari, que fa que aquesta qualitat sigui 
més homogènia al llarg de l’any. Així, la reducció de les mitjanes en el període octubre-
desembre respecte el període juny-setembre es pot quantificar en un 18% per a la MES i en 
un  25%  per  a  la  terbolesa,  mentre  que  l’increment  mitjà  de  transmitància  és  del  8%. 
Pràcticament  no  s’observen  variacions  entre  els  dos  períodes  en  paràmetres  com  la 
conductivitat elèctrica, el pH, l’oxigen dissolt i el potencial redox, mentre que la disminució 
del clor residual total en l’aigua regenerada corresponent al període octubre-desembre pot 
ser deguda a les menors dosis d’hipoclorit  aportades i  al  major temps de residència de 
l’aigua en la tuberia.

Pel que fa a les concentracions de microorganismes, també s’observen reduccions en el 
període octubre-desembre respecte el juny-setembre en tres dels quatre microorganismes 
analitzats.  Expressades  com  a  percentatge  de  variació  de  la  concentració  en  escala 
logarítmica, aquestes variacions són d’un 15% per als coliformes fecals, d’un 13% per a 
Escherichia  coli,  i  d’un  7%  per  a  Pseudomonas spp.  En  canvi,  s’observa  un  mínim 
increment, d’un 2%, en les concentracions de bacteris aerobis totals.

4.7.2.2 Punts de control de la xarxa d’aigua regenerada

L’evolució de la qualitat  de l’aigua regenerada al  llarg de la xarxa de Tossa de Mar ha 
presentat unes tendències marcades i inequívoques per a la gran majoria de paràmetres. En 
el període d’estudi, les principals extraccions d’aigua de la xarxa s’han realitzat a través dels 
punts XT1 i XT2, els quals, per tant, han tingut una elevada taxa de renovació de l’aigua, 
mentre que la utilització d’aigua en els punts XT3 i XT4 ha estat escassa i pràcticament 
nul·la, respectivament. Això ha tingut una notable transcendència sobre l’evolució d’alguns 
dels paràmetres de qualitat de l’aigua.

L’evolució de cadascun dels paràmetres al llarg de la xarxa ha estat la següent:

• Matèria en suspensió: S’observa un manteniment de la qualitat de l’aigua d’entrada en 
els punts amb elevada renovació (XT1 i XT2) i una millora de la qualitat, mesurada com 
a disminució de la MES, en els punts amb baixa renovació (XT3 i XT4). La disminució de 
les mitjanes de MES entre XT2 i XT3 són del 30% en el període juny-setembre i del 15% 
en el període octubre-desembre. Per a cada punt, els valors de MES són relativament 
semblants tant en el període juny-setembre com en l’octubre-desembre.

• Terbolesa: S’observa un manteniment de la qualitat de l’aigua d’entrada en els punts 
amb  elevada  renovació  (XT1  i  XT2)  i  una  millora  de  la  qualitat,  mesurada  com  a 
disminució de la terbolesa, en els punts amb baixa renovació (XT3 i XT4). La disminució 
de les mitjanes de terbolesa entre XT2 i XT3 són del 18% en el període juny-setembre i 
del  23%  en  el  període  octubre-desembre.  En  cadascun  dels  punts,  els  valors  de 
terbolesa són clarament més baixos en el període octubre-desembre que en el període 
juny setembre, amb unes variacions del 22% a XT1, del 24% a XT2, del 29% a XT3 i del 
28% a XT4.
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• Transmitància a 254 nm: S’observa un manteniment de la qualitat de l’aigua d’entrada en 
els punts amb elevada renovació (XT1 i XT2) i una millora de la qualitat, mesurada com 
a augment de la transmitància a 254 nm, en els punts amb baixa renovació (XT3 i XT4). 
Per a aquest paràmetre, el màxim augment s’enregistra entre XT3 i XT4 amb un 5% en 
el  període juny-setembre i  un 11% en el  període octubre-desembre.  La comparativa 
entre estacions dóna uns majors valors de transmitància –millor qualitat- a XT1 (+1%) i a 
XT3 (+4%) en el  període juny-setembre,  mentre que a XT2 (+2%) i  a XT4 (+2%) la 
millora de la qualitat s’observa en el període octubre-desembre. No obstant, aquestes 
diferències són relativament menors i  per tant segurament el  més adient seria parlar 
d’una qualitat relativament semblant en tots els punts en les dues èpoques de l’any.

• Conductivitat elèctrica: S’observa un manteniment dels valors de l’aigua d’entrada en els 
punts  amb major  o  menor  renovació  (XT1,  XT2 i  XT3)  i  uns valors  substancialment 
diferents en el punt amb manca de renovació XT4. Les variacions estacionals que pugui 
haver-hi en aquest paràmetre no són degudes a qüestions climàtiques, sinó a diferències 
en la qualitat de l’aigua que ha entrat en la xarxa en els diferents moments.

• Temperatura:  A  banda de  les  lògiques  menors  temperatures  en  el  període  octubre-
desembre  respecte  el  període  juny-setembre,  dins  de  cadascun  d’aquests  períodes 
s’observa una tendència a una lleugera disminució de la temperatura al llarg dels punts 
de mostreig. La no renovació del punt XT4 segurament propicia el manteniment d’una 
temperatura una mica més elevada respecte a XT3 en el període octubre-desembre.

• pH: S’observa un manteniment dels valors de l’aigua d’entrada en els punts amb elevada 
renovació (XT1 i XT2) i una lleugera disminució en els punts amb baixa renovació (XT3 i 
XT4). La diferència en les mitjanes de pH entre XT2 i XT4 es situa entre 0,4 i 0,5 unitats 
de pH, tant en el període juny-setembre com en l’octubre-desembre. Els valors de pH 
d’aquest darrer període són lleugerament superiors als del període juny-setembre (entre 
0,1 i 0,3 unitats de pH) en tots els punts.

• Clor residual total: La concentració de clor residual total disminueix al llarg de la xarxa. 
Mentre que la disminució és moderada en els punts amb renovació de l’aigua (un 20% 
entre la sortida de l’EDAR i XT2 en el període juny-setembre), aquesta s’accentua en els 
punts amb escassa o nul·la renovació, arribant pràcticament a desaparèixer a XT4. Els 
valors de la concentració de clor residual total són superiors per a tots els punts en el 
període juny-setembre, fruit de les majors dosis aportades, excepte per al punt XT2 en el 
període octubre-desembre, que amb una concentració mitjana de 2,4 mg Cl2/L trenca 
tant la tendència estacional com la tendència de l’evolució de la concentració d’aquest 
paràmetre al llarg de la xarxa. En tot cas, és l’únic valor que altera una tendència ben 
clara i  lògica de disminució de la concentració de clor residual  total  a mida que ens 
allunyem del punt de dosificació.

• Oxigen dissolt: S’observa un manteniment dels valors de l’aigua d’entrada en els punts 
amb elevada renovació (XT1 i XT2) i una lleugera disminució en els punts amb baixa 
renovació (XT3 i XT4), tant en el període juny-setembre (un 33% entre XT2 i XT3) com 
en el període octubre-desembre (un 29% entre aquests mateixos punts). En cadascun 
dels punts, els valors de la concentració d’oxigen dissolt són clarament més elevats en el 
període octubre-desembre que en el període juny setembre, amb unes variacions del 
29% a XT1, del 28% a XT2, del 37% a XT3 i del 14% a XT4, probablement per la major 
solubilització de l’oxigen dissolt en aigües amb menor temperatura. No obstant això, les 
concentracions  d’oxigen  dissolt  han  estat  prou  elevades  en  tots  els  punts  (mitjana 
mínima de 5,0 mg/L a XT4 en el període juny-setembre, el punt i el moment de l’any més 
desfavorables) com per evitar l’aparició de males olors en el moment del reg.
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• Potencial redox: De manera similar al que passa amb la concentració de clor residual 
total, el potencial redox també disminueix al llarg de la xarxa. Mentre que la disminució 
és  imperceptible  o  molt  moderada  en  els  punts  amb  renovació  de  l’aigua,  aquesta 
s’accentua en els punts amb escassa o nul·la renovació, de manera que la caiguda de 
potencial redox entre XT2 i XT3 és d’un 36% en el període juny-setembre i d’un 37% en 
el període octubre-desembre. En el cas del punt XT4, mentre que en el període juny-
setembre presenta encara uns valors mitjans de potencial  redox superiors (+50 mV) 
respecte els de l’efluent secundari, en el període octubre-desembre aquests valors es 
situen al  mateix nivell  que els de l’efluent secundari  (-5 mV).  Els valors de potencial 
redox són superiors per a tots els punts en el període juny-setembre, fruit de les majors 
dosis aportades, excepte per al punt XT1 en el període octubre-desembre, que presenta 
una mínima diferència (+ 3 mV) a favor d’aquest darrer període. 

• Coliformes  fecals  i  Escherichia  coli:  Assolida  l’absència  de  coliformes  fecals  i 
d’Escherichia coli en la pràctica totalitat de les mostres analitzades d’aigua regenerada, 
no s’observa deteriorament  de la qualitat  de l’aigua regenerada, especialment en els 
punts  amb  alta  renovació,  mentre  que  s’ha  detectat  de  manera  esporàdica  alguna 
colònia en els punts amb baixa i nul·la renovació. La detecció d’aquestes colònies ha 
tingut el seu màxim amb Coliformes fecals a XT3 amb una concentració mitjana de 0,2 
unitats logarítmiques per 100 mL en el període octubre-desembre.

• Bacteris aerobis totals: S’observa un increment de la concentració de bacteris aerobis 
totals al llarg de la xarxa, tant en el període juny-setembre com en el període octubre-
desembre. Partint d’uns valors semblants en les dues èpoques en l’efluent secundari (5,2 
i  5,3  ufc/mL,  respectivament),  aquestes  concentracions  són  fortament  reduïdes  pel 
procés de desinfecció fins arribar  a una mitjana de 0,2 unitats  logartímiques per mL 
(1,7 ufc/mL) en el període juny-setembre i fins a una mitjana de -0,1 unitats logartímiques 
per mL (0,8 ufc/mL) en el període octubre-desembre. No obstant, i malgrat la presència 
constatada de clor residual total, ja a l’alçada del punt XT1 s’observa un increment de la 
concentració de bacteris aerobis totals que es pot quantificar en 4,5 unitats logarítmiques 
de mitjana en el període juny-setembre i en 2,7 unitats logarítmiques de mitjana en el 
període octubre-desembre. A partir d’aquí, en el punt XT2 i en base a les mitjanes dels 
dos períodes, es detecta un lleuger increment (+0,5 unitats logarítmiques) respecte a 
XT1 al juny-setembre, i  una lleugera reducció (-0,5 unitats logarítmiques) a l’octubre-
desembre respecte el  mateix  punt.  L’increment  més important  en les concentracions 
mitjanes de bacteris  aerobis totals es dóna entre els punts XT2 i  XT4,  amb l’esglaó 
intermedi que representa XT3. Així, en el període juny-setembre aquest increment entre 
XT2  i  XT4  assoleix  un  valor  mitjà  de  1,6  unitats  logarítmiques,  arribant  a  una 
concentració  de  6,6  unitats  logarítmiques  per  mL a  XT4,  mentre  que  en  el  període 
octubre-desembre aquest increment assoleix un valor mitjà de 3,7 unitats logarítmiques, 
arribant a una concentració de 5,9 unitats logarítmiques per mL en aquest darrer punt. 
Cal  destacar  que  entre  el  període  juny-setembre  i  el  període  octubre-desembre 
s’observen diferències importants  en les  concentracions mitjanes de bacteris  aerobis 
totals en els punts XT1 i XT2, essent notablement més baixes en aquesta segona època 
(reducció 1,8 unitats logarítmiques per mL a XT1 i de 2,8 unitats logarítmiques per mL a 
XT2), mentre que aquestes diferències estacionals es fan menors en els punts XT3 i XT4 
(reducció 0,7 unitats logarítmiques per mL tant a XT3 com a XT4 en el període octubre-
desembre respecte els valors del període juny-setembre). Finalment, l’increment en la 
concentració de bacteris aerobis totals entre l’aigua regenerada i el punt XT4 ha estat de 
6,4 unitats logarítmiques en el període juny-setembre, i de 6,0 unitats logarítmiques en el 
període octubre-desembre.

• Pseudomonas spp.: L’evolució de les concentracions de Pseudomonas spp. ha seguit un 
patró  similar  al  dels  bacteris  aerobis  totals.  S’ha  observat  una  primera  i  important 
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disminució  de  les  concentracions  deguda  al  procés  de  desinfecció,  quantificada  en 
6,4 unitats  logarímtiques  de  mitjana  en  el  període  juny-setembre  i  en  6,1  unitats 
logarítmiques  en  el  període  octubre-desembre,  així  com  una  ràpida  recuperació 
posterior, especialment a partir dels punts amb baixa renovació de l’aigua (XT3 i XT4). 
Com a notable diferència, però, cal observar el manteniment a XT1 i a XT2 de les baixes 
concentracions  assolides en l’aigua  regenerada en el  període octubre-desembre,  les 
quals no comencen a augmentar fins a XT3, sense arribar tampoc als valors enregistrats 
en el període juny-setembre. L’increment en la concentració de Pseudomonas spp. entre 
l’aigua regenerada i el punt XT4 ha estat de 5,4 unitats logarítmiques en el període juny-
setembre, i de 3,4 unitats logarítmiques en el període octubre-desembre.

4.8 Discussió

Les dades generades en aquest estudi mostren com l’estada de l’aigua regenerada en la 
xarxa de Tossa de Mar provoca canvis en la seva qualitat, tant a nivell físicoquímic com 
microbiològic. La simultània reducció de MES i terbolesa i l’increment de transmitància a 
254 nm,  juntament  amb  l’increment  de  les  concentracions  de  bacteris  aerobis  totals  i 
Pseudomonas spp.,  dóna  a  entendre  que  dins  de  la  canonada  es  continua  produint  la 
degradació de la matèria orgànica –principalment la dissolta- que pugui romandre en l’aigua 
regenerada, i que aquesta degradació és efectuada pels microorganismes heteròtrofs, que 
la utilitzen com a font de carboni i d’energia per al seu creixement. Aquesta interpretació ve 
corroborada pel fet que és en els punts que fins el moment han tingut una menor renovació 
de l’aigua (XT3 i XT4) on s’accentuen aquestes observacions. No obstant això, no s’observa 
una tendència a l’anòxia en cap punt de la xarxa, ni tan sols en el més distant i amb menys 
renovació, com és XT4, ja que l’oxigen dissolt hi és present en concentracions suficients 
(mitjana de 5,0 mg/L en el període crític, de juny a setembre) com per garantir l’absència de 
males olors.

Una  altra  constatació  important  prové  de  l’anàlisi  de  les  dades  dels  microorganismes 
indicadors de contaminació fecal (coliformes fecals i  Escherichia coli).  D’elles es dedueix 
que si l’aigua subministrada en la xarxa ha passat per una desinfecció adequada i si aquests 
microorganismes  es  troben  sempre  en  concentracions  per  sota  del  nivell  de  detecció 
(objectiu a intentar assolir sempre, per a una major seguretat sanitària), la seva detecció en 
la xarxa és pràcticament nul·la, especialment en els punts amb una elevada renovació de 
l’aigua.  Sempre que a l’EDAR de Tossa de Mar la desinfecció es realitzi  solament amb 
hipoclorit  sòdic, com ha estat el cas del període d’estudi que motiva aquest informe, els 
valors de referència en l’aigua regenerada a l’entrada a la xarxa que semblen assegurar 
aquests nivells de desinfecció són una terbolesa mitjana inferior a 2 NTU, una concentració 
de clor residual total superior a 2 mg Cl2/L i un potencial redox superior a +400 mV.

D’acord  amb la  literatura  científica,  la  constatació  del  recreixement  de  microorganismes 
heteròtrofs  –però  no  dels  indicadors  de  contaminació  fecal-  en  les  xarxes  d’aigua 
regenerada era esperable, tota vegada que aquest recreixement està descrit també en les 
xarxes  d’aigua  potable,  on  la  disponibilitat  de  carboni  orgànic  i  de  nutrients  per  als 
microorganismes és menor. Van der Kooij (2003), en una revisió bibliogràfica, demostra que 
en les xarxes d’aigua potable valors de bacteris aerobis totals de 103-105 ufc/mL no són rars, 
i que poden detectar-se casos en els que aquests valors poden arribar fins a 107 ufc/mL. 
Aquesta concentració citada és també el límit superior de la concentració mitjana de bacteris 
aerobis  totals  en  el  punt  XT4  en  el  període  juny-setembre.  September  et  al.  (2007) 
quantifiquen la concentració  de bacteris  aerobis  totals  en diferents  xarxes de distribució 
d’aigües potables a Sudàfrica en un rang de 1.0 x 10-1 a 1.9 x 109 ufc/mL, el límit superior del 
qual queda 2 unitats logarítmiques per sobre de la mitjana més elevada detectada en la 
xarxa de Tossa de Mar. 
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Aquestes comparatives aporten un element per a una valoració més objectiva dels resultats 
generats en la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar, ja que situen el recreixement 
observat de bacteris aerobis totals en un context més general i demostren que, tot i existir, 
no arriba a nivells  excepcionals,  ni  tan sols en la distribució d’aigua potable.  Tot i  això, 
aquestes observacions de recreixement porten a considerar la necessitat de realitzar en el 
futur  controls  periòdics  de  Legionella  pneumophila,  per  tal  de  comprovar  si  aquest 
microorganisme  és  capaç  de  proliferar  en  aquestes  condicions.  No  obstant,  allò  que 
veritablement sembla important des del punt de vista sanitari és constatar que la manca de 
recreixement  dels  microorganismes  indicadors  de  contaminació  fecal  observada  fins  el 
moment.

4.9 Gràfiques

En aquest apartat  es presenta la representació gràfica de les dades comentades fins el 
moment. D’entre les moltes opcions existents per a aquesta representació s’ha triat, per a 
cada paràmetre, la de l’evolució del percentil 90 del conjunt de dades del període d’estudi, 
excepte  per  a  les  concentracions  de  clor  residual  total  i  d’oxigen,  potencial  redox  i 
transmitància  a  254  nm,  dels  quals  es  representa  el  percentil  10.  Aquests  gràfics 
representen el període comprès entre els mesos de juny i de desembre de 2007. 

Per als paràmetres microbiològics, les dades dels percentils 90 s’han desdoblat entre els de 
l’estiu (període juny-setembre) i els de la tardor (període octubre-desembre). En les Figures 
9a, 9b i 9c es presenten les dades físicoquímiques, mentre que en les Figures 10a, 10b, 10c 
i 10d les dades microbiològiques.

Figura 9a. Evolució dels percentils 90 de la concentració de matèria en suspensió i de la terbolesa i 
del percentil 10 de la transmitància a 254 nm en diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada de 
Tossa de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la 
xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = punt 3; XT4 = punt 4.
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Figura 9b. Evolució dels percentils 90 del pH, de la conductivitat  elèctrica i  de la temperatura en 
diferents  punts  de  la  xarxa  d’aigua  regenerada  de  Tossa  de  Mar.  Abreviacions:  ES  =  efluent 
secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = punt 3; XT4 = 
punt 4.

Figura 9c. Evolució dels percentils 10 de les concentracions de clor residual total i d’oxigen dissolt, i 
dels valors del potencial redox en diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar. 
Abreviacions: ES = efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = 
punt 2; XT3 = punt 3; XT4 = punt 4.
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Figura 10a. Evolució dels percentils 90 de les concentracions de coliformes fecals en diferents punts 
de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar i en diferents èpoques de l’any. Abreviacions: ES = 
efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = punt 3; 
XT4 = punt 4.

Figura 10b. Evolució dels percentils 90 de les concentracions d’Escherichia coli en diferents punts de 
la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar i en diferents èpoques de l’any. Abreviacions: ES = 
efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = punt 3; 
XT4 = punt 4.
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Figura 10c. Evolució dels percentils 90 de les concentracions de bacteris aerobis totals en diferents 
punts de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar i en diferents èpoques de l’any. Abreviacions: 
ES = efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = 
punt 3; XT4 = punt 4.

Figura 10d. Evolució dels percentils  90 de les concentracions de  Pseudomonas spp. en diferents 
punts de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar i en diferents èpoques de l’any. Abreviacions: 
ES = efluent secundari; Dipòsit = aigua regenerada; XT1 = punt 1 de la xarxa; XT2 = punt 2; XT3 = 
punt 3; XT4 = punt 4.
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4.10 Conclusions 

Les  principals  conclusions  que  es  deriven  del  seguiment  realitzat  a  la  xarxa  d’aigua 
regenerada de Tossa de Mar entre els mesos de juny i desembre de 2007 són les següents:

a) El  tractament  de regeneració  de  l’EDAR de  Tossa de  Mar  és  capaç de produir,  de 
manera regular, una aigua que compleixi els criteris sanitaris de qualitat per als usos 
més restrictius.

b) Les  dosis  d’hipoclorit  aportades,  de  fins  a  9  mg Cl2/L  en la  pre-cloració,  i  de  fins  a 
24 mg Cl2/L en la post-cloració, han assegurat l’absència de microorganismes indicadors 
de contaminació fecal en el 100% de mostres d’aigua regenerada i dels punts de la xarxa 
amb més renovació d’aigua (XT1 i XT2), així com en un elevat percentatge (almenys del 
89%) en els punts amb menor renovació d’aigua (XT3 i XT4).

c) S’ha detectat clor residual total en l’aigua regenerada en totes les mostres preses en els 
punts amb major renovació d’aigua (XT1 i XT2). La presència de clor residual total ha 
anat disminuint a XT3 i XT4, en funció de la major distància des del punt de cloració i la 
menor renovació de l’aigua.

d) La  qualitat  físicoquímica  de  l’aigua  regenerada,  en  termes  de  MES,  terbolesa  i 
transmitància a 254 nm ha continuat millorant dins de la xarxa d’aigua regenerada per 
acció dels microorganismes heteròtrofs sobre la matèria orgànica dissolta i els nutrients 
de  l’aigua.  En  conseqüència,  s’ha  observat  un  increment  de  les  concentracions  de 
microorganismes heteròtrofs (bacteris aerobis totals i  Pseudomonas spp.) al llarg de la 
xarxa.

e) La concentració d’oxigen dissolt ha estat suficient en tot moment com per evitar l’aparició 
de males olors en el moment del reg.

4.11 Recomanacions

De cara a assegurar la fiabilitat  en el tractament de regeneració i en el  subministrament 
d’aigua  regenerada  a  través  de  la  xarxa  de  Tossa  de  Mar,  cal  formular  les  següents 
recomanacions:

1) Explotar  el  tractament  de  regeneració  amb  l’objectiu  d’assegurar  l’absència 
d’Escherichia coli en mostres de 100 mL, per tal de donar-li a aquesta aigua les màximes 
garanties sanitàries i poder facilitar a mig termini el seu aprofitament per a nous usos 
urbans.

2) Continuar amb el seguiment rutinari dels paràmetres físicoquímics i microbiològics, a fi 
de documentar la seva evolució i poder corregir els possibles problemes que en un futur 
es puguin presentar.

3) Mantenir la vigilància constant de la qualitat de l’aigua regenerada a través de les sondes 
que mesuren en continu els paràmetres clau, com per exemple la terbolesa o el clor 
residual.

4) Reformular les dosis d’hipoclorit a aplicar a partir del moment que entri en servei l’equip 
de desinfecció amb llum ultraviolada.
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5) Incorporar la detecció de Legionella pneumophila al seguiment rutinari, amb el seu propi 
calendari de presa de mostres.

6) Preveure actuacions de manteninent de la xarxa a fi  de poder evitar l’acumulació de 
matèria orgànica en els seus extrems i així reduir el risc de trobar positius de Legionella 
pneumophila.
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5. TRACTAMENT DE REGENERACIÓ I XARXA D’AIGUA REGENERADA DE LLORET 
DE MAR

5.1 El tractament de regeneració

En  el  moment  de  l’estudi,  l’EDAR  de  Lloret  no  disposava  d’un  tractament  terciari 
convencional  en  servei,  sinó  que  en  aquell  moment  la  regeneració  va  consistir  en  una 
desinfecció de l’efluent secundari amb hipoclorit. En el mes de juliol de 2008 s’ha posat en 
servei  el  nou  tractament  de  regeneració  de  l’EDAR,  consistent  en  una  coagulació,  una 
floculació, una decantació lamelar, una filtració amb microtamís i una desinfecció mixta UV – 
hipoclorit. No obstant, les dades presentades en aquest estudi corresponen a l’etapa prèvia 
de desinfecció de l’efluent secundari amb hipoclorit i són coincidents en el temps amb les 
obres d’ampliació d’aquesta EDAR.

 

Figures 11 i 12. Vista de la instal·lació provisional de desinfecció a l’EDAR de Lloret de Mar 
per  a atendre les demandes d’aigua regenerada durant  les obres d’ampliació de l’EDAR 
(esquerra) i detall dels visors d’un cabalímetre i d’un turbidímetre en continu, per al control 
del subministrament i la qualitat de l’aigua (dreta).

Des de l’any 1994, aquesta desinfecció s’ha realitzat en l’anomenada arqueta 21 de l’EDAR 
de Lloret de Mar, que recull l’aigua depurada i que diferencia la que ha de ser abocada a 
mar de la que ha de ser subministrada per al  reg. Fins al  mes de maig de 2007, l’únic 
subministrament amb continuïtat d’aigua regenerada havia estat el del Golf L’Àngel, mentre 
que a partir d’aquest moment es va iniciar el subministrament a la xarxa municipal d’aigua 
regenerada de l’Ajuntament de Lloret, emprada per al reg dels jardins de Santa Clotilde.

La desinfecció es realitza aportant la concentració adient d’hipoclorit sòdic dins de la pròpia 
arqueta 21 mitjançant dues bombes dosificadores. El cabal d’aquestes bombes és fixe i el 
seu funcionament està supeditat al funcionament dels dos sistemes d’impulsió, un dels quals 
aporta aigua de reg al Golf L’Àngel i l’altre a la xarxa municipal. 

Atès que els requeriments d’hipoclorit per a la desinfecció simultània de l’aigua demandada 
pel Golf L’Àngel i pels jardins de Santa Clotilde eren propers al cabal màxim que podia donar 
la bomba dosificadora, i per tal d’assegurar que la primera aigua subministrada tingués una 
desinfecció adient i presentés una determinada concentració de clor residual, es va fixar un 
temps de retard per a l’entrada en servei  de les bombes d’impulsió d’aigua regenerada, 
temps  en  el  qual  les  bombes  dosificadores  feien  una  aportació  d’hipoclorit  prèvia  a 
l’esmentada impulsió. Aquests temps de retard en la impulsió es van anar modificant en 
funció  dels  resultats  obtinguts  en  quant  a  desinfecció  de  l’aigua  i/o  en  quant  a  la 
concentració final de clor residual total. 
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El funcionament de les bombes d’impulsió cap a la xarxa d’aigua regenerada ve regulat pel 
nivell del dipòsit i per la terbolesa de l’aigua. Si la terbolesa de l’efluent supera els 10 NTU, 
els  automatismes  aturen  el  subministrament  d’aigua,  en  cas  que  aquest  estigués  en 
funcionament, o bé impedeixen la posada en marxa tant de la bomba d’hipoclorit com de les 
d’impulsió, en cas que la demanda es volgués iniciar en un moment de terbolesa excessiva. 
El cabal de les bombes d’impulsió és variable en funció del nivell del dipòsit, arribant a un 
valor màxim de 58 m3/h.

5.2 La xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar

La xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar comença a l’arqueta 21, on es troben les 
bombes d’impulsió, i té un recorregut total de 4.700 metres fins als dipòsits dels Jardins de 
Santa Clotilde, amb un volum total de 325 m3.

Des de l’arqueta 21,  l’aigua és enviada a  un antic  dipòsit  d’aigua potable  de 56 m3 de 
capacitat  (D1),  que fa de dipòsit  d’alimentació de la xarxa,  mitjançant  una canonada de 
polietilè de 180 mm de diàmetre i  de 1.800 metres de longitud. A partir d’aquest dipòsit, 
l’aigua baixa per gravetat per una canonada de polietilè de 200 mm de diàmetre que recorre 
2.200 metres fins a la primera rotonda de l’Avinguda de la Vila de Blanes, a l’entrada de 
Lloret. En aquest punt, enllaça amb una altra canonada de 160 mm de diàmetre i de 700 m 
de llargada que arriba fins els dos dipòsits dels Jardins de Santa Clotilde, de 140 m3 de 
capacitat  cadascun, dels quals en aquests moments tan sols n’hi  ha un en servei  (D2). 
L’aigua surt del dipòsit també per gravetat cap a la xarxa de reg dels jardins, formada tant 
per aspersors com sistemes de degoteig.

5.3 Punts de mostreig

5.3.1. En l’EDAR de Lloret

• Efluent  secundari  (ES):  les  mostres  d’efluent  secundari  s’han  pres  directament  dels 
vessadors dels decantadors secundaris

5.3.1. En la xarxa d’aigua regenerada

Els punts de mostreig escollits ha estat quatre:

• Entrada al dipòsit d’alimentació de la xarxa (ED1)
• Sortida del dipòsit d’alimentació de la xarxa (SD1)
• Entrada al dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde (ED2)
• Sortida del dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde (SD2)

Tots els punts de mostreig tenen aixetes metàl·liques que permeten una recollida de les 
mostres de microbiologia en condicions estèrils.

5.4 Freqüència de mostreig, recollida de mostres i paràmetres analitzats

5.4.1 Freqüència

Totes les anàlisis fisicoquímiques es van realitzar amb una freqüència diària des del 15 de 
juny fins el 19 de juliol.  A partir d’aquest dia, la freqüència es va reduir a tres dies a la 
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setmana, mentre que els dos restants tan sols es van realitzar les determinacions de les 
concentracions  de  clor  residual  total,  així  com  les  mesures  de  la  terbolesa  i  de  la 
transmitància a 254 nm. Les anàlisis microbiològiques s’han realitzat dos dies a la setmana 
durant  tot  l’estiu.  A  partir  del  mes  d’octubre  tant  les  anàlisis  fisicoquímiques  com  les 
microbiològiques s’han realitzat una vegada a la setmana.

 

Figures  13  i  14.  Vista  general  del  dipòsit  d’alimentació  de  la  xarxa  d’aigua 
regenerada de Lloret de Mar (D1) (esquerra) i vista de Lloret de Mar, al fons de la 
imatge, des d’aquest mateix dipòsit (dreta).

 

Figures 15 i  16. Vista general del dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde (D2) (esquerra) i 
detall dels jardins regats amb aigua regenerada (dreta).

5.4.2 Recollida de mostres

Durant el període comprès entre els mesos de juny i de setembre, la recollida de mostres 
s’ha realitzat diàriament, de dilluns a divendres, de 7:00 a 10:00 del matí, en cadascun dels 
punts de mostreig de la xarxa. A partir del mes d’octubre les mostres s’han pres entre les 
8:00 i les 10:30 h.

El procediment de recollida de mostres en les boques de reg ha estat diferent en funció de si 
s’havien  de  realitzar  anàlisis  fisicoquímiques  o  microbiològiques.  Per  a  la  recollida  de 
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mostres per  a les  anàlisis fisicoquímiques,  s’ha deixat  circular  l’aigua durant  uns minuts 
abans de recollir la mostra, mentre que per a les anàlisis microbiològiques s’ha mullat la 
boca de les aixetes metàl·liques amb etanol  per desinfectar  la zona de contacte amb la 
mostra. Per a la presa de la mostra s’ha deixat circular l’aigua i s’ha omplert un recipient de 
vidre estèril amb tiosulfat sòdic a una concentració del 0,1%, per tal de neutralitzar el clor 
residual que pogués quedar en l’aigua. El contingut de tiosulfat ha variat en funció del volum 
del recipient, de manera que en les ampolles de 250 mL s’hi ha afegit 0,75 mL de tiosulfat, 
mentre que en les ampolles de 500 mL se n’hi ha afegit 1,5 mL.

La recollida de les mostres ha començat sempre per l’entrada i la sortida del dipòsit dels 
jardins, per seguir  posteriorment amb l’entrada i  la sortida del dipòsit  d’alimentació de la 
xarxa. A l’arribada a l’EDAR de Lloret de Mar s’ha mesurat de manera immediata el clor 
residual  total de les mostres. Posteriorment s’han analitzat la resta de paràmetres segons el 
protocol prèviament acordat.

 

Figures  17 i  18.  Detall  de  la  presa de mostres  de l’aigua del  dipòsit 
d’alimentació de la  xarxa (D1) (esquerra)  i  de l’aigua del  dipòsit  dels 
Jardins de Santa Clotilde (D2) (dreta).

5.4.3 Paràmetres analitzats

5.4.3.1 Paràmetres fisicoquímics

Excepte  aquelles  que  s’han  realitzat  in  situ en  el  moment  de  la  presa  de  la  mostra 
(temperatura, i potencial redox de manera puntual) , la resta d’anàlisis fisicoquímiques han 
estat realitzades en el laboratori de l’EDAR de Lloret de Mar. En la Taula 3 es presenta el 
llistat de paràmetres fisicoquímics analitzats i els mètodes emprats.

5.4.3.2 Paràmetres microbiològics

Pel que fa a les anàlisis microbiològiques, totes han estat realitzades en el laboratori de 
l’EDAR de Lloret de Mar. En la Taula 4 es presenta el llistat de paràmetres microbiològics 
analitzats i els mètodes emprats.
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5.5 Volums subministrats

El volum d’aigua regenerada produït en el període comprès entre els mesos de juny i de 
desembre de 2007 ha estat de 51.582 m3. D’aquests, 33.100 m3 han estat subministrats per 
al reg del Golf L’Àngel, mentre que la resta, 18.482 m3, han estat subministrats a la xarxa i 
utilitzats en el reg dels Jardins de Santa Clotilde. En la Taula 11 es pot veure la distribució 
mensual d’aquests volums.

Taula 11. Distribució mensual dels volums d’aigua regenerada produïts en l’EDAR de 
Lloret de Mar entre els mesos de juny i desembre de 2007, ambdós inclosos, i detall dels 
volums subministrats al Golf L’Àngel i a la xarxa d’aigua regenerada.

Mes
Volum subministrat 
d’aigua regenerada

(m3)

Volum subministrat 
al Golf L’Àngel

(m3)

Volum subministrat 
a la xarxa

(m3)
Juny 11.025 7.588 3.437
Juliol 16.035 11.228 4.807
Agost 8.179 5.726 2.453

Setembre 6.809 4.410 2.399
Octubre 2.608 841 1.767

Novembre 2.412 1.036 1.376
Desembre 4.514 2.271 2.243

Total 51.582 33.100 18.482

5.6 Dosificació d’agents desinfectants

L’agent aplicat per a la desinfecció ha estat l’hipoclorit sòdic. S’han fet estimacions de les 
dosis mitjanes aplicades mensualment a partir de la relació entre el volum total d’hipoclorit 
consumit en un mes i el volum d’aigua regenerada produït, per a cadascun d’aquests dos 
conceptes.

Taula 12. Evolució de les estimacions de les dosis d’hipoclorit sòdic 
aportades  per  a  la  desinfecció  de  l’aigua  regenerada  i  per  al 
manteniment de la qualitat en la xarxa de Lloret de Mar entre el juny 
i el desembre de 2007.

Mes

Temps d’antel·lació 
en l’entrada en 

funcionament de la 
bomba dosificadora 

d’hipoclorit

Dosificació 
d’hipoclorit
 (mg Cl2/L)

Juny 5 30,2
Juliol 5 33,8
Agost 1 27,1

Setembre 5 34,1
Octubre 5 36,0

Novembre 5 36,1
Desembre 5 36,7
Mitjanes 5 33,4
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A causa de la manca d’elements de regulació fina i de control de la desinfecció deguda a les 
obres d’ampliació de l’EDAR, i per tal d’evitar que en la posada en marxa de les bombes 
d’impulsió pogués arribar aigua no suficientment desinfectada al dipòsit d’alimentació i, per 
tant,  a  la  xarxa,  es  va  instal·lar  un  mecanisme que  iniciava  la  cloració  en  l’arqueta  de 
bombament i  que alhora retardava l’entrada en funcionament d’aquest. Aquest temps de 
retard, que és equivalent al temps previ de cloració abans de la posada en marxa de les 
bombes, va ser decidit  empíricament i  ajustat  en funció de les observacions recollides a 
través del seguiment. 

Tal  com es pot  observar  en la Taula 12,  aquest interval  de temps va ser de 5 minuts, 
excepte en el mes d’agost, en el qual es va rebaixar a 1 minut, davant del que s’interpretava 
com una dosi mitjana que podia resultar excessiva. Alhora, durant el període d’estudi es van 
detectar pèrdues puntuals d’hipoclorit en el sistema de dosificació instal·lat provisionalment 
durant les obres d’ampliació de l’EDAR, la qual cosa, sense ser perjudicial per a l’assoliment 
de  la  qualitat  sanitària  desitjada,  sí  que  impedeix  conèixer  amb  exactitud  la  quantitat 
d’hipoclorit que ha estat utilitzada per a la desinfecció. Per aquests dos motius, els càlculs 
de quines poden haver estat les dosis realment aportades siguin sobreestimats, amb unes 
mitjanes mensuals amb un rang que oscil·la entre els 27 i els 37 mg Cl2/L, sense que es 
disposi d’eines per fer estimacions més ajustades de les dosificacions d’aquell període. 

5.7 Resultats analítics

Igual que en el cas de la xarxa de Tossa de Mar, el seguiment realitzat durant el període 
d’estudi ha estat intens, amb la mateixa idea de poder observar quines eren les variacions 
que es produïen en els diferents paràmetres i alhora poder detectar errades o mancances 
que d’altra forma podrien passar inadvertides. El mes de màxima intensitat en el seguiment 
ha  estat  el  juliol,  amb  un  total  de  769  determinacions,  i  el  de  menor  intensitat  el  de 
desembre,  amb 172 determinacions.  En la  Taula 13 es presenta un resum de totes les 
determinacions  realitzades  durant  el  període  comprès  entre  els  mesos  de  juny  i  de 
desembre de 2007 en la xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar.

Taula 13. Resum del número d’anàlisis realitzades cada mes en el conjunt de punts de mostreig de la 
xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar.

Paràmetres
Mesos

Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
MES 68 72 52 44 20 24 16 296

Terbolesa 68 84 68 68 20 24 16 348
Transmitància a 254 nm 68 84 64 36 20 24 16 312
Conductivitat elèctrica 68 72 52 44 20 24 16 296

Temperatura 66 76 52 44 20 24 8 290
Ph 68 72 52 44 20 24 16 296

Clor residual total 66 80 80 76 0 24 16 342
Potencial redox 4 62 52 44 16 16 16 210
Oxigen dissolt 0 64 48 44 16 16 16 204

Coliformes fecals 20 32 18 30 20 20 12 152
Escherichia coli 20 32 15 30 18 20 16 151

Bacteris aerobis totals 20 26 27 31 12 19 4 139
Pseudomonas spp. 18 13 23 25 10 16 4 109

Total 554 769 603 560 212 275 172 3.145
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Pel que fa a la presentació de resultats, la informació s’ha organitzat de la següent manera:

• En les Taules 14a, 14b i 14c es presenten els resultats de les anàlisis realitzades a 
l’aigua produïda pel tractament de regeneració de l’EDAR de Lloret de Mar durant el 
període d’estudi. Per als paràmetres físicoquímics, dels quals es disposa més dades, es 
presenten els percentils 90 mensuals, mentre que per als paràmetres microbiològics es 
presenta la mitjana geomètrica mensual i el percentil 90 del global del període d’estudi. 
Es  considera  que  l’aigua  regenerada  és  en  aquest  cas  la  que  entra  al  dipòsit  de 
d’alimentació de la xarxa (ED1).

• Les  dades  d’evolució  de la  qualitat  de  l’aigua  regenerada en la  xarxa es  presenten 
dividides en dos períodes: el que va de juny a setembre, ambdós inclosos, i el que va 
d’octubre a desembre, també ambdós inclosos, per tal que les diferències estacionals no 
quedin emmascarades per les mitjanes del global del període d’estudi. Aquests resultats 
es presenten en les Taules 15a i 15b.

• En  les  Taules  16a  i  16b  es  presenta  el  percentatge  de  resultats  d’anàlisis 
microbiològiques realitzades en els diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada que 
han  donat  per  sota  del  límit  de  detecció  del  mètode  emprat,  és  a  dir,  un  resultat 
d’”absència”.

5.7.1. Avaluació de la qualitat de l’aigua regenerada

L’aigua regenerada produïda a l’EDAR de Lloret de Mar durant el període d’estudi (juny-
desembre de 2007) ha presentat uns valors de percentil 90 mensuals que haurien complert 
amb les exigències del RD 1620/2007 (aprovat el desembre de 2007) per als usos de reg de 
jardineria pel  que fa a la MES, terbolesa i  concentració d’Escherichia coli,  excepte pels 
valors de MES i terbolesa del mes de novembre, que han estat superiors als 20 mg/L i als 
10 NTU marcats per la normativa a causa de la incidència en el normal funcionament de la 
planta  de les  obres  d’ampliació  de l’EDAR.  No obstant,  els  percentils  90 del  global  del 
període d’estudi haurien complert amb els criteris de qualitat del RD 1620/2007 per a tots 3 
paràmetres.

Taula 14a. Resum de la qualitat (MES, terbolesa, transmitància a 254 nm, conductivitat elèctrica i pH) 
de l’aigua produïda pel tractament de regeneració de Lloret de Mar, mesurada a l’arribada al dipòsit 
d’alimentació de la xarxa. Les dades corresponen al percentil 90 del conjunt de dades per a cada mes 
i paràmetre, excepte per a la transmitància a 254 nm, per a la qual es dóna el rang entre el percentil 
10 i el percentil 90.

Mesos 
any 2007

Percentil 90 dels paràmetres

MES
mg/L

Terbolesa 
NTU

Transmitància 
a 254 nm (%)

P10 – P90

Conductivitat 
elèctrica

dS/m
pH

Juny 7,5 7,3 57  -  68 1,38 7,7
Juliol 4,6 2,9 60  -  74 1,43 7,8
Agost 8,6 3,9 56  -  64 1,44 7,7

Setembre 7,6 5,9 52  -  58 1,47 7,7
Octubre 7,6 8,6 40  -  62 1,52 7,6

Novembre 49,5 20,1 32  -  56 1,49 7,7
Desembre 4,8 2,9 55  -  62 2,16 7,9
Global del 

període d’estudi 9,3 6,0 52  -  70 1,46 7,8
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Els valors de la conductivitat elèctrica i del pH mostren una notable estabilitat, excepte per al 
mes de desembre per a aquest primer paràmetre, en què es va detectar un augment puntual 
dels  valors  (percentil  90 del  mes de 2,16  dS/m).  En la  resta  del  període,  els  rangs de 
variació dels percentils 90 mensuals han oscil·lat entre 1,38 i 1,52 dS/m i entre 7,6 i  7,9 
unitats  de  pH,  respectivament.  Els  valors  de  la  transmitància  a  254  nm  s’han  mogut 
habitualment en els rangs esperables per a aquesta mena d’aigües (52-70%), per bé que, 
igual que en el cas de la MES i de la terbolesa, la incidència de les obres d’ampliació s’ha fet 
notar en el mes de novembre, moment en què s’han enregistrat els valors mínims (32-56%). 
En  canvi,  el  màxim  del  període  s’ha  observat  en  el  mes  de  juliol,  amb  un  rang  de 
transmitàncies d’entre el 60% i el 74%.

Taula 14b. Resum de la qualitat (temperatura, potencial redox i concentracions d’oxigen dissolt i de 
clor residual total) de l’aigua produïda pel tractament de regeneració de Lloret de Mar, mesurada a 
l’arribada al dipòsit d’alimentació de la xarxa. Les dades corresponen al percentil 10 del conjunt de 
dades per a cada mes i paràmetre, excepte per a la temperatura, per a la qual es dóna el percentil 90, 
i per a la concentació de clor residual total, per a la qual es dóna el rang entre el percentil 10 i el  
percentil 90.

Mesos 
any 2007

Percentil 90 (temp) – Percentil 10 (oxigen, redox) – Rang P10-P90 (clor)

Temperatura
ºC

Potencial redox
mV

Oxigen dissolt
mg O2/L

Clor residual total
mg Cl2/L

P10 – P90
Juny 26 384 - 1,0 – 2,6
Juliol 27 360 4,7 1,4 – 5,9
Agost 28 133 4,2 0,1 – 3,2

Setembre 27 191 4,7 0,2 – 3,0
Octubre 21 240 4,2 -

Novembre 19 215 5,2 0,3 – 3,7
Desembre 16 237 6,7 0,5 – 1,4
Global del 

període 
d’estudi

27 150 4,4 0,2 – 3,7

Taula 14c. Resum de la qualitat de l’aigua produïda pel tractament de regeneració de Lloret de Mar, 
mesurada  a  l’arribada  al  dipòsit  d’alimentació  de  la  xarxa.  Les  dades  corresponen  a  la  mitjana 
geomètrica del conjunt de dades per a cada mes i paràmetre, a més de la mitjana geomètrica i del 
percentil 90 corresponent al global del període d’estudi.

Mesos 
any 2007

Mitjana geomètrica dels paràmetres

Coliformes fecals 
ufc/100 mL

Escherichia coli 
ufc/100 mL

Bacteris aerobis 
totals

ufc/mL

Pseudomonas 
spp.

ufc/100 mL
Juny < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 2,5 E+05 < 9,1 E+01
Juliol < 1,0 E+00 < 1,0 E+00 3,3 E+05 1,0 E+04
Agost < 1,7 E+00 < 1,4 E+00 3,2 E+05 2,2 E+05
Setembre < 1,1 E+00 < 1,0 E+00 2,5 E+05 6,1 E+04
Octubre < 1,8 E+00 < 1,6 E+00 5,0 E+04 2,1 E+04
Novembre < 2,0 E+00 < 1,7 E+00 6,4 E+03 1,2 E+04
Desembre < 1,8 E+00 < 1,0 E+00 < 2,0 E+02 1,3 E+02
Global del 
període d’estudi < 1,3 E+00 < 1,2 E+00 1,1 E+05 1,1 E+04

Percentil 90 dels paràmetres
Global del 
període d’estudi < 2,6 E+00 < 1,0 E+00 1,6 E+06 1,0 E+06
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La temperatura de l’aigua ha presentat la típica variació estacional, amb temperatures que, 
expressades com el percentil 90 dels valors mensuals, han oscil·lat entre els 28ºC d’agost i 
els 16ºC de desembre. Igual que en el cas de Tossa de Mar, i malgrat una menor qualitat de 
l’aigua  en  termes  de  MES,  terbolesa  i  transmitància  respecte  a  aquella  planta,  la 
concentració d’oxigen dissolt de l’aigua s’ha mantingut elevada i relativament constant al 
llarg del període estudiat, amb uns percentils 10 mensuals que han oscil·lat entre els 4,0 i els 
7,0 mg/L. Aquestes elevades concentracions d’oxigen dissolt són fonamentals per a reduir el 
risc d’anòxia en la xarxa d’aigua regenerada i, per tant, molèsties derivades de l’aparició de 
males olors en el moment del reg.

Taula 15a. Evolució en dues èpoques diferenciades (entre juny i setembre, i entre octubre i desembre 
de l’any 2007) de la qualitat de l’aigua regenerada de la xarxa de Lloret de Mar en base a les mitjanes 
aritmètiques dels diferents paràmetres físicoquímics analitzats.

Paràmetre Època (a) Efluent 
secundari ED1 SD1 ED2 SD2

MES, mg/L Jun-Set 5,9 4,5 3,9 4,6 4,1
Oct-Des 11,4 12,2 10,3 16,3 8,7

Terbolesa, 
NTU

Jun-Set 3,2 3,2 3,6 4,0 4,0
Oct-Des 5,8 6,3 5,4 8,8 5,0

Transmitància 
a 254 nm, %

Jun-Set 60 62 63 64 65
Oct-Des 53 51 53 54 59

CE, dS/m Jun-Set 1,30 1,37 1,37 1,36 1,35
Oct-Des 1,32 1,44 1,42 1,35 1,35

Temperatura, 
ºC

Jun-Set 26 26 25 24 24
Oct-Des 20 17 17 17 16

pH Jun-Set 7,5 7,6 7,8 7,8 8,1
Oct-Des 7,5 7,6 7,7 7,6 7,9

Clor residual 
total, mg Cl2/L

Jun-Set - 2,0 1,4 1,0 0,9
Oct-Des - 1,6 1,1 0,2 0,1

Oxigen dissolt, 
mg O2/L

Jun-Set 2,1 5,5 7,0 6,4 8,2
Oct-Des 2,8 6,0 7,6 5,7 9,2

Potencial 
redox, mV

Jun-Set 97 372 334 294 269
Oct-Des 83 309 277 204 196

(a) En el període juny-setembre, el nombre d’anàlisis físicoquímiques realitzades varia entre 36 i 55 
per  cada punt  en funció  del  paràmetre,  mentre  que en  el  període  octubre-desembre,  el  nombre 
d’anàlisis físicoquímiques varia entre 8 i 39 per cada punt, també en funció del paràmetre.

Taula 15b. Evolució en dues èpoques diferenciades (entre juny i setembre, i entre octubre i desembre 
de l’any 2007) de la qualitat de l’aigua regenerada de la xarxa de Lloret de Mar en base a les mitjanes 
geomètriques dels diferents paràmetres microbiològics analitzats.

Paràmetre Època (a)
Efluent 
secun-

dari
ED1 SD1 ED2 SD2

Coliformes fecals, 
log ufc/100 mL

Jun-Set 5,2 0,0 0,3 0,4 0,8
Oct-Des 5,4 0,3 0,3 0,5 0,7

Escherichia coli, log 
ufc/100 mL

Jun-Set 5,3 0,0 0,1 0,2 0,4
Oct-Des 5,2 0,1 0,1 0,2 0,4

BAT (a), 
log ufc/ mL

Jun-Set 5,3 5,5 5,6 6,1 5,8
Oct-Des 5,6 3,9 4,6 6,1 5,7

Pseudomonas spp., 
log ufc/100 mL

Jun-Set 6,7 4,1 4,3 4,9 6,1
Oct-Des 6,7 3,8 4,4 6,6 6,5
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(a) En el període juny-setembre, el nombre d’anàlisis microbiològiques realitzades varia entre 15 i 27 
per  cada punt  en funció  del  paràmetre,  mentre  que en  el  període  octubre-desembre,  el  nombre 
d’anàlisis microbiològiques varia entre 4 i 14 per cada punt, també en funció del paràmetre.
(b) BAT = bacteris aerobis totals

Pel que fa als paràmetres relacionats amb la desinfecció, les dosis de clor aportades han 
mantingut els valors del percentil  10 mensual del potencial redox sempre per sobre dels 
+350 mV en els mesos de juny i juliol, amb una notable baixada per sota de +200 mV en els 
mesos de màxima càrrega a l’EDAR -agost i setembre-, i amb una certa recuperació fins a 
valors d’entre +200 i +250 mV entre els mesos d’octubre i desembre. La concentració de clor 
residual total ha presentat un percentil 10 mensual mínim de 0,1 mg Cl2/L al mes d’agost i 
màxim d’1,4 mg Cl2/L al mes de juliol. 

Amb aquestes dosificacions, tant per als coliformes fecals com per a  Escherichia coli les 
mitjanes geomètriques de tots els mesos han donat com a resultat valors d’absència en 100 
mL o molt propers a ella, de manera que el propi percentil 90 del global del període d’estudi 
per a  Escherichia coli  és d’absència en 100 mL. En canvi, les concentracions de bacteris 
aerobis totals es mantenen altes (per sobre les 5 unitats logarítmiques per mL) fins el mes 
de  setembre,  malgrat  les  dosis  d’hipoclorit  aplicades,  i  no  comencen  a  disminuir 
apreciablement  fins  el  mes  de  novembre,  quan  es  situen  per  sota  de  les  4  unitats 
logarítmiques per mL. Per als bacteris aerobis totals, el percentil 90 del global del període 
d’estudi es situa en els 1,6 x 106 ufc/mL. Les concentracions de  Pseudomonas spp. han 
presentat un patró similar al dels bacteris aerobis totals, encara que generalment amb valors 
inferiors. El seu percentil 90 del global del període d’estudi ha estat de 1,0 x 106 ufc/100 mL.

Si es resten els logaritmes de les concentracions mitjanes dels diferents microorganismes 
assolides en l’aigua regenerada de les de l’efluent secundari s’obté el valor corresponent a 
la inactivació aconseguida pel tractament de desinfecció. Tal com es pot comprovar en la 
Taula  15b,  les  inactivacions  mitjanes  són  superiors  a  les  5  unitats  logarítmiques  per  a 
coliformes  fecals  i  Escherichia  coli en  tot  el  període  d’estudi,  arribant-se  a  l’absència 
d’ambdós microorganismes en mostres de 100 mL tan sols en el període juny-setembre. Pel 
que fa als bacteris aerobis totals i a  Pseudomonas spp., les inactivacions disminueixen de 
manera apreciable, la qual cosa demostra la menor intensitat de la desinfecció a Lloret de 
Mar respecte a la de Tossa de Mar. En el cas dels bacteris aerobis totals, la diferència entre 
les mitjanes del període juny-setembre indicaria que no hi ha inactivació, mentre que en el 
període  octubre-desembre  aquesta  arribaria  a  les  1,7  unitats  logarítmiques;  per  a 
Pseudomonas spp. aquestes inactivacions es situen en les 2,6 unitats logarítmiques en el 
període juny-setembre i en les 2,9 unitats logarítmiques en el període octubre-desembre.

Si  es  valora  l’eficiència  de  la  desinfecció  a  través  dels  percentatges  d’absències  dels 
microorganismes analitzats en els diferents punts de mostreig (Taula 16a) s’observa que la 
desinfecció  ha  estat  efectiva  per  als  microorganismes  indicadors  de  contaminació  fecal 
-coliformes  fecals  i  Escherichia  coli- (71%  i  86%  d’absències  a  l’entrada  al  dipòsit 
d’alimentació  de la xarxa,  respectivament),  però que aquest  percentatge d’absències ha 
disminuït  de  manera  notable  a  mida  que  l’aigua  s’ha  allunyat  del  punt  de  dosificació 
d’hipoclorit. Aquesta reducció de les absències ha estat més acusada a la sortida del dipòsit 
d’emmagatzematge dels Jardins de Santa Clotilde. No obstant això, les concentracions de 
coliformes fecals  i  d’Escherichia coli mesurades en els  diferents  punts  han estat  baixes 
(Taula 16b) i en qualsevol d’ells es compliria el criteri de qualitat del RD 1620/2007 per al reg 
de  jardins,  que  estableix  com  a  límit  una  concentració  d’Escherichia  coli inferior  a 
200 ufc/100 mL en el percentil 90 del conjunt de dades. En el punt més crític, que correspon 
a  la  sortida  del  dipòsit  dels  Jardins  de  Santa  Clotilde  (SD2),  aquest  valor  ha  estat  de 
14 ufc/100 mL. Bacteris aerobis totals i  Pseudomonas spp.- han estat presents sempre en 
qualsevol  mostra  d’aigua  i  en qualsevol  punt  en el  primer  cas,  i  en  la  gran majoria  de 
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mostres en el segon, indicant de nou una desinfecció de menor intensitat que l’observada en 
el cas de Tossa de Mar.

Taula 16a. Percentatge de mostres de l’aigua regenerada servida a la xarxa de Lloret de Mar amb un 
resultat inferior al límit de detecció del mètode (“absència”) en el període juny-desembre de 2007, 
segons el microorganisme analitzat i el punt de mostreig considerat.

Tipus de microorganisme i unitats
Punt de mostreig (a)

Efluent 
secundari ED1 SD1 ED2 SD2

Coliformes fecals, ufc/100 mL 0 71 70 58 35
Escherichia coli, ufc/100 mL 0 86 84 79 51
Bacteris aerobis totals, ufc/mL 0 0 0 0 0
Pseudomonas spp., ufc/100 mL 0 10 8 6 0

Taula 16b. Resum de la qualitat microbiològica de l’aigua regenerada de Lloret de Mar en diferents 
punts de la xarxa. Les dades corresponen al percentil 90 corresponent al global del període d’estudi i 
el número entre parèntesi indica el nombre de mostres analitzades.

Tipus de microorganisme i unitats
Punt de mostreig

ED1 SD1 ED2 SD2

Coliformes fecals, ufc/100 mL < 2,6 E+00 
(35)

< 8,4 E+00 
(37)

< 3,1 E+01 
(40)

< 5,1 E+01 
(40)

Escherichia coli, ufc/100 mL < 1,0 E+00 
(36)

< 2,0 E+00 
(37)

< 4,4 E+00 
(39)

< 1,4 E+01 
(39)

Bacteris aerobis totals, ufc/mL 1,6 E+06 
(34)

8,0 E+05 
(35)

8,2 E+06 
(34)

2,5 E+06 
(36)

Pseudomonas spp., ufc/100 mL 1,0 E+06 
(21)

9,0 E+05 
(25)

9,7 E+06 
(32)

2,0 E+07 
(31)

5.7.2 Evolució de la qualitat de l’aigua en els diferents punts de la xarxa

Pel que fa a l’evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en la xarxa, i igual que en el cas 
de Tossa de Mar, aquesta depèn dels mateixos factors: a) la qualitat de l’aigua que hi entra; 
i b) la temperatura de l’aigua. 

5.7.2.1 Efluent secundari i aigua regenerada

Contràriament al  que sol ser habitual en les EDAR de la Costa Brava, Lloret  inclosa, la 
qualitat de l’efluent secundari durant el període octubre-desembre ha estat inferior a la del 
període  juny-setembre,  corresponent  a  l’època  punta.  Aquesta  ha  estat  una  situació 
excepcional  relacionada amb les obres d’ampliació de l’EDAR, per les quals no estaven 
operatius determinats elements de control  de funcionament  del  reactor  biològic.  Així,  cal 
observar com les mitjanes de la MES de l’efluent secundari han passat de 5,9 mg/L en el 
període juny-setembre a 11,4 mg/L en el període octubre desembre, mentre que la terbolesa 
ha  passat  d’una mitjana  de  3,2  NTU a  una  de  5,8  NTU en els  mateixos  períodes.  La 
transmitància a 254 nm, alhora, ha disminuït d’una mitjana del 60% a una del 53%. Totes 
aquestes variacions s’han traslladat en aproximadament les mateixes proporcions a l’aigua 
regenerada, atesa la manca d’elements per a la millora de la qualitat l’aigua que no fossin la 
desinfecció.

La conductivitat elèctrica i el pH són paràmetres que han mostrat una gran estabilitat, de 
manera que les variacions observades en els diferents períodes han estat mínimes, tant en 
l’efluent secundari com en l’aigua regenerada. Per altra banda, la temperatura ha seguit una 
lògica evolució a la baixa al llarg del període d’estudi, amb un major descens en el període 
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octubre-desembre en l’aigua regenerada (mitjana de 17ºC) que no pas en l’efluent secundari 
(mitjana de 20ºC). El paràmetre que ha mostrat un comportament més sorprenent ha estat 
l’oxigen dissolt, que ha vist augmentada la seva concentració de manera notable en l’aigua 
regenerada respecte a l’efluent  secundari,  passant  d’una mitjana de 2,1  mg/L a una de 
5,5 mg/L en el període juny-setembre, i d’una de 2,8 mg/L a una de 6,0 mg/L en el període 
octubre-desembre, la qual cosa permet pensar en una certa improbabilitat de tenir episodis 
d’anòxia en el futur, de mantenir-se o millorar-se la qualitat d’aquesta aigua respecte a la del 
període d’estudi. Una hipòtesi que podria explicar el guany d’oxigen que experimenta l’aigua 
seria la de possibles turbulències en el bombament, però no es disposa de dades que ho 
demostrin inequívocament.

Pel  que fa als paràmetres relacionats amb la desinfecció, l’addició d’hipoclorit  genera la 
presència de clor residual total en l’aigua regenerada, que ha presentat uns valors mitjans 
de  2,0 mg Cl2/L  en  el  període  juny-setembre  i  de  1,6  mg Cl2/L  en  el  període  octubre-
desembre. Alhora, s’observa un increment notable del potencial redox de l’aigua, que passa 
de valors mitjans de +97 mV (període juny-setembre) i +83 mV (període octubre-desembre) 
en l’efluent secundari,  a  valors mitjans de +372 mV (període juny-setembre)  i  +309 mV 
(període octubre-desembre) en l’aigua regenerada.

Respecte  els  microorganismes  analitzats,  la  tònica dominant  és  l’escassa variació  entre 
èpoques,  amb  unes  mitjanes  molt  semblants  per  a  ambdós  períodes,  tant  en  l’efluent 
secundari com en l’aigua regenerada, amb l’excepció de la concentració de bacteris aerobis 
totals  de  l’aigua  regenerada  del  període  octubre-desembre  (3,9  unitats  logarítmiques 
per mL),  que  és  sensiblement  inferior  a  la  del  període  juny-setembre  (5,5  unitats 
logarítmiques per mL).

5.7.2.2 Punts de control de la xarxa d’aigua regenerada

La xarxa d’aigua regenerada de Lloret  de Mar permet observar el  paper que juguen els 
dipòsits  reguladors en l’evolució  de la qualitat  de l’aigua.  Els  punts que s’utilitzen per  a 
l’anàlisi són l’entrada al dipòsit d’alimentació de la xarxa (ED1), ja comentat en el paràgraf 
anterior  per  correspondre  també al  que considerem com a aigua regenerada,  la  sortida 
d’aquest dipòsit (SD1), l’entrada al dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde (ED2) i la sortida 
d’aquest dipòsit (SD2).

Lògicament, en no haver-hi altre procés de tractament que la desinfecció, les variacions de 
la qualitat de l’efluent secundari en termes de MES, terbolesa i transmitància a 254 nm es 
traslladen directament als diferents punts de la xarxa, de manera que la qualitat observada 
també ha estat menor a la tardor que no pas a l’estiu. No obstant, tal com s’ha esmentat 
abans,  els  nivells  detectats  han  quedat  per  sota  del  que  estableix  el  RD  1620/2007, 
especialment pel que fa a als paràmetres microbiològics.

L’evolució de cadascun dels paràmetres al llarg de la xarxa ha estat la següent:

• Matèria  en  suspensió:  L’increment  en  les  mitjanes  de  la  MES del  període  octubre-
desembre ha variat entre el 53% i el 72% respecte les del període juny-setembre, essent 
la més alta la detectada a ED2 (16,3 mg/L) i la més baixa la detectada a SD2 (8,7 mg/L). 
En canvi, en el període juny-setembre, aquestes mitjanes van oscil·lar entre 3,9 mg/L a 
SD1 i 5,9 mg/L a l’efluent secundari. El pas de l’aigua pels dipòsits provoca una certa 
reducció de la MES (entre l’11% i el 47%), la qual cosa dóna a entendre que es deu 
produir una acumulació de sòlids en el fons i que periòdicament caldrà procedir a la seva 
neteja, a fi d’evitar el deteriorament de la qualitat de l’aigua.
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• Terbolesa: El patró ha estat el mateix que el de la MES en el període octubre-desembre, 
amb una reducció dels seus valors mitjans dins de cada dipòsit, amb un màxim a ED2, 
de 8,8 NTU, i un mínim a SD2, de 5,0 NTU. En canvi, en el període juny-setembre ha 
seguit  un patró  diferent,  amb un lleuger  increment  dels seus valors mitjans  dins del 
dipòsit d’alimentació de la xarxa (D1), passant de 3,2 NTU a 3,6 NTU, i a l’entrada del 
dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde (D2), amb un valor de 4,0 NTU, que es manté a la 
sortida.

• Transmitància a 254 nm: S’ha observat  una millora progressiva al  llarg dels diferents 
punts de mostreig, més atenuada en el període juny-setembre, on la millora entre ED1 i 
SD2 és d’un 3%, i  més accentuada en el període octubre-desembre, quan la mitjana 
entre aquests mateixos punts augmenta un 8%.

• Conductivitat elèctrica i pH: Els paràmetres que major estabilitat de valors han presentat 
són la conductivitat elèctrica i el pH i en el global del període d’estudi les seves mitjanes 
han oscil·lat entre 1,35 i 1,44 dS/m i entre 7,6 i 8,1, respectivament. 

• Temperatura: S’observa una tendència a una lleugera disminució de la temperatura al 
llarg dels punts de mostreig, tant en el període juny-setembre (2ºC de diferència) com en 
l’octubre-desembre  (1º  C  de  diferència).  Si  fem  la  comparació  entre  períodes,  les 
mitjanes del període octubre-desembre són entre 7 i 9ºC inferiors a les del període juny-
setembre.

• Clor residual total: La concentració de clor residual total disminueix al llarg dels punts de 
mostreig, especialment en el període octubre-desembre, quan la mitjana a la sortida del 
dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde va ser de 0,1 mg Cl2/L, partint d’una concentració 
d’1,6 mg Cl2/L a l’entrada del  dipòsit  d’alimentació de la xarxa.  Aquesta reducció tan 
accentuada pot ser deguda en part a la menor renovació de l’aigua en aquesta època, 
propiciada per la menor demanda d’aigua per al reg dels jardins. En canvi, en el període 
juny-setembre,  la  concentració mitjana a la sortida  del  dipòsit  dels Jardins de Santa 
Clotilde va ser de 0,9 mg Cl2/L, partint d’una concentració mitjana de 2,0 mg Cl2/L.

• Oxigen dissolt: L’evolució d’aquest paràmetre ha estat sorprenent, ja que s’ha constatat 
una tendència a l’increment al llarg dels diferents punts de mostreig, probablement a 
causa de l’agitació provocada pel bombament i per la caiguda de l’aigua en els dipòsits. 
Així, fins i tot en el període juny-setembre, amb una temperatura mitjana d’entre 24ºC i 
26ºC,  entre  l’entrada al  dipòsit  d’alimentació  de la  xarxa i  la  sortida  del  dipòsit  dels 
Jardins  de  Santa  Clotilde  es  produeix  un increment  de  2,7  mg/L,  mentre  que en el 
període octubre-desembre aquest  guany és de 3,2 mg/L.  Malgrat  que en el  tram de 
tuberia –és a dir, entre els dos dipòsits- hi ha una certa reducció de la concentració (de 
0,6 mg/L en el període juny-setembre i de 1,9 mg/L en el període octubre-desembre), 
l’increment enregistrat és globalment molt superior a les reduccions, de manera que no 
s’han detectat situacions que puguin derivar en problemes d’anòxia.

• Potencial redox: De manera similar al que passa amb la concentració de clor residual 
total, el potencial redox també disminueix al llarg de la xarxa. Els valors mitjans d’aquest 
paràmetre  són més elevats  en el  període juny-setembre que en el  període octubre-
desembre, amb una màxima diferència de +90 mV a l’entrada del dipòsit dels Jardins de 
Santa Clotilde a favor del primer període. La principal reducció del potencial redox es 
produeix en la tuberia que comunica els dos dipòsits en el període octubre-desembre, 
amb una diferència de -70 mV, segurament producte de la major retenció de l’aigua en la 
tuberia. En el període juny-setembre, en canvi, aquesta reducció en la tuberia és de 
-40 mV, molt semblant a la reducció que es produeix en el dipòsit d’alimentació de la 
xarxa, que és de  -38 mV, mentre que la que es produeix en el dipòsit dels Jardins de 
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Santa Clotilde és de -25 mV. En qualsevol cas, el potencial redox de l’aigua de sortida 
dels Jardins de Santa Clotilde és sempre superior al de l’efluent secundari a partir del 
qual es parteix.

• Coliformes  fecals  i  Escherichia  coli:  Malgrat  la  forta  reducció  assolida  mitjançant  el 
procés de desinfecció i malgrat també l’elevat nombre del percentatge de mostres per 
sota  del  límit  de  detecció,  es  detecta  un  lleuger  increment  en  les  concentracions 
d’aquests microorganismes a mida que ens allunyem del punt de cloració, probablement 
degut  al  recreixement  d’aquells  que  puguin  no  haver  estat  totament  inactivats.  Així, 
mentre que la concentració mitjana tant de coliformes fecals com d’Escherichia coli en el 
període juny-setembre és d’absència en 100 mL, per als primers aquesta concentració 
assoleix les 0,8 unitats logarítmiques en 100 mL a la sortida del dipòsit dels Jardins de 
Santa Clotilde, mentre que per als segons arriba a 0,4 unitats logarítmiques en 100 mL. 
Aquests  valors  logarítmics  indiquen  concentracions  d’entre  1  i  10 ufc/100 mL,  que 
compleixen amb escreix els límits màxims de 200 ufc/100 mL d’Escherichia coli en el cas 
del reg de jardineria, però no són les absències rotundes detectades a la xarxa de Tossa 
de Mar.

• Bacteris  aerobis  totals:  L’evolució  de  la  concentració  dels  bacteris  aerobis  totals  ha 
mostrat una tendència a un lleuger creixement al llarg dels punts de mostreig. Així,  entre 
l’entrada al dipòsit d’alimentació de la xarxa i la sortida del dipòsit dels Jardins de Santa 
Clotilde  l’increment  mitjà  és  de 0,3 unitats  logarítmiques per  mL en el  període juny-
setembre i de 1,8 unitats logarítmiques per mL en el període octubre-desembre, per bé 
que  es  partia  ja  d’uns  valors  relativament  elevats  en  l’aigua  d’entrada  al  dipòsit 
d’alimentació de la xarxa, de 5,5 unitats logarítmiques per mL en el període estival i de 
3,9 unitats logarítmiques per mL a la tardor.  En el  cas del període juny-setembre no 
s’observa efecte del  procés de desinfecció sobre la concentració mitjana de bacteris 
aerobis  totals,  mentre  que  en  el  període  octubre-desembre  aquest  es  limita  a  una 
reducció d’1,7 unitats logarítmiques.

• Pseudomonas spp.: L’evolució de les concentracions de Pseudomonas spp. ha seguit un 
patró similar al dels bacteris aerobis totals d’increment al llarg dels punts de mostreig, tot 
i que amb un major efecte inicial del procés de desinfecció. Malgrat això, s’ha arribat a 
unes concentracions mitjanes de 6,1 unitats logarítmiques/100 mL en el període juny-
setembre i de 6,5 unitats logarítmiques/100 mL en el període octubre-desembre.

5.8 Resultats analítics puntuals

A principis d’agost es va analitzar  Legionella spp. d’una mostra recollida d’un aspersor de 
final de la línia de reg dels Jardins de Santa Clotilde, donant un resultat inferior al límit de 
detecció ( < 25 ufc/ L).

5.9 Discussió

L’evolució  de  la  qualitat  de  l’aigua regenerada en  la  xarxa  de Lloret  de  Mar  ha  vingut 
marcada  per  les  alteracions  de  la  qualitat  provocades  per  les  incidències  de  les  obres 
d’ampliació  de  l’EDAR,  especialment  en  el  període  octubre-desembre,  així  com  per  la 
limitació existent del tractament de regeneració a una simple desinfecció. Per tant, a causa 
d’aquestes  circumstàncies,  aquesta  és  una  avaluació  que  respon  a  una  situació  de 
subministrament en condicions relativament adverses, de manera que tot allò que s’acaba 
concloent  gaudeix  de  gran  solidesa  per  poc  que  millorin  les  condicions  en  les  que  es 
realitzen el tractament de regeneració i/o el subministrament d’aigua regenerada.
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Un dels principals aspectes positius és l’abundant presència d’oxigen dissolt en el punt més 
allunyat  (dipòsit  dels Jardins de Santa Clotilde),  fins i  tot  en època estival.  Això porta a 
pensar que allò que, de produir-se, podria ser un problema important i difícil de resoldre, és 
improbable que succeeixi, especialment després de la finalització de les obres de l’ampliació 
de l’EDAR que inclouen la construcció d’un tractament de regeneració amb una configuració 
molt similar a la del de Tossa de Mar.

Igualment, la determinació de baixes concentracions de coliformes fecals i d’Escherichia coli  
a la sortida del dipòsit dels Jardins de Santa Clotilde malgrat les dificultats amb les que s’ha 
realitzat  la desinfecció durant  aquest període fan pensar que les millores del tractament 
portaran a una situació similar a la de la xarxa d’aigua regenerada de Tossa de Mar, en la 
qual els microorganismes indicadors de contaminació fecal són indetectables.

No  obstant  això,  i  igual  que  en  el  cas  de  la  xarxa  de  Tossa  de  Mar,  s’observa  un 
recreixement de bacteris aerobis totals i  de  Pseudomonas spp. fins a uns nivells elevats 
però no pas estranys en xarxes d’aigua potable. Caldrà també realitzar una vigilància de 
Legionella  pneumophila,  per  tal  de  comprovar  si  aquest  microorganisme  és  capaç  de 
proliferar en aquestes condicions. 

5.10 Gràfiques

En aquest apartat  es presenta la representació gràfica de les dades comentades fins el 
moment. D’entre les moltes opcions existents per a aquesta representació s’ha triat, per a 
cada paràmetre, la de l’evolució del percentil 90 del conjunt de dades del període d’estudi, 
excepte  per  a  les  concentracions  de  clor  residual  total  i  d’oxigen,  potencial  redox  i 
transmitància  a  254  nm,  dels  quals  es  representa  el  percentil  10.  Aquests  gràfics 
representen el període comprès entre els mesos de juny i de desembre de 2007. 

Per als paràmetres microbiològics, les dades dels percentils 90 s’han desdoblat entre els de 
l’estiu (període juny-setembre) i els de la tardor (període octubre-desembre). En les Figures 
19a, 19b i 19c es presenten les dades físicoquímiques, mentre que en les Figures 20a, 20b, 
20c i 30d les dades microbiològiques.
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Figura 19a. Evolució dels percentils 90 de la concentració de matèria en suspensió i de la terbolesa i 
del percentil 10 de la transmitància a 254 nm en diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada de 
Lloret de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari; ED1 = entrada dipòsit regulador de la xarxa; SD1 
= sortida dipòsit regulador; ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa Clotilde; SD2 = sortida dipòsit 
Jardins de Santa Clotilde.

41



Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar

Figura 19b. Evolució dels percentils 90 del pH, de la conductivitat elèctrica i de la temperatura en 
diferents  punts  de  la  xarxa  d’aigua  regenerada  de  Lloret  de  Mar.  Abreviacions:  ES  =  efluent 
secundari;  ED1 = entrada dipòsit  regulador  de  la  xarxa;  SD1 = sortida  dipòsit  regulador;  ED2 = 
entrada dipòsit Jardins de Santa Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.

Figura 19c. Evolució dels percentils 10 de les concentracions de clor residual total i d’oxigen dissolt i 
del potencial redox en diferents punts de la xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar. Abreviacions: 
ES = efluent secundari; ED1 = entrada dipòsit regulador de la xarxa; SD1 = sortida dipòsit regulador; 
ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.

42



Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar

Figura 20a. Evolució dels percentils 90 de la concentració de coliformes fecals en diferents punts de la 
xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari;  ED1 = entrada 
dipòsit regulador de la xarxa; SD1 = sortida dipòsit regulador; ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa 
Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.

Figura 20b. Evolució dels percentils 90 de la concentració d’Escherichia coli en diferents punts de la 
xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari;  ED1 = entrada 
dipòsit regulador de la xarxa; SD1 = sortida dipòsit regulador; ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa 
Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.
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Figura 20c. Evolució dels percentils 90 de la concentració de bacteris aerobis totals en diferents punts 
de la xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari; ED1 = entrada 
dipòsit regulador de la xarxa; SD1 = sortida dipòsit regulador; ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa 
Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.

Figura 20d. Evolució dels percentils 90 de la concentració de Pseudomonas spp. en diferents punts 
de la xarxa d’aigua regenerada de Lloret de Mar. Abreviacions: ES = efluent secundari; ED1 = entrada 
dipòsit regulador de la xarxa; SD1 = sortida dipòsit regulador; ED2 = entrada dipòsit Jardins de Santa 
Clotilde; SD2 = sortida dipòsit Jardins de Santa Clotilde.
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5.11 Conclusions

Les  principals  conclusions  que  es  deriven  del  seguiment  realitzat  a  la  xarxa  d’aigua 
regenerada de Lloret de Mar entre els mesos de juny i desembre de 2007 són les següents:

a) La desinfecció de l’efluent secundari de l’EDAR de Lloret de Mar és capaç de produir, de 
manera regular, una aigua que compleixi els criteris sanitaris de qualitat per al reg de 
jardineria. L’entrada en servei del tractament de regeneració complet, equivalent al de 
l’EDAR de Tossa de Mar, hauria de permetre la producció d’una aigua regenerada que 
complís també els criteris sanitaris per als usos més restrcitius.

b) Les  dosis  d’hipoclorit  aportades,  estimades  entre  27  i  37 mg Cl2/L,  han  assegurat 
l’absència de coliformes fecals en el 71% i d’Escherichia coli en el 86% de les mostres 
d’aigua  regenerada  analitzades.  Els  percentatges  de  mostres  amb  absència 
disminueixen al llarg dels punts de mostreig,  però les concentracions detectades són 
baixes i no impedeixen complir amb els criteris sanitaris per al reg de jardineria.

c) S’ha detectat clor residual total en l’aigua regenerada a tota la xarxa en època estival, 
afavorit per la major renovació de l’aigua. La detecció i les concentracions han disminuït 
en època de menor consum d’aigua de reg, sense que això impliqués una pèrdua de 
qualitat sanitària de l’aigua.

d) S’observa  una  certa  millora  de  la  qualitat  físicoquímica  de  l’aigua  regenerada  entre 
l’entrada al  dipòsit  d’alimentació i  la  sortida del  dipòsit  de reg dels Jardins de Santa 
Clotilde, en termes de MES, terbolesa i transmitància a 254 nm. 

e) S’ha  observat  un  increment  de  les  concentracions  de  microorganismes  heteròtrofs 
(bacteris aerobis totals i Pseudomonas spp.) al llarg de la xarxa.

f) La concentració d’oxigen dissolt ha estat suficient en tot moment com per evitar l’aparició 
de males olors en el moment del reg.

5.12 Recomanacions

De cara a assegurar la fiabilitat  en el tractament de regeneració i en el  subministrament 
d’aigua  regenerada  a  través  de  la  xarxa  de  Lloret  de  Mar,  cal  formular  les  següents 
recomanacions:

1) Explotar  el  nou  tractament  de  regeneració  amb  l’objectiu  d’assegurar  l’absència 
d’Escherichia coli en mostres de 100 mL, per tal de donar-li a aquesta aigua les màximes 
garanties sanitàries i poder facilitar a mig termini el seu aprofitament per a nous usos 
urbans.

2) Continuar amb el seguiment rutinari dels paràmetres físicoquímics i microbiològics, a fi 
de documentar la seva evolució i poder corregir els possibles problemes que en un futur 
es puguin presentar.

3) Mantenir la vigilància constant de la qualitat de l’aigua regenerada a través de les sondes 
que mesuren en continu els paràmetres clau, com per exemple la terbolesa o el clor 
residual.
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4) Reformular les dosis d’hipoclorit a aplicar a partir del moment que entri en servei l’equip 
de desinfecció amb llum ultraviolada.

5) Incorporar la detecció de Legionella pneumophila al seguiment rutinari, amb el seu propi 
calendari de presa de mostres.

6) Preveure  actuacions  de manteninent  dels  dipòsits  i  de  la  xarxa a  fi  de  poder  evitar 
l’acumulació de matèria orgànica en els seus extrens i així reduir el risc de trobar positius 
de Legionella pneumophila.
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6.  AVALUACIÓ  DELS  RISCOS  SANITARIS  PER  LEGIONEL·LOSI  EN  LES  XARXES 
D’AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR I DE LLORET DE MAR

6.1 Càlcul de l’índex global d’avaluació del risc

Igual que qualsevol altre reg municipal, els sistemes de reg que formen part de les xarxes 
d’aigua regenerada de les poblacions de Tossa de Mar i de Lloret de Mar han de complir 
amb les disposicions del RD 865/2003, de 4 de Juliol, atès que hi ha punts on l’aplicació de 
l’aigua es fa per aspersió. Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat i Consum pel que 
fa a la prevenció del risc de legionel·losi, hem fet ús del capítol 10 de la “Guía técnica para la 
Prevención y  Control  de la Legionelosis”,  en el  qual  s’estableixen els  criteris  higiènics i 
sanitaris que cal observar en el reg per aspersió en el medi urbà.

Aquesta guia ens ajuda a avaluar l’índex global de risc de legionel·losi mitjançant diferents 
tipus de factors. Aquest índex es composa de tres sub-índexs: 

• Índex  estructural  (IE):  avalua  factors  tals  com  procedència  de  l’aigua,  tipus  de 
materials,  tipus  d’aerosotilzació,  característiques  dels  punts  d’emissió  d’aerosols, 
condicions atmosfèriques i ubicació de la instal.lació.

• Índex de manteniment (IM): avalua factors tals com paràmetres fisicoquímics, nivell 
de  biocides,  contaminació  microbiològica,  estat  higiènic  de  la  instal.lació,  estat 
mecànic de la instal.lació, estat del sistema de tractament i desinfecció.

• Índex  d’operació  (IO):  avalua  la  temperatura  mitjana  de  l’aigua  que  s’aporta  al 
sistema, temperatura mitjana de l’aigua que s’aporta del sistema i freqüència d’ús.

La fòrmula general per al càlcul de l’índex global és:

Índex global = (0.3* IE + 0.6 * IM + 0.1 * IO)

En funció de l’índex global obtingut s’especifica un tipus programa de manteniment o un 
altre.

La significació dels resultats d’aquest índex global és la següent:

• Índex inferior a 60: cal complir els requisits del Reial Decret 865/2003 en quant al 
manteniment rutinari.

• Entre 60 i 80: cal dur a terme accions correctores fins aconseguir baixar l’índex per 
sota de 60. Cal augmentar la freqüència de revisió de les instal.lacions a trimestral i 
la freqüència analítica a mensual.

• Més de 80: cal aturar el subminstrament i dur a terme accions correctores fins que 
l’índex  global  estigui  per  sota  de  60.  Augmentar  la  freqüència  de  revisió  de  les 
instal.lacions a trimestral i la freqüència analítica a mensual.
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6.2 Resultats obtinguts

A continuació s’exposen uns exemples on es calcula aquest índex en dos punts diferents de 
les xarxes de Tossa de Mar i de Lloret de Mar amb diferent grau de risc sanitari depenent 
del contacte potencial amb les persones.

Taula 7a. Evaluació del risc estructural de la instal·lació.

FACTOR
PUNTS

XT1 Aspersor 
Riera T SD2 Aspersor 

Jardins

FACTORES DE RIESGO ESTRUCTURAL

Procedencia del 
agua

0 B Red de distribución pública

9 M
Captación propia tratada o aguas 
depuradas 9 9 9 9

18 A Captación propia no tratada

Materiales 
( Composición, 

Rugosidad; 
Corrosividad)

0 B
Materiales metàlicos y plásticos que 
resistan la acción agresiva del agua y 
biocidas

0 0   

4 M
Hormigón. Materiales no resistentes a 
las condiciones del agua de la 
instalación o a la acción de biocidas

4 4

8 A
Otros materiales que en contacto con el 
agua favorezcan el desarrollo de 
bacterias.

    

Tipo de 
aerosolización

0 B Nivel bajo  de aerosolización 0  0  

13 M Nivel importante de aerosolización con 
gotas grandes que caen por gravedad.

26 A Nivel alto de aerosolización con gotas 
finas que son transportadas por el aire  26  26

Punto de 
emissión de 
aerosoles

0 B
Instalación completament aislada de 
elementos a proteger o zonas de tránsito 
de personas 

  0  

10 M
Existen elementos a proteger pero se 
hallan suficientemente alejados del 
punto de emisión 

10

20 A Próximo a elementos a proteger (zonas 
de tránsito de personas,ventanas,,,,)  20  20

Condiciones 
atmosféricas 

(vientos, 
humedad 
relativa, 

temperatura 
ambiental)

0 B El efecto de los vientos no es 
significativo 0 0

5 M
Los vientos dominantes dirigen el 
aerosol a zonas de baja o media 
densidad de población.

5

10 A
Existencia de vientos dominantes que 
dirigen el aerosol a zonas de alta 
densidad de población.

10

Ubicación de la 
instalación

0 B Zona alejada de áreas habitadas 0  0 0

9 M Zona urbana de baja o media densidad 
de población

18 A
Zona urbana de alta densidad, Zona con 
puntos de especial riesgo: Hospitales, 
residencias,etc,,, 

 18   

TOTAL: Índice 
Estructural (IE)    19 83 13 64
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Taula 17b. Evaluació del risc de manteniment

FACTORES DE RIESGO DE MANTENIMIENTO

Parámetros 
fisicoquímicos, 
Nivel de biocida

0 B
Nivel de biocida controlado de forma 
automática o con una periodicidad como 
mínima semanal

0 0 0 0

9 M Se adiciona biocida pero se controla con una 
periodicidad mínima mensual

18 A No se adiciona biocida o éste se controla 
con una periodicidad superior a un mes     

Contaminación 
microbiológica

0 B Aerobios totales inferiores a 105/ml y 
ausencia de Legionella sp    

12 M Aerobios totales superiores a 105/ml y 
Legionella sp inferior a 103 ucf/L

24 A

Aerobios totales superiores a 105/ml incluso 
después de realizar una desinfección 
preventiva y  Legionella sp inferior a 103 

ucf/L

24 24 24 24

Estado higiénico 
de la instalación 

0 B La instalación se encuentra limpia, sin 
biocapa   

12 M La instalación presenta áreas de biocapa y 
suciedad no generalizada

24 A La instalación presenta áreas de biocapa y 
suciedad visiblemente  generalizada 24 24 24 24

Estado 
mecánico de la 

instalación

0 B Buen estado de conservación, No se detecta 
presencia de corrosión ni incrustaciones 0 0   

8 M Algunos elementos de la instalación 
presentan corrosión y/o incrustaciones 8 8

16 A Mal estado genral de conservación: 
corrosión y/o incrustaciones generalizadas     

Estado del 
sistema de 

tratamiento y 
desinfección

0 B
La instalación dispone de un sistema de 
tratamiento y desinfección adecuado 
funcionando correctamente

0 0 0 0

9 M
La instalación dispone de un sistema de 
tratamiento y desinfección adecuado pero no 
funciona correctamente

18 A La instalación no dispone de sistema de 
tratamiento y desinfección     

TOTAL: Índice 
Mantenimiento 

(IM)    48 48 56 56

Taula 17c.  Evaluació del risc d’operació

FACTORES DE RIESGO DE OPERACIÓN

49



Evolució de la qualitat de l’aigua regenerada en les xarxes de distribució de Tossa de Mar i de Lloret de Mar

Temperatura media 
del agua de aporte

0 B Inferior a 20ºC     
10 M Entre 20 y 30ºC 10 10 10 10
20 A Mas de 30ºC     

Temperatura media 
del agua del sistema

0 B Inferior a 20ºC     
10 M Entre 20 y 30ºC 10 10 10 10
20 A Mas de 30ºC     

Frecuencia de uso

0 B El sistema se usa diariamente     

15 M El sistema se usa como mínimo 
semanalmente 15 15 15 15

30 A
El sistema se usa 
esporádicamente, con frecuencia 
superior a una semana     

TOTAL: Índice 
Operación (IO)    35 35 35 35

TOTAL ÍNDICE 
GLOBAL ( 0,3* IE + 0,6 *IM + 0,1 IO) 38 57 41 56

Segons els índex globals obtinguts, tots els punts estudiats tenen un baix risc d’aparició de 
Legionel·losi,  fins i  tot  en el  supòsit d’obtenir una concentració de bacteris aerobis totals 
superiors  a 105 ufc/mL i  de que existeixi  biocapa amb un estat  de brutícia  generalitzat. 
Aplicant  els  protocols  d’actuació  específics,  només  s’hauria  d’aplicar  la  programació  de 
neteja i manteniment  específics per a la situació de normalitat.

Basant-nos en aquesta guia, la concentració de bacteris aerobis totals a la  xarxa és un 
paràmetre  important  a  controlar.  Inicialment  (2on  semestre  2007  i  any  2008),  les 
determinacions d’aquests bacteris es van realitzar mitjançant incubació durant 5 dies amb el 
medi R2A a 22 ºC donat que és conegut que aquest medi té un alt índex de recuperació. 
Durant aquest període, els resultats obtinguts van ser d’entre 4,0-7,0 ulog/mL.

A finals del 2008 i inicis del 2009 es van realitzar determinacions paral·leles amb el medi 
Peptona-Caseïna incubat a 22 ºC durant 68 h, que és el medi de cultiu oficial segons la 
norma ISO 6222 (1999). El que s’ha observat és una notable menor recuperació del medi 
oficial respecte el medi utilitza’t a l’inici del seguiment. Durant els mesos en que es va fer 
aquest seguiment en paral·lel es va veure que la diferència mitjana entre els dos medis de 
cultiu  era  d’1,5  unitats  logarítmiques  i  que  aquestes  diferències  variaven  poc  malgrat 
analitzar-se diferents tipus d’aigües. Aplicant aquesta diferència a les anàlisis fetes durant 
els anys 2007 i  2008, s’observa que pràcticament la major part  dels punts analitzats es 
trobarien per sota d’aquest límit que s’estipula en la guia tècnica en quant a concentració de 
bacteris aerobis totals, que és de 5.0 ulog/mL.

6.3 Conclusions

Les principals conclusions que es poden derivar d’aquests càlculs són les següents:

a) Es detecta un recreixement de les concentracions de bacteris aerobis totals a mida 
que  ens  allunyem  de  les  plantes  de  regeneració,  que  són  els  darrers  punts  de 
dosificació d’hipoclorit.

b) No obstant,  aquest  recreixement  és controlable mitjançant la instal·lació de punts 
intermedis de cloració per mantenir les concentracions de bacteris aerobis totals dins 
del que defineix la “Guía técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis” 
com a zona de seguretat per a evitar la proliferació de Legionel·la en instal·lacions de 
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baix risc. A més, amb el medi de cultiu oficial (cultiu Peptona-Caseïna,22ºC 68h), la 
majoria de valors obtinguts es troben per sota dels 105 ufc/mL.

c) En base a aquestes mateixes dades, l’aplicació dels barems establerts pel document 
“Guía técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones” per al 
reg  per  aspersió  en medi  urbà (capítol  10)  dóna com a resultat  un índex global 
inferior  a 60 fins i  tot  en els punts considerats de major risc (aspersors) i  en les 
condicions microbiològiques més desfavorables, de manera que el risc global entra 
dins del que aquesta guia considera com a baix. 
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