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1. Aitasa 



La Companyia: orígens 

• Constitució d’Aitasa: any 1965 

• AITASA és fundada com l’empresa distribuïdora d’aigua a les 

indústries químiques de Tarragona 

• Accionistes fundacionals: CEPSA, DOW UNQUINESA i DISA 

• Activitat principal inicial: extracció i explotació de pous i la distribució 

• Subministrament no vinculat al municipal i autosuficient 

• Projecte d’extensió de xarxa fins a pous de les Terres de l’Ebre 



La Companyia: orígens 

• Explotació de més de 60 pous i construcció d’una bassa per altres 

subministres 

• 1981: Llei del Minitransvasament de l’Ebre 

• 1989: posada en funcionament CAT 

• Reestructuració i proposta i creació de nous serveis a les associades 



La Companyia: orígens 



La Companyia: orígens 



La Companyia Accionistes actuals 



Recursos i serveis 

Recursos 

22 persones 

43 km de xarxa industrial 

25 km xarxa reutilització 

27.500 m3 aigua industrial            
(2 dipòsits) 

13.000 m3 aigua reutilitzada        
(1 dipòsit) 

Xarxa de comunicacions amb 20 
km de fibra òptica i xarxa de WiFi  
industrial 

 

Serveis 

Distribució aigua industrial 

Producció i distribució d’aigua regenerada 

Producció i distribució d’aigua desmineralitzada 

Gestió de l’emissari conjunt 

Gestió del Rack Dixquímics 

Endegament de les Rieres de la Boella i Baorada 

Control i seguiment d’aqüífers 

Gestió del tractament dades de les emissions a 
l'atmosfera 

Xarxa d’emissores digital 

Logística de magatzems 



Emissari Conjunt Química Recursos i serveis 



 

 

Recursos i serveis Rack Dixquímics 



2. Orígens del projecte de 
reutilització 



Orígens del projecte AR 

• Promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i des de la Indústria 
Química de Tarragona 

• Predisposició de la indústria química de Tarragona per a la seva 
utilització:  SOSTENIBILITAT 

• Alliberament de reserves de la indústria, per al desenvolupament del 
territori, en la mateixa proporció a la capacitat de la planta 

• Primer conveni:  any 2000 amb l’Ajuntament de Reus 

• L’any 2002 es formalitza la primera petició de concessió d’aigua 
regenerada per a les indústries químiques de Tarragona 

• Quantitat sol·licitada d’aigües depurades: 11 Hm3 

• Publicació del RD 1620/2007 

 



Orígens del projecte AR 

• 2008 – 2009: projecte de demostració petita escala 

• L’any 2010 l’Agència de Protecció de la Salut emet informe favorable i 
estableix condicions sanitàries a complir: segons usos establerts al RD 
1620/2007 per a Torres de refrigeració (3.2) i altres usos industrials 

• Juliol 2010: conveni entre ACA, AEQT i AITASA que fixa les condicions, 
usos, qualitats de les aigües i cessió de la planta per 25 anys 

• Construcció de la planta a càrrec de l’ACA amb l’ajuda de fons de 
Cohesió Europeus (2010-2011) 

• Cost: 47 M€  

• Octubre 2012: cessió de la planta i inici explotació d’Aitasa 



3. Dades del projecte 



Dades del projecte 

• Aigües procedents de depuradores de Tarragona i Vilaseca 

• Capacitat producció anual en FASE 1ª: 6,8 Hm3  

• 2 línies independents amb 8 passos / tractaments 

• Pretractament  fisicoquímic amb decantació lamel·lar 

• Doble pas d'osmosis inversa 

• Xarxa de distribució de 17 km  

• Dipòsit regulador de 13.000 m3 



Dades del projecte 

* Paràmetres 
crítics per a les 

indústries 

Qualitat aigua produïda 



Dades del projecte 

Esquema terciari 
EDIFICI ÒSMOSI 

PRETRACTAMENT 

AIGUA 
ENTRADA 

30.000 m3/dia 

DIPÒSIT 
D’ENTRADA 

 
• 1 dipòsit de 2 

cambres 
• Volum unitari 
útil: 3.060 m3 

DECANTACIÓ 
LAMEL·LAR  

 
• 2 línies de 

Qunit= 625 m3/h 
• coagulant: 
Policlorur 
d’alumini 
•Floculant: 

Polielectrolit 

TAMÍS EN 
DISC 

 
• 2 línies de 

micro tamis de 
disc 

 
•Nº de discos: 

10 

FILTRES OBERTS 
GRAVITATORIS 

BICAPA 
 

• 3 unitats de 13.3 m 
x 4.88m 

DISPÒSIT 
AIGUA 

FILTRADA 
 

• Volum 
útil1478.35 m3 

FILTRES 
TANCATS 

 
• 3 unitats 

horitzontals 

FILTRES 
CARTUTXOS 

 
• 4+1 (procés + 
neteja química) 

 
• filtració de 

seguretat 

ÒSMOSI 
INVERSA 

 
• 2 PASSOS 

• 3 etapes cada 
pas 

•2112 
membranes 
•Diàmetre 

membranes: 8’’ 

ULTRAVIOLATS 
 

• 1+1 unitats de 30 
làmpades cada un 

DIPÒSIT 
AIGUA 

TRACTADA 
 

• VOLUM 
UNITARI ÚTIL: 

4569.6 m3 

DISTRIBUCIÓ 

19.000 m3/dia 

ESQUEMA PER PROCESSOS: TRACTAMENT TERCIARI 
CAMP DE TARRAGONA 

CLORACIÓ 
 

• injecció 
d’hipoclorit 

sòdic 

 

ACTIFLO R ACTIDISC R VEOLIA 



Dades del projecte 



4. Posada en funcionament 



Posada en funcionament 

• Octubre 2012 l’ACA cedeix la planta a Aitasa que, després del període 

de proba, es posa en funcionament  

• Constitució de UTE amb Veolia per a l’explotació de la planta 

• L’any 2013 és el primer d’operació complerta: 1,3 Hm3  

• Operació amb 1 Cap de planta, 3 operadors i 1 analista 

• Contractació del subministrament elèctric 

• Creació Grup treball amb depuradores / Aca i Aitasa 



Posada en funcionament 

• Es realitzen els controls analítics a planta i en punts de lliurament, 

segons RD 1620/2007, i controls addicionals segons Agència de 

Protecció de la Salut per a usos industrials 

• El 100% de les analítiques de paràmetres microbiològics han donat 

resultats excepcionals 

• La resta de paràmetres estan molt per sota dels valors establerts de 

referència i/o detecció 

 

Control analític 



Posada en funcionament Dades analítiques 



Posada en funcionament Dades analítiques : RD 140/2003 



Posada en funcionament Dades analítiques : RD 140/2003 



Posada en funcionament Dades analítiques: RD 140/2003 



Posada en funcionament Dades analítiques: RD 140/2003 



Posada en funcionament Dades analítiques: RD 140/2003 



Posada en funcionament Dades analítiques 



Posada en funcionament 

• Es processen aigües depurades sense procés de desnitrificació 

• Els canvis en la qualitat de l’aigua d’entrada, inclús fora 

d’especificacions, moderats pel sistema robust de pretractament 

• El cost per m3 és directament proporcional a la qualitat de l’aigua 

d’entrada 

• El cost variable de producció és un 66 % del cost de planta 

• La qualitat de l’aigua produïda ha estat estable independentment de la 

de l’aigua d’entrada 

Aigua d’entrada  



Posada en funcionament 

• La qualitat obtinguda juntament amb el canvi d’escenari de creixement 

del territori obliga a pensar en altres qualitats i usos: aigua 

desmineralitzada 

• Projecte ‘pilot’ de subministrament d’aigua desmineralitzada amb 

conductivitat inferior a 0,2 microS/cm2 el 2014 

• Planta modular de resines aniòniques i catiòniques fins a 30 m3/h 

 

Altres usos 



Posada en funcionament Qualitat producció: amoni 

0,4 mg/l 



5. Estat actual del projecte 



Situació actual 

• Evolució del consum i de la producció: 

 2013: 1,3 Hm3 

 2014: 2,3 Hm3   + 77 % 

 2015: 3,1 Hm3 (previsió) + 35 % 

• Consum consolidat en torres de refrigeració i altres processos 
industrials 

• Les empreses estan adaptant les instal·lacions i la gestió de l’aigua per 
al ús d’aigua regenerada 

• Operació tenint en compte els horaris amb tarifes reduïdes 

• Plantilla complerta pel 2015 amb 5 persones 24h 

Producció 



Posada en funcionament Consums / personal 



Conclusions 

• Distribució de costos 

Costos 

FIXES

Personal operador 14%

Manteniment programat i tècnic 10%

Despeses d'Administració, Assegurances i Anàlisis 3%

Potència Contractada 11%

VARIABLES

Productes químics en pretractament 18%

Productes en osmosis inversa 1%

Productes químics de rentat de membranes 2%

Suport Tècnic 9%

Reposició de cartutxos filtrants 5%

Consum d'energia elèctrica 27%

100%

PUNTS D’ESPECIAL 
ATENCIÓ EN LA 

GESTIÓ 



Situació actual 

• El no alliberament de reserves, segons escenari inicial, té un doble 

cost per a les empreses 

• L’augment del cost energètic, segons canvi normatiu, valorat en uns 

0,08 € /m3, condiciona l’explotació de la planta 

• El cicle de reposició de membranes d'osmosis inversa condiciona 

l’explotació de la planta 

• La qualitat de l’aigua d’entrada condiciona la dosificació dels 

productes en el pretractament. Gestió acurada 

Costos 



Situació actual 

1. Millorar la qualitat de l’aigua regenerada 

2. Estudi de valor afegit de l’aigua amb la producció i subministrament 
d’aigua desmineralitzada al polígon: usos en calderes i turbines 

3. Possibilitat d’utilització de l’aigua desmineralitzada per a generació 
de vapor 

Alternatives 



6. Conclusions 



Conclusions 

• Definició dels usos finals, amb l’aval de l’administració 

• Encaix del projecte amb la planificació hidrològica del territori 

• La reutilització no ha de comportar sobrecost en la gestió global de 

l’aigua per a l’industrial 

• La tecnologia existent permet unes qualitats i garanties 

microbiològiques excepcionals 

• Cal definir molt bé la qualitat final produïda 

 



Conclusions 

• El disseny del sistema ha de tenir en compte l'origen i 

característiques de l’aigua d’entrada 

• Tot sistema de reutilització ha de ser prou robust en front a 

variacions 

• Un projecte de reutilització industrial, a dia d’avui, és un projecte 

d’investigació 



CarrerDotze, s/n (Bonavista)  

43100 Tarragona (SPAIN) 

Tel. 977 55 61 16 

aitasa@aitasa.es 

 

www.aitasa.es 
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