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CAPÍTOL QUART. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES DIFERENTS 

ESTACIONS DE TRACTAMENT EN FUNCIÓ DE L’ESTAT DELS 

EMBASSAMENTS 
 
En primer lloc, per a cadascuna de les plantes de tractament incloses al perímetre de la concessió es defineixen els 
cabals de producció mitjans segons l’estat hidrològic (el qual es defineix segons el volum dels embassaments): 
 
PLANTES SUBMINISTRADORES DISPONIBLES (m3/s)

ÀMBIT INICIAL ATLL 
Estat hidrològic Nivell que 

defineix cada 
estat  
(en %)* 

ETAP Ter ETAP Abrera ITAM El Prat ITAM Tordera ETAP Solsonès 
(La Llosa  
del Cavall) 

Humit 
Normal 
Alerta 
Emergència 

 
 75,0% 
50,0% 
25,0% 

5,71 
5,07 
4,12 
1,90 

1,59 
1,43 
1,11 
0,79 

0,22 
0,76 
1,74 
1,90 

 
 

0,44 
0,63 

0,19 
0,19 
0,19 
0,19 

 
(1) Cada estat es manté mentre el % és superior al del nivell immediatament següent. 
 
D’altra banda, també es defineixen altres característiques de producció de les plantes de tractament, com 
ara el cabal màxim instantani, el volum màxim anual i el volum mínim de producció per a les ITAM. 

 
1. Planta de Tractament del Ter 
Cabal instantani màxim: 8 m3/s. 
Volum màxim anual: 166 hm3/any (obtingut segons el criteri de descomptar dels 240 hm3/any actualment 
concessionats els volums màxims procedents de dessalinització). 
 
2. Planta de Tractament del Llobregat 
Cabal instantani màxim: 3,4 m3/s. 
Volum màxim anual: 90 hm3/any. 
 
3. ITAM del Prat 
Cabal instantani màxim: 2 m3/s. 
Volum màxim anual: 60 hm3/any. 
Volum mínim d’operació contínua: 20.000 m3/dia. 
 
4. ITAM de la Tordera 
Cabal instantani màxim: 0,66 m3/s. 
Volum màxim anual: 20 hm3/any. 
Volum mínim: 0 m3/s. 
 
5. Llosa del Cavall 
Cabal instantani màxim: 0,2 m3/s. 
Volum màxim anual: 6 hm3/any. 
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Plantejament del protocol de recurs hídric en l’àmbit de referència 
 
Des del punt de vista econòmic, l’ús d’aigua de mar és l’opció més desfavorable possible, però hi ha dues 
situacions que no s’han d’obviar a priori i que poden influir en la presa de decisions sobre la posada en 
marxa o no de la dessalinització. 
 
Una és l’obligatorietat, o no, de garantir uns cabals ambientals mínims (fora de les situacions de sequera), 
sobretot pel que fa a l’aigua provinent del riu Ter. L’altra és l’augment de garantia dels embassaments. 
Aquestes situacions fan que s’hagi d’arribar a un equilibri entre el cost econòmic (ús de la dessalinització) 
i el cost ambiental (augment del risc de desabastament). 
 
Tenint en compte el que s’ha indicat abans, es planteja un llindar d’activació de les ITAM en funció del 
percentatge de volum dels embassaments i del mes de l’any en què ens trobem: 
 

Mes Volum embassat (%)
Gener 75 
Febrer 75 
Març 75 
Abril 80 
Maig 80 
Juny 80 
Juliol 75 
Agost 75 

Setembre 70 
Octubre 70 

Novembre 70 
Desembre 70 

 
Des del punt de vista operatiu, cal tenir en compte que és més eficient una posada en marxa progressiva 
modular de la dessalinitzadora que una estratègia d’aturada-engegada, atesos els costos econòmics dels 
possibles danys irreversibles en les membranes, així com una posada en marxa en bloc de tres racks, a 
partir d’un d’inicial, separats entre si una setmana. 
 
Tenint en compte això, es justifica el funcionament de la ITAM del Prat amb un volum mínim d’operació 
contínua per a anys humits i normals, i un increment progressiu de la seva producció en anys d’alerta o 
emergència per sequera. En canvi, la ITAM de la Tordera podria quedar aturada en anys humits i 
normals. 
 
Amb aquests supòsits, el plantejament general de cabals i produccions de plantes segons el tipus d’any és: 
 
1. Any humit: 
Volum total 240 hm3 = Volum Ter 60 hm3 + Volum Llobregat 30 hm3 + (Dessalinització i Llosa) 
2. Any normal: 
Volum total 240 hm3 = Volum Ter 130 hm3 + Volum Llobregat 60 hm3 + (Dessalinització i Llosa) 
3. Any d’alerta: 
Volum total 240 hm3 = Volum Ter 115 hm3 + Volum Llobregat 50 hm3 + (Dessalinització i Llosa) 
4. Any d’emergència: 
Volum total 165 hm3 = Volum Ter 60 hm3 + Volum Llobregat 30 hm3 + (Dessalinització i Llosa) 


