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LA DEPURADORA DE GIRONA
TRARGISA



QUÈ ÉS “TRARGISA”?
Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona

Àrea de Residus (INCINERADORA)      +      Àrea de Sanejament (EDAR)  DEPURADORA



A QUINS MUNICIPIS RESPON EL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE GIRONA?



PER QUÈ S’HA DE FER UN SANEJAMENT DE 
L’AIGUA? 

El creixement urbanístic i l’activitat econòmica que aquest comporta fa que 
augmenti la contaminació ambiental. Malauradament la qualitat de les 

aigües se’n veu afectada. 

 Les depuradores són les instal·lacions on es depura l’aigua per poder 
retornar-la de nou al seu medi natural (riu). 



QUIN ÉS EL CIRCUIT QUE TRANSCORRE 
L’AIGUA DINS L’EDAR?

    L’aigua residual arriba a l’EDAR a través de la xarxa de col·lectors, 
procedent dels diferents nuclis urbans connectats. Un cop allà,     
passarà per diferents fases durant el procés de depuració: 

1. PRETRACTAMENT

2. TRACTAMENT PRIMARI

3. TRACTAMENT SECUNDARI

4. CIRCUIT DE FANG



1. PRETRACTAMENT

    Per fer que això sigui possible, en el pretractament, es disposa de dues 
etapes de cribatge, de major a menor pas de llum i d’una tercera etapa 
de separació de sorres i greixos

En el pretractament es retira tota la matèria grollera que arriba amb 
l’aigua, els sòlids no solubles (plàstics, papers, llaunes, ampolles, 

components orgànics,…)

1era. REIXES DE GRUIXUTS

2ona. REIXES DE FINS

3era. DESSORRADOR / DESGREIXADOR 



REIXES DE GRUIXUTS 

CINTA TRANSPORTADORA QUE DESPLAÇA  
ELS RESIDUS DE LA REIXA A UN CONTENIDOR

REIXES D’UN 
PAS DE LLUM 
DE 1,5 cm



L’aigua que ha passat per les reixes de gruixuts és bombejada fins al 
punt més elevat del pretractament on es mourà per gravetat fins al 

final de tot el procés de depuració.

L’AIGUA ÉS  
IMPULSADA PER 
LES BOMBES A 
TRAVÉS DE LES  
CANONADES CAP 
A LES REIXES DE 
FINS



REIXES DE FINS

REIXES D’UN PAS DE 
LLUM DE 3mm

Les reixes de fins impedeixen el pas dels residus sòlids que han passat per 
les reixes de gruixuts. Aquests residus també van a parar a un contenidor.



DESSORRADOR i DESGREIXADOR 

CANALS ON LA VELOCITAT DEL 
PAS DE L’AIGUA DISMINUEIX I ON 
S’INJECTA AIRE

El fet de reduir la velocitat del pas de l’aigua fa que les sorres decantin cap al fons 
del canal. Posteriorment s’extreuen. Per altra banda, l’aportació d’aire fa que les 

bombolles arrosseguin els greixos i es concentrin a la superfície dels canals 
exteriors on seran extrets per unes rasquetes superficials fins a l’extrem del canal.

CANALS 
EXTERIORS



SORRA GREIXOS 

Tota la sorra i greix que es separa de l’aigua en el dessorrador i 
desgreixador es recull en els seus respectius contenidors. 



2. TRACTAMENT PRIMARI

L’aigua arriba als decantadors de tipus lamel·lar els quals tenen com a 
objectiu afavorir la sedimentació de les partícules sòlides que no s’han 
eliminat en el pretractament i que perjudicarien el tractament posterior. 

DECANTADORS QUE CONTENEN 
LAMEL·LES INCLINADES A 60º. 



3. TRACTAMENT SECUNDARI
En el reactor biològic s’elimina la matèria orgànica biodegradable i els nutrients, el 

nitrogen i el fòsfor. Aquí, els protagonistes són els microorganismes, ja que gràcies a 
ells i a les reaccions que s’hi produeixen amb aportació d’oxigen en unes condicions 

controlades, neixen, creixen i es reprodueixen degradant la matèria orgànica 

2 LÍNIES DE REACTORS BIOLÒGICS DE 7 COMPARTIMENTS CADA UN AMB 
ZONES ANAERÒBIES, ANÒXIQUES I AERÒBIES 

LÍNIA   
FORA DE 
SERVEI



Quan l’aigua surt dels reactors és dirigida cap als decantadors secundaris. Aquí es 
produirà la separació entre l’aigua depurada i el fang activat del tractament en el 
reactor biològic. Així doncs, el sobrenedant, l’aigua, s’abocarà al riu per seguir el 

seu procés natural i, el fang activat anirà de nou al reactor biològic per mantenir la 
concentració de microorganismes. Cal dir que abans d’abocar tota l’aigua al riu, 
una part s’utilitza a la incineradora per condensar el vapor d’aigua utilitzat en la 

generació d’electricitat. 

DECANTADOR 
SECUNDARI



SIMULACIÓ DEL QUE PASSA EN EL DECANTADOR SECUNDARI

SOBRENEDANT, 
AIGUA DEPURADA 
QUE S’ABOCA AL 
RIU 

FANGS ACTIVATS QUE 
TORNEN AL REACTOR 
BIOLÒGIC. UNA PETITA  
PART S’ENVIA A LA LÍNIA 
DE FANGS PER ELIMINAR-
LOS DEL SISTEMA (Fangs 
en excés)



4. EL CIRCUIT DE FANG



ESPESSIDORS 
Els fangs que provenen dels decantadors lamel·lars i els fangs en excés dels 
decantadors secundaris van a l’espessidor per augmentar el contingut de sòlids. 
Prèviament passen per un tamís d’un pas de llum de 1 mm per eliminar-ne les 

partícules.

ESPESSIDORS

DECANTADORS LAMEL·LARS DECANTADORS SECUNDARIS



DIGESTORS PRIMARIS 

Un dels productes 
resultants d’aquesta 
digestió és el GAS el 

qual anomenem 
BIOGÀS. Aquest 

s’utilitza per escalfar 
l’aigua de la caldera. 
L’excedent es crema 

en una torxa

Després de passar pels espessidors, les dues línies de fang (fang dels 
decantadors primaris lamel·lars i secundaris) s’envien als digestors 

primaris on hi estaran uns 24,5 dies.

TEMPERATURA DE 34,5ºC ACCIÓ DE MICROORGANISMES
 I ALTRES FACTORS+ABSÈNCIA 

D’ OXIGEN+ =
DIGESTIÓ DE 

FANG 
ADEQUADA



DIGESTORS SECUNDARIS

Un cop el fang és digerit, passa al digestor secundari durant uns 5 dies 
aproximadament abans de ser deshidratat. El fang es deshidratarà a les 

centrífugues amb l’addició d’un polielectròlit. 

Els digestors secundaris tenen campanes gasomètriques on, en el seu interior 
s’emmagatzema el biogàs que s’ha generat en la digestió dels fangs. Aquest 

biogàs,s’utilitza a les calderes i l’excedent es crema a la torxa. 



LA TORXA

A la torxa es crema el biogàs excedent que no s’utilitza a la pròpia 
instal·lació. El biogàs s’utilitza a les calderes per mantenir la 

temperatura dels digestors a 34,5 ªC. 

TORXA



L’objectiu és eliminar el contingut d’aigua present en el fang, al voltant del 95 %.  
Les centrífugues, amb l’addició d’un polielectròlit tenen la funció de deshidratar el 

fang per facilitar-ne la manipulació i el transport. El polielectròlit és un reactiu 
químic que fa que els petits grumolls s’agrupin en grumolls més grossos i permeti 

separar-los de l’aigua

DESHIDRATACIÓ DEL FANG 



Després de que el fang sigui deshidratat s’emmagatzema a les sitges. 
Posteriorment s’utilitza per aplicació directa sobre el terreny com a  

adob en l’agricultura, o bé per fer compost.  

SITGES



MOSTRA DE FANG DESHIDRATAT



ESQUEMA DEL PROCÉS
LÍNIA DE 

FANG

LÍNIA D’AIGUA

RIU



FINAL!
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