
VISITA A L’EDAR RIU SEC (SABADELL) - PROJECTE BIOTOP 

DIA 10 DE JUNY DE 2022  (Divendres) de 10,30 a 13 hores 

Punt de trobada: Entrada de l’EDAR RIU SEC SABADELL pel carrer de la Serra de 

Galliners (Sabadell)  

13,30 h: Dinar ofert per l’Associació 

Les inscripcions s’hauran de fer mitjançant e-mail adreçat a info@amicsaigua.com, 

abans del proper dia 7 de juny , dimarts, indicant si assistiran al dinar. 

 

 

• Localització EDAR Riu-sec: https://www.google.com/maps/place/EDAR+Sabadell+Riu-
sec/@41.5161651,2.0990851,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49433e04c808d:0x9e87fa2c39fc8afd!8
m2!3d41.5161586!4d2.1012773 
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La ciutat de Sabadell té dues Estacions Depuradores 

d’Aigües Residuals (EDAR), que es troben entre les 10 

més grans de Catalunya. Totes dues (Sabadell Riu Ripoll 

i Sabadell Riu-sec) són gestionades per Aigües Sabadell.  

La depuradora de Sant Pau de Riu-sec tracta les aigües 

residuals generades per la conca del riu Sec del 

municipi de Sabadell i de gairebé tot el municipi de Sant 

Quirze del Vallès. Aquestes aigües arriben per gravetat 

a la planta a través d’una xarxa de col·lectors. L’EDAR 

va inaugurar-se el febrer del 1992 i en aquell moment 

oferia un tractament físic i químic de les aigües amb 

capacitat per tractar 50.000 m3/dia. L’agost del 1997 

va entrar en funcionament la digestió anaeròbia dels 

fangs i el tractament biològic de l’aigua de la planta 

amb capacitat per a 33.000 m3/dia, el qual es veu 

millorat amb la instal·lació d’un sistema de 

biomembranes, referent en tot el país, i ampliat fins a 

35.000 m3/dia a finals de l’any 2008.  

L’Ajuntament Sabadell i Aigües Sabadell estan 

treballant en un projecte de transformació global, el 

Biotop, que té com a objectiu descarbonitzar l’activitat 

del cicle de l’aigua a la ciutat i situar-la com a motor de 

transició ecològica, digital i justa. Gran part de les 

iniciatives i accions previstes en el marc d’aquesta 

iniciativa tindran lloc a les dues depuradores de la 

ciutat. Es treballa, per exemple, en la creació d’una 

possible ‘bioestació’ que posi a l’abast de la ciutadania 

els recursos generats a la pròpia depuradora (aigua 

regenerada, energia verda, hidrogen, gas...), donant 

suport a la mobilitat sostenible; l’adequació d’un 

‘biocentre’ que permeti fomentar la recerca, la 

investigació i la sensibilització en economia circular; o 

la digitalització de tot el procés, amb el 

desenvolupament d’un bessó digital, entre d’altres 

accions. També es vol avançar en la investigació i 

desenvolupament de sistemes d’alerta de la salut a 

partir de l’anàlisi del contingut de diferents compostos 

presents a les aigües residuals. 

Aquest 2022, en el marc del Biotop, s’han inaugurat a 

les dues EDAR els dos parcs fotovoltaics més grans 

instal·lats a cap altra depuradora de Catalunya, que 

anualment produeixen prop de 1.400 MWh/any per a 

les necessitats energètiques de les dues plantes, una 

quantitat equivalent al consum anual de 400 

habitatges. Amb aquesta actuació, que ha suposat una 

inversió superior als 880.000 euros a càrrec de l’ACA, 

s’evitarà l’emissió de 649 tones de CO2 a l’atmosfera. 

L’energia fotovoltaica se suma també a la produïda pels 

aerogeneradors, instal·lats a principis de 2020 a la 

planta de Riu Sec, i a l’aprofitament del biogàs generat 

durant el procés de digestió anaeròbia de les dues 

depuradores per a la generació d’energia elèctrica, que 

farà possible l’assoliment del 21% d’autoproducció 

d’energia neta al conjunt de les dues plantes 

depuradores. 

El Biotop, que és un projecte alineat amb les directives 

de la Unió Europea de sostenibilitat i transició 

ecològica i que opta als fons europeus Next 

Generation, s’estructura en 3 eixos (planeta, persones 

i digitalització) i compta amb 10 iniciatives i 28 

projectes concrets. El seus principals objectius són 

aconseguir la neutralitat en carboni (10.895 tn de CO2 

evitades cada any), potenciar la circularitat de l’aigua 

(recuperar 3 hm3 d’aigua potable i potenciar, encara 

més, l’aigua regenerada dins i fora de Sabadell), reduir 

un 80% els residus propis i valoritzar-los, recuperar 

espais verds, crear nous espais de mitigació del canvi 

climàtic a la ciutat, fomentar l’ocupació verda (green 

jobs) i la mobilitat sostenible i apostar per la 

digitalització del cicle de l’aigua. 

 

 


