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Resum  

L’objectiu d’aquest projecte ha estat estudiar la problemàtica de les olors en les depuradores 

determinant en primer lloc i de forma genèrica com i en quines condicions es produeixen. Cal 

tenir en compte que en aquest tipus d’instal·lacions es produeixen uns compostos olorosos 

determinats (principalment sulfur d’hidrogen, tiols i amoníac) en funció d’una sèrie de 

condicionants (propietats de les aigües residuals, etapa de tractament, capacitat de la planta, 

tasques d’operació i manteniment o condicions meteorològiques de la zona). Un estudi detallat 

de les diferents tècniques per al control de les olors ha permès concloure quins són els 

sistemes de desodorització més adequats en funció de paràmetres bàsics com són el cabal 

d’aire a tractar i el tipus i concentració dels contaminants a l’aire.  

Com a cas pràctic i per tal de poder fer una aplicació concreta de les conclusions genèriques 

obtingudes, s’ha estudiat el sistema de desodorització implantant a l’EDAR del Besòs. Aquesta 

depuradora està totalment integrada a l’entramat urbà de Barcelona  

Per a realitzar l’estudi de millores del sistema de desodorització s’ha analitzat el sistema 

existent a la depuradora (els sis edificis que la constitueixen tracten l’aire amb torres de via 

química i de carbó actiu) i s’han proposat alternatives. Per a això, s’ha determinat el cabal 

d’aire que cal desodoritzar, la concentració i tipus de contaminants presents a l’aire (amb 

programes de simulació) i l’eficiència de reducció d’olors necessària per tal d’assolir el valor 

objectiu d’immissió establert per l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació 

Odorífera (5 UOE/m3) a partir de la realització d’un estudi de dispersió atmosfèrica. Amb tots 

aquests paràmetres s’ha conclòs que existeixen tres tècniques per al control de les olors 

viables per aquesta depuradora: torres de via química, biofiltració avançada i carbó actiu.  

Tenint en compte les característiques d’aquestes tècniques es realitza una proposta 

d’alternatives al sistema de desodorització existent. Les alternatives plantejades són: i) torres 

de via química a tots els edificis. ii) biofiltració avançada a tots els edificis. iii)  torres de via 

química en els edificis amb major concentració de contaminants (pretractament, decantació 

primària i tractament de fangs) i biofiltració avançada a la resta (reactors, decantació 

secundària i bombeig a l’emissari). Per a valorar les opcions s’han tingut en compte els costos 

ambientals, econòmics i l’eficiència de desodorització (tant les alternatives com el sistema de 

desodorització existent garanteixen l’eficiència mínima necessària) que suposa cada cas.  

L’elecció de la millor solució dependrà del criteri que s’adopti per a prendre la decisió. Si s’opta 

per donar màxima prioritat a la reducció d’olors, la millor alternativa serà la primera. En canvi, 

si es tenen en compte els costos ambientals i econòmics, serà la segona. La tercera 

alternativa aconsegueix reduir l’impacte ambiental respecte al sistema de desodorització 

existent obtenint resultats similars pel que fa al tractament d’olors.   
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1.  Glossari 

1 ppm (*): parts per milió en volum (10-6 mols de contaminant per cada mol d’aire).                  

(*) Conversió a mg/m3: (ppm*PM)/24.45, on PM és el pes molecular d’un gas contaminant i 

24,45 és el volum en litres d’un mol de gas ideal (a 1atm i 293K). 

Aerobi: procés de tractament biològic que es dóna en presència d’oxigen. 

Anaerobi: procés de tractament biològic que es dóna en absència d’oxigen. 

Anòxic:  procés de tractament biològic en el que els organismes responsables treballen en 

absència d’oxigen. 

COVs:  compostos orgànics volàtils. 

DBO:  demanda biològica d’oxigen. Quantitat d’oxigen que necessiten els microorganismes 

per a oxidar la matèria orgànica (g O2/m3). El DBO5 és el mateix però mesurat als cinc dies 

del procés de la mostra. 

EDAR:  estació depuradora d’aigües residuals 

Habitant equivalent:  paràmetre que permet quantificar la càrrega orgànica biodegradable 

amb una DBO5 de 60 grams d'oxigen per habitant i dia. 

Llindar de detecció: el llindar de detecció olfactiu d’una substància es defineix com el valor 

de la concentració d’aquesta substància en què el 50% del panell sotmès a l’estudi percep la 

seva olor. 

Nitrogen amoniacal: Nitrogen combinat en forma d’amoníac (NH3) o amoni (NH4
+).  

Nitrogen Kjeldahl (NTK): Quantitat de nitrogen determinada pel mètode Kjeldahl. Inclou el 

nitrogen de compostos orgànics i el nitrogen amoniacal.  

Panell:  grup de persones qualificades per a jutjar mostres de gas olorós que utilitza el mètode 

d’olfactometria dinàmica segons la norma UNE-EN 13725. 

Septicitat:  condició produïda pel creixement d’organismes anaerobis, baixant els nivells 

d’oxigen perillosament. 

SS: sòlids en suspensió. Quantitat de sòlids en suspensió, tant volàtils com no volàtils, 

presents en l’aigua residual. 
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Unitat d'olor europea (UO E/m3): segons la norma UNE-EN 13725 la unitat d’olor europea és 

la quantitat de substància olorosa que, quan s’evapora 1 m3 d’un gas neutre en condicions 

normals, origina una resposta fisiològica d’un panell (llindar de detecció) equivalent al que 

origina una massa d’olor de referència europea (és a dir, 123 µg de n-butanol) evaporada en 1 

m3 d’un gas neutre en condicions normals. 1 MORE (Massa d’Olor de Referència Europea) = 

123 µg de n-butanol = 1 UOE  per la mescla de gasos olorosos. 

Valor objectiu: (referent a la qualitat de l’aire) nivell que s’hauria d’assolir a partir d’un 

moment determinat per evitar efectes nocius sobre la salut humana o del medi ambient a llarg 

termini.  
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2.  Introducció 

En una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) la problemàtica de les olors és l’origen 

de més de la meitat de les queixes que es presenten a les Agències de Protecció Ambientals. 

Per això, la varietat de fonts d’olors que es produeixen requereixen un tractament per a 

mantenir uns nivells acceptables d’olor tant per als treballadors de la planta com per a la 

comunitat veïna.  

El fet de situar una EDAR en una zona aïllada podria representar una solució parcial als 

problemes de les olors, ja que la població no es veuria directament afectada per aquestes. 

Aquesta solució s’ha adoptat en alguns països on existeixen grans extensions de terreny i on 

fins i tot es poden permetre la creació de zones d’amortiment. Aquesta pràctica consisteix en 

reservar una zona de terra o aigua al voltant de la depuradora contribuint, junt a mesures de 

control dels contaminants, a reduir les olors, els sorolls, l’impacte visual i altres impactes 

ambientals adversos que es poguessin percebre. L’àrea que abastarà la zona d’amortiment 

dependrà de la topografia del terreny, la direcció i velocitat del vent, la capacitat de la planta, la 

càrrega contaminant de l’aigua i el tipus de tractament utilitzat. L’ús que es doni a aquesta 

zona evitarà sempre la presència de persones durant períodes prolongats (zones residencials, 

hospitals, escoles, etc.)  

Però aquesta solució no resultarà factible en molts casos. Moltes de les depuradores que ja 

s’han construït han tingut com a màxima prioritat aconseguir uns nivells de depuració 

determinats de les aigües i el problema de les olors s’ha considerat de manera molt 

secundària, sense plantejar-se certs aspectes en les etapes constructives (tancament de les 

instal·lacions, localització de la planta, millors tècniques disponibles en quant al tractament de 

les olors...) que haguessin pogut minimitzar aquest problema. En altres casos, la densitat 

urbanística d’una zona determinada com podria ser una gran ciutat obliga a haver de construir 

la depuradora en terrenys molt pròxims a zones habitades, amb el que serà necessari buscar 

aquell tractament de les olors que resulti més eficient en cada cas. Un exemple molt proper 

seria el de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Besòs, que es troba sota la plaça del 

Fòrum, un espai que està integrat en la trama urbana de Barcelona.  

A l’actualitat el nivell de conscienciació ambiental ha crescut exponencialment i davant el 

progressiu augment de la demanda social s’ha vist necessari establir un marc normatiu que 

determini les mesures per a prevenir i corregir la contaminació odorífera. En aquests moments 

està en procés d’elaboració la normativa per a regular aquesta contaminació a Catalunya. 

2.1 Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar en primer lloc una guia que serveixi per a donar els 

instruments inicials per a afrontar la problemàtica de les olors en les EDARs. Per això s’ha fet 

un recull de diversos aspectes que permeten identificar qüestions clau en la temàtica de les 
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olors: principals compostos olorosos produïts, condicionants que afavoreixen la generació 

d’olors i principals fonts d’olors que es donen en les diferents etapes de depuració. També es 

detalla la metodologia a seguir per al control de les olors en una depuradora, tant en el cas 

que aquesta estigui en l’etapa de disseny (passos a seguir per a projectar el sistema de 

desodorització) com en el cas que la depuradora ja estigui funcionant (en aquest cas caldrà 

determinar si es produeixen molèsties per olor, quantificar les olors i decidir les mesures 

correctives i preventives). Per últim, en aquesta primera part es descriuen quines són les 

tècniques disponibles per al tractament de les olors (sistemes de desodorització).  

A la segona part del projecte es realitza un estudi de millores del sistema de desodorització 

existent a la depuradora del Besòs.  

La problemàtica de les olors és present a la zona Fòrum. Degut a aquest fet i per les 

peculiaritats de la depuradora, s’ha triat aquesta EDAR per a realitzar l’estudi de millores. La 

depuradora del Besòs està integrada a l’entorn urbà de Barcelona i confinada en diversos 

edificis, el que permet trobar diferents tècniques pel control de les olors (torres de via química i 

carbó actiu).  

L’objectiu d’aquest estudi de millores és en primer lloc determinar quines són les tècniques 

viables pel tractament de les olors en la depuradora del Besòs i establir una proposta 

d’alternatives al sistema de desodorització existent.  

L’objectiu final de l’estudi de millores és valorar les alternatives proposades enfront el sistema 

de desodorització existent a partir d’una sèrie d’aspectes, sent el més important el grau de 

reducció d’olors aconseguit per cada cas, així com les implicacions ambientals i econòmiques 

que suposen. 
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3.   L’olor 

3.1  Generalitats. 

Les olors les podem definir com “un indicador de la presència a l’aire de determinades 

substàncies que poden ser gasos o partícules” [1], o, més planerament, com la sensació 

produïda en l’òrgan de l’olfacte per partícules volàtils i gasos o vapors presents en l’aire que 

afecten a aquest l’òrgan. Aquestes sensacions poden ser agradables, desagradables, 

sufocants, picants o irritants.  

Part de la complexitat en el tractament d’aquest vector ambiental és per la nota de subjectivitat 

en la seva percepció. Les persones tenim percepcions diferents d’una mateixa olor depenent 

de factors biològics, psicològics, socials, culturals i de context. A més, la queixa per possibles 

molèsties causades per olors està condicionada per la salut de la persona i la seva capacitat 

olfactiva. Tot això fa que mentre hi ha persones que són incapaces de detectar determinades 

olors en baixes concentracions, n’hi ha d’altres que en són molt sensibles. Igualment cal tenir 

en compte el fenomen de l’habituació, que es produeix quan hi ha un continu fons d’olor que fa 

que el cervell neutralitzi les sensacions corresponents a les olors i no les detecti.   

Altres aspectes que contribueixen a la complexitat del tractament de les olors és el diferent 

comportament que presenten els compostos olorosos. Es poden determinar alguns punts 

bàsics en quant a això, com poden ser: 

� substàncies molt similars poden tenir olors molt diferents 

� algunes substàncies poden tenir olors diferents en funció de la seva concentració 

� hi ha substàncies més oloroses que altres, degut a que tenen un llindar olfactiu de 

reconeixement molt baix 

� hi ha substàncies que en altes concentracions deixen de ser percebudes (cas de l’H2S). 

Des del punt de vista evolutiu, el sentit de l’olfacte és un dels més antics. Tot i que en 

l’actualitat aquest sentit és un dels menys valorats per l’ésser humà, continua tenint un 

extraordinari paper en l’àmbit emocional i de comportament. Això és degut a que el sentit de 

l’olfacte és una de les formes més importants amb que el medi circumdant es comunica amb 

l’home i proporciona la informació contínua respecte de l’estat en què es troba aquest medi.  

Arribat aquest punt és important destacar que la detecció d’una olor no sol ser sinònim de 

toxicitat. És per això que encara que en l’àmbit d’aquest projecte es relacionarà el llindar de 

detecció olfactiu amb diferents factors de seguretat (límits inferiors d’explosibilitat, valors límits 

llindars...), es vol parlar principalment de les molèsties que produeixen les olors que es 

generen en una activitat com és el tractament de les aigües residuals. És a dir, l’afectació que 

causen les olors en la qualitat de vida de les persones podent arribar a produir alteracions en 
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l’estat emocional (disgust, enuig, nerviosisme...), en el somàtic (desordre del son, mal de 

cap...) i interferències generals (pertorbacions en l’activitat d’oci...). 

3.2  Llindar de detecció 

La percepció d’una olor només es produeix quan l’estímul primari arriba a un determinat nivell, 

l’anomenat llindar de detecció, que és específic per a cada substància i espècie animal. 

Si ens centrem en els éssers humans, el llindar de detecció olfactiu d’una substància es 

defineix com el valor de la concentració d’aquesta substància en què el 50% de les persones 

sotmeses a l’estudi perceben la seva olor (aquestes persones no han de ser ni molt ni poc 

sensibles a diferents sensacions oloroses de referència i han d’estar exemptes de patologies 

que afectin a l’olfacte). 

Els llindars de detecció són valors mitjans d’entre els diversos que existeixen per a cada una 

de les substàncies, havent de tenir-se en compte que els llindars es determinen en condicions 

de laboratori, generalment diferents de les que trobem en el mitjà laboral i sense altres tipus 

de substàncies oloroses presents en el medi ambient. 

Aquesta variabilitat dels llindars de detecció s’ha de tenir en consideració, ja que hi haurà 

persones que detectin l’olor per sota del llindar i les haurà que no el detectin per sobre d’ell, en 

funció de certs factors de variabilitat en la percepció olfactiva, com la diferent sensibilitat de 

l’aparell olfactiu, l’estat de distracció o atenció del subjecte, l’habituació a les olors, les 

malalties que interfereixen amb les olors, variacions en la temperatura i humitat de l’aire, 

existència de corrent d’aire, l’edat, el sexe, etc. És per això que els llindars olfactius no poden 

ser usats com a límits de detecció absoluts per a detectar les substàncies químiques per l’olor 

abans d’assolir concentracions perilloses. 

A més del llindar de detecció, és important conèixer altres llindars relacionats amb les olors 

com són el de reconeixement i el de molèstia: 

� El llindar de reconeixement es defineix com la concentració a la que un 50% de la població 

és capaç de descriure l’olor del compost. 

� El llindar de molèstia es defineix com la concentració a la que una petita proporció de la 

població (<5%) manifesta molèsties durant una petita part del temps (<2%). El llindar de 

molèstia cal referir-lo a les circumstàncies concretes en que s’ha determinat, ja que la 

sensació de molèstia pot estar influïda per factors psicològics i socioeconòmics, i no només 

en base a la concentració. Aquesta definició apareix a la Guia de la Qualitat de l’Aire per 

Europa de l’OMS, [2]. 

De forma resumida pot dir-se que el llindar de detecció es relaciona amb la intensitat de l’olor, 

el de reconeixement amb la qualitat i el de molèstia amb l’acceptabilitat. 
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El llindar de detecció pot aportar un factor de seguretat si es relaciona amb:  

� el límit inferior d’explosibilitat (L.I.E.), ja que és important reconèixer el llindar de detecció 

d’una substància abans d’assolir una concentració que suposi risc d’explosió. 

� el valor límit llindar (T.L.V., Treshold Limit Value, definit per l’American Conference of 

Governal Industrial Hygienists, [3]) per a establir els riscos crònics o aguts per a la salut (el 

T.L.V. defineix les concentracions de substàncies que es troben en suspensió en l’aire per 

sota de les quals es creu que casi tots els treballadors s’hi poden exposar repetidament dia 

rere dia sense patir efectes adversos per la salut). Igualment, la relació T.L.V.-T.W.A. 

(Treshold Limit Value - Time Weighted Average) defineix la concentració mitjana ponderada 

en el temps per una jornada normal de treball de 8 hores i una setmana laboral de 40 

hores, a la que poden exposar-se gairebé tots els treballadors repetidament sense patir 

efectes adversos. 

� el risc d’irritació en humans, és a dir, aquella concentració en que comença una irritació ja 

sigui a nivell de pell, ocular, nasal, gola, sistema respiratori, etc. 

� la concentració immediatament perillosa per la vida o la salut de l’home (I.P.V.S) d’aquella 

substància (concentració màxima per la qual una persona en cas de fallada o inexistència 

d’equip respiratori es podria escapar en un període de 30 minuts sense experimentar 

símptomes greus ni efectes irreversibles per la salut). 

Per tal que la detecció olfactiva sigui un element de protecció o seguretat, serà necessari que 

existeixi un marge de seguretat entre el llindar de detecció i les concentracions que puguin 

donar lloc a riscos aguts o crònics de la salut. 

A la taula A.1 a l’Annex A poden trobar-se compostos olorosos que solen estar presents en les 

aigües residuals als quals se’ls ha assignat la concentració del llindar de detecció junt al valor 

de concentració del límit inferior d’explosibilitat (L.I.E.), la relació T.L.V.-T.W.A, la concentració 

d’irritació ([Irrit.]) i la concentració immediatament perillosa per la vida o la salut de l’home 

(I.P.V.S.). 

3.3  Principals compostos olorosos produïts en una EDAR. 

En una EDAR els compostos que són causants de les olors poden provenir d’abocaments 

industrials o es poden produir en els col·lectors o en les instal·lacions de tractament degut al 

metabolisme biològic. Aquests compostos emanen a l’espai lliure dels col·lectors i, des d’aquí 

s’alliberen on els col·lectors s’obren a l’atmosfera o directament en les instal·lacions de 

tractament. La combinació de totes les substàncies oloroses en l’atmosfera produeix una 

resposta olfactiva. 
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Les classes més comuns de compostos que han estat relacionats amb la generació d’olors en 

sistemes de sanejament són tant compostos orgànics (tiols, amines, àcids orgànics i alcohols) 

com inorgànics (amoni, sulfur d’hidrogen).  

El sulfur d’hidrogen és el principal contribuent als problemes d’olors en els col·lectors d’aigua 

residual i en les estacions depuradores, però altres compostos es poden produir o alliberar en 

processos de tractament d’aigües residuals i de fangs, o amb l’emmagatzematge dels 

mateixos. A la taula 3.1 s’inclou una relació dels compostos olorosos més comuns que poden 

trobar-se a les aigües residuals. 

Taula 3.1 Principals compostos olorosos en aigües residuals  

Nom del 
Component 

Fórmula 
Química 

Pes 
Molecular  

Llindar de Detecció 
ppm (v/v) 

Descripció de l’olor 

Acetaldehid  CH3CHO 44 0,05 Pungent, afruitada 

2-Propetiol CH2CHCH2SH 74 0,000005(*) Desagradable, a all 

Amoníac NH3 17 5,2 Irritant 

Pentatiol CH3(CH2)4SH 104 0,0003(*) Desagradable, pútrida 

Fenilmetatiol  C6H5CH2SH 124 0,013(*) Desagradable, forta 

N-butilamina CH3(CH2)3NH2 73 1,8 Àcida, amoniacal 

Clor Cl2 71 0,31 Pungent, sufocant 

Dibutilamina (C4H9)2NH 129 0,016(*) A peix 

Diisopropilamina (C3H7)2NH 101 1,8 A peix 

Dimetilamina (CH3)2NH 45 0,34 Pútrida, a peix 

Dimetil sulfur (CH3)2S 62 0,001 A col en descomposició 

Dimetil disulfur (CH3)2S2 94 1,0(*) Vegetal en descomposició 

Difenil sulfur (C6H5)2S 186 0,0026(*) Desagradable 

Etilamina C2H5NH2 45 0,95 Semblant a l’amoníac 

Etatiol C2H5SH 62 0,00076 A col en descomposició 

Sulfur d’hidrogen H2S 34 0,005 A ous podrits 

Indol C6H4(CH)2NH 117 0,00012 - 0,0015(*) Fecal, nauseabunda 

Metilamina CH3NH2 31 3,2 Pútrida, a peix 

Metatiol CH3SH 48 0,0016 A col podrida 

Ozó O3 48 0,045 Picant, irritant 

Benzetiol  C6H5SH 110 0,0009 Pútrida, a all 

Propatiol C3H7SH 76 0,0000025-0,000075(*) Desagradable 

Piridina C5H5N 79 0,17 Picant, irritant 

Escatol C9H9N 131 0,00035-0,0012(*) Fecal, nauseabunda 

Diòxid de sofre SO2 64 1,1 Picant, irritant 

Metilbenzetiol CH3C6H4SH 124 0,0001 (*) Rància 

Trimetilamina (CH3)3N 59 0,00044 Pungent, a peix 

Font:  [4] 

(*) O’Neill and Phillips, 1992 

A continuació es realitza una breu descripció dels principals compostos olorosos: 
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� Sulfur d’hidrogen (H 2S): Aquest és un compost que es troba present tant com a gas en 

l’atmosfera interior dels claveguerams i les instal·lacions de tractament, com en estat dissolt 

en l’aigua residual. És el responsable de l’olor a ous podrits de moltes aigües residuals. 

L’H2S pot ser oxidat a àcid sulfúric per l’acció dels bacteris que es desenvolupen en les 

parets lliures dels conductes, el que dóna lloc a problemes de corrosió. El gas és tòxic per 

als sers humans.  

El sulfur d’hidrogen que és present en les aigües residuals, a més de poder ser procedent 

d’abocaments industrials, aigua infiltrada dels terrenys i residus de foses sèptiques 

evacuats al clavegueram, es produeix principalment per la reducció bacteriana de l’ió sulfat 

(SO4)
2- existent. Altres compostos menys comuns continguts en les aigües residuals, com 

els sulfits, tiosulfats, sofre lliure i altres compostos inorgànics poden també ser reduïts a 

sulfur d’hidrogen. 

Donat que la majoria de les aigües residuals contenen bacteris capaços de completar 

aquestes reaccions, així com matèria orgànica i una certa quantitat d’ions sulfat, sempre 

podrien donar-se les condicions per a la producció de sulfur d’hidrogen. 

� Dimetil disulfur: després del sulfur d’hidrogen, el dimetil disulfur (ó DMDS) pot ser el 

compost més freqüentment mesurat en les emissions de biosòlids (assecat i 

emmagatzematge de fangs, gas de digestió i, sobretot,  compostatge).  

En general, el DMDS és un subproducte de la desnaturalització de les proteïnes. Aquest i 

d’altres compostos del sulfur s’originen de la degradació química o biològica dels enllaços 

en l’estructura terciària de les proteïnes. La cisteïna i la metionina són dos aminoàcids que 

contenen sulfur. La molècula del sofre en la cisteïna s’enllaça formant un enllaç disulfur 

covalent que dóna una estructura més rígida a la proteïna. Els microorganismes i altres 

forces físico-químiques com la calor, trenquen els enllaços i s’alliberen DMDS, tiols i altes 

compostos de sofre.  

És important senyalar que el punt d’ebullició del DMDS és de 109ºC i, per tant, és un líquid 

a temperatura ambient. Aquesta propietat física influeix àmpliament en les emissions. Les 

temperatures elevades incrementaran dramàticament les emissions. 

� Tiols: els tiols o mercaptans són una classe genèrica de compostos orgànics de cadena 

oberta que contenen el grup SH. El metatiol és el tiol més comunament mesurat en les 

emissions de biosòlids i té un baix llindar de detecció tal com pot observar-se a la taula 3.1, 

pel que és responsable de molts dels problemes d’olors. 

Dos molècules de metatiol es combinen per a formar una de DMDS. Per tant, es pensa que 

aquests dos compostos tenen orígens similars. És també un subproducte de la 

mineralització de les proteïnes. 
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El punt d’ebullició del metatiol és 6ºC, pel que és un gas a temperatura ambient. 

� Amoníac: És un gas incolor, corrosiu i amb una olor punyent, molt comunament trobat en 

les emissions de biosòlids. És un compost tòxic que afecta als ulls i al sistema respiratori.  

On més freqüentment es troba és en les emissions del fang sotmès a estabilització alcalina 

i en el gas del procés de compostatge. La taula 3.1 mostra que té un llindar de detectabilitat 

moderat.  

L’amoníac es produeix i s’usa en nombroses aplicacions industrials, així com en 

l’agricultura, investigacions científiques i en la neteja domèstica. A més de la producció 

industrial, l’amoníac es forma en la descomposició dels residus humans. Degut a la seva 

àmplia utilització, normalment es detecten altes concentracions d’amoníac en l’aigua 

residuals i els fangs d’una EDAR. 

L’amoníac s’origina en un procés denominat desaminació de les proteïnes. Molts 

aminoàcids contenen un grup amino (R-NH3) i, sota condicions anaeròbies, els bacteris 

trenquen l’enllaç per a obtenir energia, generant-se l’amoníac que en solució es troba en 

equilibri amb l’ió amoni (NH4
+), que no és un gas i roman en solució. 

3.4  Condicionants en la producció d’olors en una E DAR. 

Existeixen una sèrie de condicionants que influeixen directament en l’emanació del sulfur i 

d’altres compostos olorosos. En primer lloc es parlarà d’aquells paràmetres que caracteritzen 

les aigües residuals que arriben i es tracten a la planta i que afecten tant a la producció de 

compostos olorosos com a la transferència d’aquests compostos a la fase gasosa: 

� Oxigen dissolt: en el transcurs del procés depuratiu habitual es produeix l’esgotament de 

l’oxigen present a l’aigua. És en mitjà anaerobi (absència d’oxigen) on hi ha els bacteris 

responsables de la reducció del sulfat a sulfur i del nitrat a amoni, pel que troben un hàbitat 

ideal dins de col·lectors i instal·lacions de tractament que limiten o eliminen l’oxigen dissolt. 

En canvi, el manteniment d’oxigen dissolt residual a l’aigua i d’una zona aeròbica permet la 

reoxidació del sulfur inorgànic produït. A la vegada, segons va augmentant la concentració 

d’oxigen s’incrementa relativament la zona aeròbica i disminueix l’anaeròbia, pel que es 

redueix la producció global de sulfur. Òbviament, una aigua residual amb una elevada 

concentració d’oxigen triga més a arribar a condicions d’esgotament d’oxigen. 

� DBO: augments en la concentració de la DBO poden generar un esgotament més ràpid de 

l’oxigen dissolt i, per tant, un increment en la generació de sulfurs. A més, suposa una 

major aportació de compostos amb olors potencialment desagradables. 

� pH: pot afectar significativament a l’alliberament dels compostos olorosos a l’atmosfera, 

donat que molts d’ells són àcids o bases dèbils, com el sulfur d’hidrogen, els tiols i les 

amines. 
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� Temperatura: les taxes de reacció biològica depenen de la temperatura. En un rang 

normal de temperatures de l’aigua residual, la taxa de captació biològica, i per tant 

d’utilització d’oxigen, es duplica cada 10ºC, [5]. Un segon efecte de la temperatura és el seu 

efecte en la solubilitat i en la taxa de transferència de l’oxigen en l’aigua residual. 

� Sulfats dissolts: els bacteris redueixen els ions sulfat per a formar sulfurs.  

� Nitrats dissolts: a l’igual que l’oxigen molecular, els nitrats són preferits com a 

acceptadors d’electrons per a la respiració bacteriana, pel que altes concentracions poden 

mitigar les taxes de generació de sulfurs. 

� Metalls dissolts: la presència dels metalls redueix la concentració dels sulfurs solubles 

degut a la precipitació dels sulfurs metàl·lics. 

Altres factors que poden influir en l’aparició d’olors són aquells que estan relacionats amb les 

característiques de les pròpies instal·lacions de tractament d’aigües residuals:  

� Xarxes de col·lectors: el seu disseny podrà afavorir la producció d’olors en cas de que es 

creïn punts morts, zones de retenció, en funció de la seva llargària, etc. 

� Velocitat del flux: és crítica en la prevenció de la generació de sulfurs i dels problemes 

d’olors en els sistemes de col·lectors. Una velocitat adequada (estimant-se la velocitat 

mínima en 0,45 m/s) aconsegueix: 

- Mantenir l’oxigen dissolt residual a l’aigua i una zona aeròbica dins de la capa de fang. 

- Minimitzar el gruix total de la capa de fang. 

- Prevenir l’acumulació de sorres que tendeixen a augmentar les taxes de producció de 

sulfurs. 

Una velocitat de flux inadequada pot donar lloc a la generació de sulfurs així com a la 

corrosió induïda per aquest component. 

� Procés de tractament: un procés de tractament inadequat per les característiques de les 

aigües que s’han de tractar pot produir olors que s’evitarien amb d’altres sistemes. Així, 

segons la càrrega contaminant de les aigües, un procés de tractament físicoquímic pot 

resultar insuficient. 

Igualment, un mal disseny de les diferents etapes del tractament pot produir un increment 

de les olors. Per exemple, un reactor amb un sistema d’aireació massa superficial que 

causa turbulències produirà un despreniment superior de gasos olorosos a l’atmosfera. 

� Sistema de ventilació: Un inadequat sistema de subministrament d’aire o una ventilació 

escassa donaran lloc a concentracions en aire excessives. En una depuradora coberta o 
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soterrada l’objectiu ha de ser, a més de l’eliminació de les olors, garantir la salubritat 

apropiada per als treballadors que s’haurà d’aconseguir amb l’aportació i extracció d’aire. 

Una ventilació adequada dependrà de la correcta gestió d’un conjunt de factors, com poden 

ser el volum total d’aire a tractar, el número i ubicació de les zones cobertes o el sistema de 

tractament escollit. 

� Mètode de tractament de fangs: com en el cas del tipus de procés de tractament, en 

funció de les característiques del fang que s’ha de tractar hi haurà sistemes de tractament 

més adequats que altres i s’haurà d’estudiar en cada cas quin és el més escaient. Així 

s’haurà de decidir si s’ha d’optar per una digestió aeròbia o anaeròbia, per un sistema 

d’assecat amb filtres de buit, filtres de banda, centrífugues o filtres de pressió, etc. 

� Dimensionament de la planta:  tant unes instal·lacions sobredimensionades com unes 

infradimensionades poden ser fonts potencials d’olors. En les plantes sobredimensionades 

es produeixen temps de retenció elevats i baixes velocitats en els canals que poden 

generar problemes d’olors degut a la sedimentació i acumulació dels residus. 

� Operacions i manteniment:  moltes olors poden ser controlades o eliminades mantenint 

els diversos elements de la instal·lació nets i lliures d’acumulacions de grasses, sòlids i 

residus. S’ha de dissenyar un programa de manteniment i d’inspecció regular i que 

contempli la neteja rutinària de tancs i equips que estiguin en contacte amb l’aigua residual 

o amb el fang. 

Per últim, hi ha factors externs a la instal·lació o a les característiques de les aigües residuals, 

que també influencien en l’aparició d’olors o que fan que l’impacte produït per les olors 

esdevingui més rellevant. Aquests factors no són controlables un cop s’ha escollit 

l’emplaçament de la depuradora, però s’han de tenir en compte per a determinar les mesures 

preventives i  correctores per a tractar les olors: 

� Condicions meteorològiques: entre les variables atmosfèriques principalment són la 

temperatura i la direcció i velocitat del vent les que tenen importants efectes en la percepció 

de les olors. La temperatura actua en la volatilitat de la font olorosa en estat líquid i sòlid. La 

repercussió de la pol·lució olorosa atmosfèrica que s’estén en una àrea diferirà en un 

context calorós o fred. A la pràctica, una temperatura entre 25-30ºC pot ser considerada 

com a òptima per a la recepció de les percepcions olfactives. La direcció i la velocitat del 

vent seran claus en la propagació de les olors.  

� Presència de població a les rodalies de l’EDAR : en l’impacte derivat de males olors, la 

seva major o menor afecció a la població vindrà donada per la proximitat de la 

depuradora als habitatges i la seva posició relativa respecte als mateixos. 
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3.5  Principals fonts d’olors en les EDARs. 

En una estació depuradora d’aigües residuals les fonts d’emissió són nombroses i la intensitat 

dels compostos emesos pot variar en funció d’un seguit de factors (veure l’apartat 3.4). A més 

d’aquests factors que afavoreixen o no l’aparició i intensificació de les olors, es considera que 

les molèsties olfactives es creen degut a dos aspectes bàsics: les descàrregues directes de 

compostos olorosos volàtils per part de les indústries (a la taula A.2 a l’Annex A es recullen 

alguns exemples) i la descomposició anaeròbia dels efluents. Així doncs, en funció de les 

característiques pròpies de cada cas, tot problema d’olor relacionat amb la depuració de les 

aigües residuals serà un cas individual, tot i que es poden establir alguns valors de referència 

generals.  

En primer lloc, s’ha de destacar que les olors no es donen únicament a la pròpia EDAR sinó 

que són freqüents en les estacions de bombeig sobretot si l’efluent transitant té un alt temps 

de residència aigües amunt de les estacions (més de 3 hores). La taula 3.2 mostra les 

concentracions mitjanes d’alguns compostos analitzats a 10 estacions de bombeig localitzades 

aigües amunt de plantes de tractament d’aigües residuals de França. L’H2S és el compost 

predominant. El nitrogen orgànic (amines, indol i escatol) pot trobar-se en concentracions no 

negligibles. El metatiol es troba en baixes concentracions i les d’amoníac solen trobar-se per 

sota del llindar olfactiu. Aquestes concentracions de compostos orgànics depenen directament 

de la septicitat de l’efluent, la qual està relacionada amb la càrrega orgànica, la temperatura i 

el temps de residència.  

Taula 3.2  Característiques de l’efluent sense tractar en 10 estacions de bombeig d’aigües residuals de 

França incloses en campanyes d’anàlisi d’olors. 

 NTK (mg/l) NH 4
+ (mg/l) N Orgànic (mg/l) S 2

- (mg/ l) pH E/H 2 (mV) T(ºC) 

Màxim 80,5 60 20,5 3,9 8,15 353 26 

Mitjà 57,4 44,4 13,2 0,99 7,6 104 22,9 

Mínim 48,8 31 9 0,03 7,2 -260 17,9 

Font: [6] 

Així doncs, les xarxes de col·lectors d’aigua residual sovint són una font de males olors molt 

important, que són despreses a les estacions de bombeig i a les entrades de les estacions 

depuradores d’aigües residuals (basses d’admissió i pretractament).  

Dins de l’EDAR totes les fases del tractament, especialment aquelles en que es tracten i 

manipulen fangs, són possibles fonts de molèsties olfactives. La configuració d’una 

depuradora pot variar, però és possible indicar les seves principals fonts d’emissió. 

A la línia d’aigües : 
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� Admissió de les aigües i pretractament: La presència de compostos sulfúrics reduïts a 

l’atmosfera de la capçalera de la planta depèn de la qualitat de l’efluent que arriba (és a dir, 

de la capacitat de l’efluent d’arribar a ser sèptic en la xarxa de col·lectors) i de les 

turbulències que s’hi generen i que incrementen el despreniment de gasos olorosos a 

l’atmosfera. A més, el retorn dels flotants generats en les diferents etapes de la línia 

d’aigües (decantadors primaris i secundaris i reactors biològics) i sobretot de la línia de 

fangs (espessidors de gravetat, centrífugues) cap a la capçalera de la planta serà una 

causa important d’olors degut a la septicitat i a l’alta càrrega orgànica dels flotants. 

El pretractament és també una font potencial d’olors ja que s’hi processen aigües brutes 

que contenen partícules orgàniques putrescibles, és a dir, capaces de ser descompostes 

per microorganismes anaerobis. L’acumulació de residus als canals, reixes i tamisos pot 

generar olors si no se segueix un programa de neteja rutinari. Bàsicament produiran olors 

els residus, sediments, dissolvents i compostos sulfuritzats, nitrogenats i aldehids, 

especialment en temps calorós.  

� Decantadors primaris: la quantitat d’olor depèn de la septicitat de l’aigua i de la turbulència 

que es creï a la superfície del decantador. Si no s’eliminen els flotants (greixos i espumes) 

la seva acumulació i putrefacció generarà olors. Els fangs primaris s’han de retirar de forma 

freqüent per a evitar la creació de condicions sèptiques i la producció de gasos que podrien 

causar la pujada de sòlids a la superfície, desprenent olors nauseabundes i entorpint la 

sedimentació dels sòlids.   

� Reactor: no sol ser una font principal de males olors. No obstant alguns sistemes de difusió 

d’aire superficials o que produeixen grans bombolles afavoreixen l’aparició de productes 

sulfurosos. Si es tenen en compte les grans superfícies dels reactors, el flux de 

contaminant pot ser alt i arribar a ser l’origen de molèsties olfactives. 

� Decantadors secundaris: les causes d’olor són les mateixes que en els decantadors 

primaris, tot i que normalment en aquests es genera poca o gens d’olor si s’opera 

adequadament. 

� Fangs primaris i secundaris: l’exposició del fang a l’aire al ser dirigit a la línia de fangs pot 

ser causant d’emissions d’olor. 

A la taula 3.3 es fa un recull de les olors potencials a cada etapa de la línia d’aigües: 
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Taula 3.3 Olor potencial a les unitats de procés de la línia d’aigua. 

Unitat de Procés de la línia d’aigua Olor Potencial  

Homogeneïtzació dels cabals Alt 

Manipulació de residus sèptics Alt 

Retorns Alt 

Desbast Alt 

Dessoratge Alt 

Decantació primària Alt 

Decantació secundària Baix 

Font: [7] 

A la taula A.3 de l’Annex A es dóna un llistat de quines són les substàncies que produeixen 

olors en cada etapa del procés de la línia d’aigües. 

A la línia de fangs :  

Tots els fangs alliberen olors en algun grau, depenent la intensitat de la seva frescor, és a dir, 

si són fangs primaris o secundaris. Les condicions anaeròbies poden produir una varietat de 

compostos de sofre i de nitrogen (sulfurs, tiols i amines).  

� Espessidor de fangs primaris: el temps de retenció del fang és un factor crític en la 

generació d’olors. Quan més temps romangui, més possibilitats hi ha d’arribar a condicions 

anaeròbies produint-se sulfur d’hidrogen principalment. No obstant, el fang hi ha d’estar 

suficient temps per a assolir la concentració necessària, pel que l’operació ha de ser un 

equilibri entre aquests dos factors.   

� Espessidor de fangs secundaris: durant l’espessiment, els fangs biològics o secundaris  

produeixen menys males olors que els fangs primaris o frescos. A més del sulfur 

d’hidrogen, també es desprenen amines però en concentracions més baixes que en el 

digestor. 

� Emmagatzematge i mescla de fangs: La septicitat és el problema més important en 

aquesta etapa, ja que els fangs poden tornar-se sèptics ràpidament alliberant olors 

degudes al sulfur d’hidrogen, els tiols i d’altres compostos reduïts del sofre. Mentre que a la 

resta d’etapes de la línia de fangs l’amoníac és present en baixes concentracions, aquí la 

concentració pot assolir nivells superiors al valor del llindar olfactiu (el llindar olfactiu està al 

voltant de 5 ppm). Els compostos orgànics nitrogenats (amines, indol, escatol) tenen baixes 

concentracions comparats amb els compostos sulfurats, [6]. 
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� Digestor: els gasos de digestió són carregats amb compostos olorosos (H2S, tiols, amoníac, 

amines i àcids orgànics). Els fangs digerits tendeixen a desprendre amines i àcids orgànics.  

� Deshidratació de fangs (centrífugues): al estar tancades, les olors es contenen. Seran les 

sortides de fang sec i del líquid extret les causants de les olors.  

� Assecat tèrmic: degut a les elevades temperatures que s’assoleixen, a més d’evaporar-se 

l’aigua es volatilitzen molts compostos orgànics i inorgànics. Els gasos són altament 

carregats amb sulfurs, aldehids, cetones i àcids orgànics. 

A la taula 3.4 es fa un recull de les olors potencials a les diferents etapes de la línia de fangs: 

Taula 3.4 Olor potencial a les unitats de procés de la línia de fangs. 

Unitat de Procés de la Línia de Fangs Olor Potencia l 

Emmagatzematge  Alt 

Digestió anaeròbia Moderat 

Assecat tèrmic Alt 

Centrífugues Baix  

Font: [7] 

A la taula A.4 de l’Annex A es dóna un llistat de quines són les substàncies que produeixen 

olors en cada etapa del procés de la línia de fangs. 
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4. Normativa 

4.1 Situació actual a Catalunya 

Abans de definir quina és la regulació jurídica de les olors, cal tenir en compte que quan fem 

referència a les Normes Administratives que regeixen una determinada activitat s’ha de 

diferenciar entre dos tipus de normativa: 

La de tipus procedimental : defineixen quines seran les passes a seguir per a obtenir una 

llicència administrativa amb la finalitat d’exercir i mantenir una determinada activitat industrial, 

comercial i professional. 

La de tipus substantiu : reguladores de l’activitat concreta a desenvolupar un cop obtinguda 

aquesta llicència. 

A Catalunya no existeix cap normativa específica que reguli el tema de les olors. Únicament es 

troben algunes petites referències, tant pel que fa a la normativa procedimental com a la 

substantiva. A continuació s’estableix un llistat i una breu explicació, començant per les 

normes de tipus procedimental: 

� La Llei 3/98  de 27 de febrer (Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, LIIAA) i 

el seu Reglament desenvolupador aprovat pel Decret 136 de 18 de maig de 1999 (RIIAA) 

tenen per a objectiu possibilitar l’assoliment d’un alt nivell de protecció del medi ambient i la 

consegüent qualitat de vida davant de les activitats que incideixen en l’entorn. Així pel que 

fa a les olors s’han d’entendre incloses dins de les activitats que estan sotmeses a aquesta 

normativa, ja que la definició que fa la mateixa LIIAA de contaminació dóna lloc a encaixar 

les olors com a components d’aquelles substàncies que introduïdes directa o indirectament 

per l’activitat humana a l’atmosfera “puguin tenir efectes perjudicials per a la salut humana o 

per al medi ambient” (article 2.a LIIAA i 2.1 RIIAA).  

A partir d’aquesta Llei es poden establir condicionants específics per a prevenir i reduir 

l’emissió d’olors en els processos ja que la finalitat sempre ha de ser la de “prevenir i reduir 

les emissions a l’atmosfera” (articles 12.a i 25.a LIIAA, i articles 25.a i 39.a RIIAA), és a dir, 

tenir cura de tots i cadascun dels vectors ambientals que poden incidir en l’entorn, fins i tot 

les olors que puguin originar molèsties o perjudicis per la seva alta concentració a 

l’atmosfera. De totes maneres, aquesta Llei no afecta a totes les possibles fonts d’olors i les 

activitats concretes potencialment generadores d’olors no resulten classificades “expressis 

verbi” per la Llei i per causa d’aquest vector ambiental sinó per la seva incidència global al 

medi ambient. 

� En l’annex del Decret 114/1988 , de 7 d’abril d’avaluació d’impacte ambiental, s’indica que 

les activitats incloses, sobretot pel que fa a les plantes de tractament de residus, s’han de 
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sotmetre a la tramitació administrativa de declaració d’impacte ambiental i fer present el 

règim previst d’olors que pot afectar a una població.  

Pel que fa a les normes de tipus substantiu: 

� Llei 22/1983  de 21 de novembre de protecció de l’ambient atmosfèric modificada 

substancialment per la Llei 6/1996  de 18 de juny. Aquesta té per objecte establir i regular 

els instruments i els procediments que es consideren necessaris per a una actuació 

efectiva de les Administracions públiques de Catalunya en el camp de la prevenció, la 

vigilància i la correcció de la contaminació atmosfèrica, considerant aquesta com la 

presència en l’aire de substàncies o formes d’energia que impliquen risc, dany immediat o 

diferit o molèstia per a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa. 

� Llei 6/1993  de 15 de juliol, reguladora dels residus modificada per la Llei 15/2003 . En ella 

s’estableix que un dels principis bàsics en la gestió dels residus ha de ser la millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania i evitar que la seva gestió pugui significar molèsties per 

olors (art. 2). 

� A petició del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges s’està preparant una 

normativa per a regular la contaminació per olor a Catalunya. L’esborrany de l’avantprojecte 

de Llei contra la Contaminació Odorífera  va ser presentat el juny de 2005 (inclòs a 

l’Annex A d’aquest projecte).  

L’estructura de la proposta de Llei és la que segueix: 

- Preàmbul 

- Disposicions Generals 

- Sistema de prevenció, control i inspecció 

- Zones d’olor de Règim Especial 

- Règim sancionador 

L’objecte de la llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la 

contaminació odorífera que afecta la població i establir el seu règim d’intervenció 

administrativa. Les persones titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació de la 

llei hauran de vetllar pel compliment de certes directrius de funcionament. Per a això es 

tindran en consideració les millors tècniques disponibles tècnicament i econòmicament 

viables. En el cas dels sistemes de sanejament d’aigües residuals, durant els tràmits de 

permisos ambientals o en tràmits de comunicació, s’haurà d’aportar la següent informació 

per tal d’avaluar-ne la potencial incidència olfactiva en l’entorn: 

- Descripció de les possibles fonts d’olor 

- Descripció de les bones pràctiques adoptades per evitar la contaminació odorífera en el 

desenvolupament de l’activitat. 
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- Detall de les mesures preventives i/o correctores aplicades per minimitzar la incidència a 

causa d’olors sobre l’entorn. 

Les instal·lacions hauran de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i 

controlades de manera que s’assoleixin els valors objectius d’immissió d’olor. Per a 

sistemes de tractament d’aigües residuals el valor objectiu d’immissió d’olor és de 5 UOE/m3 

(percentil 98 de les mitjanes horàries al llarg de l’any) aplicable en les zones residencials de 

l’àrea d’afectació. 

En el cas que la contaminació odorífera sigui atribuïble a més d’un origen o a un origen 

desconegut, la Llei declara aquesta zona com a Zona d’Olor de Règim Especial. La 

declaració comporta la redacció d’un Pla d’Actuació que ha d’incloure la identificació de les 

fonts emissores d’olor de la zona i les mesures que cal adoptar sobre aquestes fonts. 

Cal tenir en compte que la normativa autonòmica catalana es dicta en un determinat marc 

genèric d’àmbit europeu. La Normativa Europea la constitueix la Directiva 96/61/CE , 

modificada per la Directiva 2003/87/CE  (Directiva IPPC) sent una directiva marc que per ser 

efectiva necessita que els òrgans parlamentaris dels estats membres en facin el 

desenvolupament. La transposició d’aquesta Directiva a l’àmbit espanyol és la Llei 16/2002  de 

1 de juliol, de Prevenció i Control Integral de la Contaminació (IPPC). 

A l’abril de l’any 2003, el Comitè Europeu per la Normalització va aprovar la Norma CEN 

13725 de referència a nivell europeu per a la determinació de la concentració d’olor per 

olfactometria dinàmica. Aquesta es va incorporar com a norma espanyola al febrer de 2004. El 

fet de disposar de mètodes normalitzats pel control analític proporcionarà les eines 

necessàries per a l’elaboració d’una legislació espanyola, ja que en l’actualitat tampoc existeix 

a nivell estatal cap normativa específica per al control i tractament de les olors.  

4.2 Situació actual als municipis catalans. 

L’últim esglaó de la normativa és representat per la corresponent normativa municipal que dicti 

cadascun dels ajuntaments catalans. En defecte d’aquesta normativa o de la seva validesa, 

l’ajuntament respectiu es pot acollir bé al model d’ordenança tipus reguladora de la Intervenció 

Integral de l’Administració Ambiental en les activitats i instal·lacions, proposada per la 

Diputació de Barcelona (BOP de 2 de juny de 1999), o bé al model proposat per la Resolució 

del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de 28 de novembre de 

2000, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus reguladora de la intervenció 

administrativa de la Llei 3/1998. 

Dos casos extrems de l’aplicació de les normatives municipals en el camp de les olors els 

trobem a Barcelona, per una banda, i al municipi de Lliçà de Vall per l’altra.  

En el cas de Barcelona el control de les olors queda regulat per l’article 32.2 de l’Ordenança 

General sobre el Medi Ambient Urbà, de l’Ajuntament de Barcelona (BOP de 16 de juny de 
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1999). Segons aquesta norma, i molt succintament, “les llindes de la perceptibilitat olfactiva 

seran les fixades per la publicació més recent de l’American Industrial Hygiene Association”. 

Cal dir que aquesta publicació no està inserida en cap butlletí oficial i que ni tan sols té 

reconeguda la força legal en àmbit europeu.  

En el cas de Lliçà de Vall, en canvi, el municipi ha buscat donar solució a les múltiples queixes 

de la població per mitjà d’una regulació específica de les olors des de la segona meitat de la 

dècada dels anys 80. És per això que els serveis tècnics municipals han elaborat “l’Ordenança 

de l’Ajuntament de Lliçà de Vall reguladora de l’alliberament d’olors a l’atmosfera de les 

activitats que es desenvolupen al terme municipal” (BOP de data 31 d’octubre de 2000, annex 

II). 

Aquesta Ordenança, inclosa a l’Annex A d’aquest projecte, regula totes aquelles instal·lacions 

amb emissions d’olors. Un dels punts clau que estableix és l’obligació de complir uns nivells 

d’emissió d’olors. Aquests valors es fixaran en funció del valor del llindar olfactiu de la 

substància que produeix l’olor, del cabal d’emissió (m3/min) i de la durada total diària de 

l’emissió. A més, sempre que les emissions tinguin un nivell superior a 100.000 UOE/m3 

s’exigirà un tractament de gasos que garanteixi una eficàcia en la reducció d’olors del 99% 

com a mínim. 

4.3 Situació actual a altres països 

Basant-se en estudis d’impacte odorífer, països com Holanda, Anglaterra, Alemanya, França, 

Austràlia o els Estats Units han elaborat normativa substantiva i recomanacions referides a les 

concentracions màximes d’olor acceptables en les àrees residencials i les distàncies mínimes 

que s’han de mantenir per a evitar molèsties per males olors. 

El cas d’Holanda és molt interessant. S’han establert plans nacionals amb objectius concrets 

de reducció de les olors. Amb aquesta finalitat, s’ha descrit quin procediment s’ha de seguir 

per a determinar el nivell de molèstia que produirà una instal·lació i que serà necessari dur a 

terme en el moment de demanar el permís d’instal·lació, davant de l’elaboració d’un estudi 

d’impacte ambiental o d’un pla de política corporativa ambiental.  

Per a determinar el nivell de molèstia caldrà fer una recerca preliminar per a saber si la 

instal·lació en qüestió pot causar molèsties degut a les olors, en l’actualitat o en algun moment 

en el futur. Per aquesta raó es realitzarà una inspecció de les instal·lacions on, entre altres 

coses, s’hauran de tenir en compte factors ambientals (localització, distància a ambients 

sensibles a les olors...) o les indicacions que expliquin el nivell de molèstia (a partir, per 

exemple, de les queixes dels veïns). Si es trobés que la instal·lació no produeix molèsties, el 

procediment finalitzaria en aquest instant tot i que pot considerar-se l’opció d’incloure una 

clàusula que doni a l’autoritat competent el poder de realitzar inspeccions periòdiques. En cas 

contrari, haurà de realitzar-se un ampli estudi que proporcioni informació sobre el nivell de 

molèstia típic i el conjunt de mesures estàndard que es podrien aplicar per a produir una 
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disminució de les olors. Alguns del mètodes que poden usar-se per a l’obtenció de la 

informació són mesuraments d’emissió d’olors amb càlcul de dispersió, enquestes de molèstia, 

recollida i anàlisi de queixes, etc. 

A partir de la recerca realitzada s’establirà el nivell de molèstia i serà responsabilitat de 

l’autoritat competent determinar si aquest és acceptable, no ho és o si només és acceptable 

quan s’estableixin mesures addicionals (limitar les operacions productores de males olors sota 

condicions de temps adverses, afegir instal·lacions que redueixin l’emissió d’olors, etc.)  

La següent taula recull diferents valors de concentració d’immissió d’olor i quina és la molèstia 

que se’ls associa, segons la normativa holandesa.  

Taula 4.1 Normativa holandesa relativa a les concentracions d’immissió d’olor recomanades.  

Concentració d’olor límit 
(UOE/m3) 

Percentil (%) 
(1) 

Observacions 

10 98 
Valor límit. Per sobre d’aquest són previsible greus 
molèsties sobre la població. 

1 – 5 98 Valor normal per a la majoria de les fonts d’olor. 

< 1 98 
No són previsibles molèsties en la majoria dels 
casos. 

1 99,5 Valor de seguretat per a noves fonts. 

10 99,99 
Valor aplicable a les fonts intermitents (operatives 
només durant un període de temps curt durant 
l’any). 

(1) Indica el temps màxim durant el que les olors poden excedir el límit definit. Un percentil del 98% indica que el 

límit es pot sobrepassar durant 175 hores a l’any, el del 99,5% durant 44 hores, mentre que el 99,9% només pot 

excedir-se durant 8 hores. 

Font: McIntyre, 2000. 

Així doncs, a partir d’aquests valors s’han definit les màximes concentracions d’immissió d’olor 

permissibles per a instal·lacions de tractament d’aigües residuals: 

Taula 4.2 Normativa holandesa relativa a les màximes concentracions d’immissió permissibles 

 
Noves 

Instal·lacions 
Instal·lacions 

Existents 

Àrees residencials densament poblades o amb 
instal·lacions sensibles a les molèsties per olors 

0,5 UOE/m3 al 98% 
percentil  

1,5 UOE/m3 al 98 % 
percentil 

Àrees amb cases disperses i pertanyents a estats 
industrials 

1,0 UOE/m3  al 98% 
percentil 

3,5 UOE/m3 al 98% 
percentil 

Font: [8] 
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5. Metodologia a seguir pel control de les olors en  les EDARs. 

5.1 Introducció. 

En aquest capítol s’establirà de forma esquemàtica quins són els passos a seguir per a tractar 

i controlar les olors que es produeixen en les estacions depuradores d’aigües residuals.  

Aquesta metodologia serà diferent en funció de si l’EDAR està en la fase de disseny o bé si ja 

està en funcionament. En el primer cas, el sistema de desodorització haurà de projectar-se 

tenint en compte quin és el valor objectiu d’immissió d’olor. En el segon cas, caldrà determinar 

en primer lloc si es produeixen molèsties per olors i, si és el cas, hauran de decidir-se les 

mesures correctives necessàries.  

Per últim, s’especifica la metodologia utilitzada en l’àmbit d’aquest projecte per a realitzar 

l’estudi de millores del sistema de desodorització de l’EDAR del Besòs.  

5.2 Projectar el sistema de desodorització des de l a fase de disseny 

Si prenem com a referència el valor objectiu d’immissió d’olor fixat en l’esborrany de la Llei 

contra la Contaminació Odorífera (5 UOE/m3, percentil 98%) l’objectiu final al dissenyar el 

sistema de desodorització haurà de ser no sobrepassar aquest límit. Al projectar una 

depuradora són diversos els factors que s’han de tenir en compte per a intentar reduir els 

problemes d’olors. 

En primer lloc l’elecció de l’emplaçament de la instal·lació pot reduir les potencials molèsties 

per olors. Per això caldrà fer un estudi meteorològic de la zona per tal de disposar de dades 

sobre la direcció i velocitat del vent. Coneixent la rosa dels vents es podrà triar, entre les 

alternatives existents, quina és la ubicació que evita en major mesura la propagació dels 

contaminants cap a zones habitades. En el cas que no sigui possible escollir l’emplaçament de 

la depuradora, poden establir-se mesures per atenuar les olors, com crear una barrera natural 

amb arbres.  

Pel que fa al disseny de l’obra civil, una mesura molt efectiva pel tractament de les olors serà 

cobrir o tancar en edificis els diferents equips que constitueixen la depuradora. D’aquesta 

manera s’aconsegueix confinar els gasos carregats amb els compostos odorífers. En funció de 

la reducció d’olors que es vulgui assolir es podrà optar per una planta totalment coberta o bé 

per tancar en edificis determinades unitats del procés (especialment pous de bombeig, 

pretractament, decantadors primaris i equips relacionats amb el tractament dels fangs).  

Quan l’aire ha estat confinat el següent pas serà dissenyar la xarxa de captació que dirigeixi 

l’aire cap als sistemes de desodorització. A l’Annex D es descriuen les diferents possibilitats 

tant pel que fa al cobriment i tancament de les instal·lacions com al disseny de la xarxa de 

captació de l’aire. Usualment s’optarà per una xarxa en paral·lel que capti l’aire de forma 
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independent de cada element cobert o edifici i en continu. Altres aspectes a decidir en aquesta 

etapa de disseny seran les taxes de renovació i la ubicació de les preses de captació de l’aire. 

Per tal de determinar quin és el sistema de desodorització més adient caldrà conèixer quin és 

el tipus i la concentració dels contaminants olorosos presents a l’aire. En l’etapa de disseny, la 

concentració la podem determinar utilitzant programes de simulació. Aquests softwares 

indiquen quina és l’emissió de gasos contaminants que es produirà en les diferents unitats del 

procés depuratiu. 

En funció d’aquestes variables (concentració i tipus de contaminants a l’aire i cabal d’aire a 

tractar) serà possible realitzar un estudi d’alternatives entre els diferents sistemes de 

desodorització existents. A partir de l’eficiència teòrica de reducció d’olors de cada sistema pot 

establir-se quina serà la concentració d’emissió d’olor de l’aire tractat que es descarregarà a 

l’exterior. Per mitjà de models de dispersió gaussians es podrà determinar la concentració 

d’immissió que percebran els habitants i si aquesta supera els límits establerts pel valor 

objectiu fixat (5 UOE/m3, percentil 98%).  

Entre els sistemes de desodorització que assoleixen una reducció d’olors per sota del límit i 

tenint en compte també altres aspectes (econòmics, ambientals, d’espai, etc.) s’escull el 

sistema que finalment s’instal·larà. A més, es poden considerar altres mesures per a reduir la 

producció d’olors (oxigenació de l’aigua abans d’arribar a l’obra d’entrada, limitar certs 

processos de la depuració a determinades franges horàries, etc.). 

5.3 Projectar el sistema de desodorització en una E DAR en funcionament. 

En el cas que la depuradora estigui en funcionament la metodologia a seguir serà diferent. En 

primer lloc caldrà determinar si es produeixen molèsties per olors per mitjà d’estudis que 

impliquen la col·laboració de la població del voltant de l’EDAR i l’ús de la seva percepció 

personal (els mètodes més usats són la recollida i anàlisi de queixes i els panells populars).  

En el cas que sí s’hagin detectat molèsties per olors caldrà quantificar aquesta olor, és a dir, 

determinar quina és la concentració d’immissió d’olor que es percep. Per a això en primer lloc 

es realitzarà un mostreig extensiu de les fonts emissores d’olor i una anàlisi que permeti 

conèixer la concentració d’emissió de l’olor. Els resultats d’emissió obtinguts es tractaran 

matemàticament amb models de dispersió que permetran estimar el mapa d’olors de la zona i 

amb això la concentració d’immissió.  

Si la concentració d’immissió supera els límits establerts, caldrà determinar les mesures 

correctives a portar a terme. En aquest cas, les mesures seran diverses podent anar des del 

cobriment de determinades fases del procés de depuració, canvis a nivell de processos o 

instal·lació de sistemes de desodorització.  

Aquests passos són explicats més detalladament a l’Annex C.  
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5.4 Metodologia a seguir en l’estudi de millores 

La problemàtica de les olors és present a la zona Fòrum i les queixes dels veïns són 

freqüents, sobretot durant els mesos d’estiu [28].  

Seguint la metodologia descrita a l’apartat anterior, caldria realitzar un estudi de camp amb la 

implicació d’un panell popular per a determinar la intensitat i procedència de les olors (junt a la 

depuradora es troba la planta de tractament de fangs del Besòs gestionada per Metrofang, 

que també és una font potencial de males olors). En el cas que es determinés que les olors 

provenen de l’EDAR, el següent pas seria fer un mostreig de les fonts d’olor i una anàlisi 

olfactomètrica per a conèixer la concentració d’olor. Per últim, amb un estudi de dispersió 

atmosfèrica es determinaria quina és la concentració d’immissió i si aquesta ocasiona 

molèsties en les zones habitades més properes a l’EDAR (es pot prendre el límit establert per 

l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera, 5 UOE/m3, com a valor de referència 

tot i que aquesta normativa encara no ha entrat en vigor).  

En l’àmbit d’aquest projecte, però, la metodologia escollida és més propera a l’especificada en 

l’apartat 5.2. Per a realitzar l’estudi de millores els passos que s’han seguit han estat: 

- Càlcul del cabal d’aire que cal desodoritzar 

- Determinació de la concentració i tipus de contaminants olorosos presents en l’aire (amb 

programes de simulació)  

- Determinació de l’eficiència de reducció d’olors necessària per a no superar el valor objectiu 

fixat per l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera, 5 UOE/m3, en les zones 

habitades més properes a l’EDAR (a partir d’estudis de dispersió atmosfèrica).  

El coneixement d’aquests factors permet analitzar quines són les tècniques viables pel 

tractament de les olors en aquesta depuradora i establir una proposta d’alternatives al sistema 

de desodorització existent. 
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6. TÈCNIQUES PEL CONTROL DE LES OLORS 

6.1 Introducció 

En el moment de projectar el sistema de desodorització cal referir-se a les màximes 

concentracions acceptables de contaminants en el gas tractat emès a l’atmosfera. 

Mesuraments fisicoquímics i olfactomètrics realitzats en paral·lel en 15 sistemes de 

desodorització [6] han fet possible establir llindars de concentració dels principals components 

que corresponen a l’absència de molèsties olfactives pels veïns dels voltants (veure taula 6.1). 

A la sortida dels sistemes de desodorització, els components residuals olorosos són diluïts a 

l’atmosfera degut a la dispersió atmosfèrica, i la seva concentració disminueix. 

Taula 6.1 Concentracions llindars desitjables dels components olorosos principals a la sortida de plantes 

de tractament d’aigua residual per a garantir l’absència de molèsties entre els veïns. 

Components en mg/Nm 3 d’aire Concentracions desitjades a la sortida de la 
desodorització en mg/Nm 3 d’aire 

Sulfur d’hidrogen (H2S) 1,0≤  

Sulfur total ≤ 0,15 

Tiols (CH3 - SH) 

Dimetil sulfur (CH3 - S - CH3) 

Dimetil disulfur (CH3 - S - S - CH3) 

≤ 0,07 en el total 

Amoníac (NH3) ≤  5 

Amines (CH3 - NH2) ≤  0,1 

Font: [6] 

En el cas, per exemple, que la concentració d’un contaminant en l’aire aspirat del procés de 

tractament d’aigües residuals sigui de 20 mg/Nm3 i es vulgui assolir una emissió de 0,1 

mg/Nm3, serà necessari aconsellar una mesura correcta per un rendiment mínim de: 

( )
%5,99

20
1,020

100 =−⋅                                   

Aquest rendiment tan alt només pot donar-se amb una solució adequada, en el qual el 

rendiment mínim ha de ser assolit si volem que la mesura correctora sigui eficient. 

En algun moment, en el cas que es produís un funcionament anormal del procés, la 

concentració podria ser molt superior a 20 mg/Nm3. Aquestes circumstàncies poden provocar 

molèsties molt importants als veïns. Per a aquests casos és interessant disposar d’un sistema 

d’avís de circumstància adversa per a poder actuar en conseqüència. S’ha de preveure 

instal·lar un analitzador de gasos abans i després de la mesura correctora. Amb l’ajut 

d’aquesta senyal es pot actuar per a minimitzar el problema de forma automàtica per a que 

l’episodi tingui una duració mínima. 
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6.2 Sistemes de desodorització 

El tractament de les olors produïdes en els processos industrials es pot realitzar aplicant 

diferents mètodes o combinació d’ells, però sigui quin sigui el mètode a utilitzar s’han de tenir 

en compte els següents factors: 

� Volum del gas produït 

� Substàncies químiques que produeixen l’olor i en quina concentració es troben.  

� Velocitat del gas produït 

� Temperatura de sortida dels gasos 

� Contingut en partícules sòlides i en aigua. 

En funció dels dos primers factors, les tècniques de control d’emissions poden classificar-se 

de la següent manera:  

 

Figura 6.1 Tècniques de control d’emissions en funció del cabal d’aire i de la concentració del 

contaminant.  
Font: [9] 

Els mètodes més habituals per al tractament es poden classificar com segueix: 

Mètodes físics 

- Dilució i dispersió 
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- Emmascarament i neutralització 

- Adsorció física (carbó actiu) 

- Cobriment (a l’Annex D es descriu la teoria del disseny dels sistemes de cobriment i 

tancament de les instal·lacions, incidint en els sistemes de captació i conducció d’aire) 

- Condensació criogènica 

Mètodes químics 

- Absorció (Torres de via química o scrubbers)  

- Scrubbing amb ozó  

- Incineració 

- Injecció de substàncies químiques 

Mètodes biològics 

- Biofiltració 

Tot seguit es realitza una breu descripció d’aquests mètodes. A l’Annex E se’n fa una 

explicació més detallada. 

6.2.1 Dilució i dispersió 

És un mètode que es fonamenta en la dilució de les olors en una gran quantitat d’aire de 

manera que en aquestes concentracions l’olor esdevingui imperceptible. La dilució i la 

dispersió s’aconsegueixen habitualment mitjançant l’emissió dels gasos a través de 

xemeneies.  

Aquest mètode serà vàlid en el cas d’olors de poca intensitat i poc ofensives, descarregades 

a baixa intensitat i com un pas final després del tractament del flux de gas olorós en un 

sistema de desodorització. A la pràctica, la dispersió atmosfèrica es busca per minimitzar les 

molèsties en el cas que la unitat de desodorització es trenqui o falli. 

6.2.2 Emmascarament i neutralització 

Els components emmascarants i els agents neutralitzants són productes només apropiats per 

a ajudar en el control d’olors produïdes en fonts de gran àrea, com poden ser abocadors, 

granges i plantes de tractament d’aigües residuals. Fins i tot en aquests casos, no pot confiar-

se en aquests agents per a controlar l’olor sinó que s’han de utilitzar com una última línia de 

defensa després d’altres pràctiques. Solen ser sistemes adequats com a solució temporal, en 

el cas de fallades de procés o emissions anormals. 

Tant els agents emmascarants com els neutralitzadors són barreges d’olis aromàtics. Els 

primers emmascaren una pudor convertint-la en una olor més desitjable i els segons 

neutralitzen l’olor o redueixen la seva intensitat. En canvi els desodoritzadors digestius 



Pàg.34                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

contenen bacteris o enzims que eliminen l’olor mitjançant processos digestius bioquímics 

(és un tractament preventiu).   

6.2.3 Adsorció física (carbó actiu) 

Aquesta és una tècnica de desodorització usada àmpliament a la indústria. El terme carbó 

actiu s’aplica a una sèrie de carbons porosos preparats artificialment per a tenir un elevat 

grau de porositat i una alta superfície interna. Aquestes característiques són les 

responsables de les propietats adsorbents del medi filtrant. És un mètode molt versàtil 

perquè la mida i l’estructura dels porus en l’estructura carbonosa poden ser controlats per a 

satisfer les necessitats de la tecnologia.  

Usualment es realitza la impregnació del carbó actiu, que consisteix en la seva exposició a 

productes orgànics o minerals. D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un material més 

selectiu i més eficient en l’adsorció d’un contaminant objectiu o família de contaminants. Un 

cop el carbó actiu està saturat pels contaminats que ha adsorbit, cal regenerar-lo per a 

recuperar el seu estat original.  

Les principals desavantatges d’aquest sistema són la relativa curta durada de l’adsorbent, el 

cost i complexitat del procés de regeneració, problemes en el tractament i emmagatzematge 

del carbó actiu consumit (és un residu perillós) i la necessitat de certs requeriments per l’ús 

d’aquest sistema, sent el principal que els gasos a tractar no han de contenir sòlids ni un 

nivell elevat d’humitat, fets que decrementarien la capacitat d’adsorció. 

6.2.4 Condensació criogènica   

Aquest sistema de desodorització es fonamenta en el refredament de l’efluent gasós a 

temperatures extremadament baixes utilitzant nitrogen líquid o un altre fluid criogènic. 

L’efluent gasós a depurar, contaminat amb compostos orgànics i inorgànics, es refreda 

progressivament en els condensadors per sota del seu punt de rosada, produint-se la 

condensació dels contaminants i la seva separació de la fase gas. 

Aquest és un sistema que aconsegueix altes eficiències de desodorització. El seu principal 

inconvenient són els elevats costos energètics del refredament, que es poden reduir en el cas 

d’usar tècniques de recuperació energètica.  

6.2.5 Scrubbing  (absorció gas - líquid)   

Aquesta és, amb molta diferència, la tècnica més freqüentment usada en plantes de 

tractament d’aigües residuals degut a la seva eficiència i a l’ampli rangs de compostos 

olorosos que és capaç de tractar. Per a poder ser compatibles amb els alts fluxos d’aire que 

han de ser tractats a les EDARs, els scrubbers (o torres de rentat per via química) usats són 

torres empaquetades treballant a contracorrent. 
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Aquest mètode es fonamenta en la transferència del component o components que volen 

ser eliminats d’una fase gasosa (aire a desodoritzar) a una fase líquida (solució d’aspersió). 

Aquesta tècnica basada en la transferència de massa gas - líquid sol ser acompanyada 

d’una reacció química: en funció de la natura àcida o alcalina del component que vol 

eliminar-se, un agent neutralitzant (alcalí o àcid) és afegit a la solució d’scrubbing per 

accelerar la transferència del component olorós del gas a aquesta solució que es dosifica 

per aspersió. A més, per a incrementar l’eficiència dels scrubbers i per a regenerar 

contínuament la solució d’scrubbing, s’afegeix un oxidant (normalment ozó, clor o peròxid 

d’hidrogen).  

El nombre de torres i el tipus de solució d’scrubbing usada dependrà de la natura i de les 

concentracions dels components olorosos que es volen eliminar. En general en depuradores 

s’usen dos o tres torres en sèrie.  

El seu principal desavantatge és la generació d’un contaminant líquid associat al tractament 

que no sempre és fàcil de tractar. També implica l’inconvenient de necessitar un 

manteniment precís d’una sèrie de factors: les concentracions adequades dels reactius, les 

sondes de pH i redox, el temps de contacte entre la solució d’scrubbing i l’aire a 

desodoritzar, l’empacat i els sistemes de distribució (que necessiten neteges periòdiques).  

6.2.6 Scrubbing amb ozó  

El sistema de desodorització per via humida amb ozó és un procés d’absorció de 

contaminants amb reacció química d’oxidació. Per tant, aquest procés està lligat a la teoria 

de la transferència de masses i a les reaccions químiques que s’han comentat en l’apartat 

anterior. 

L’interès de la utilització de l’ozó davant d’altres oxidants radica en el seu elevat potencial 

d’oxidació, en la seva estructura molecular i en la seva reactivitat en fase líquida, a més 

d’aconseguir a la sortida un gas totalment desinfectat. 

Els principals avantatges de l’ús de l’ozó com a oxidant en un procés de desodorització són 

que s’aconsegueixen índexs d’oxidació molt alts amb temps de contacte molt curts, que 

reacciona amb uns amplis rangs de pH i oxida un gran nombre de components i que 

aconsegueix la formació de residus solubles, no olorosos i no tòxics.  

Els principals inconvenients són el cost d’aquest sistema i la necessitat d’un manteniment 

precís de la dosificació de l’ozó i de les renovacions de l’aigua.  

6.2.7 Incineració 

És un mètode per al tractament de les olors que es basa en l’oxidació de les substàncies 

odoríferes en diòxid de carboni i aigua per combustió d’aquestes amb aigua i fuel.  
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En alguns casos es poden formar a més del diòxid de carboni i aigua, monòxid de carboni, 

òxid de sofre, òxid de nitrogen, etc. Tot això implica la necessitat d’un control posterior dels 

gasos de combustió.  

La incineració dóna millors resultats si s’aplica a compostos olorosos que contenen hidrogen i 

carbó, com els composts orgànics volàtils. És una tècnica que pot assolir eficiències molt 

elevades (gairebé del 100%), depenent de la temperatura del reactor i del temps de residència 

en el mateix (d’entre 0,1 i 1 segon). Però cal tenir en compte que les altes temperatures que 

es necessiten en el procés (d’entre 700 i 1000ºC) suposen un elevat cost energètic.  

Hi ha diferents tipus d’equipaments d’oxidació termal o incineradors: tèrmics, recuperadors, 

catalítics, regeneratius i cremadors. Entre tots ells, el regeneratiu és el més usat (en les 

depuradores, una àrea típica d’aplicació és l’assecat tèrmic de fangs).  

Aquest sistema de desodorització és utilitzat quan hi ha concentracions elevades del 

contaminant a tractar. En el cas que la concentració fos molt baixa, caldria realitzar una 

preconcentració per a evitar augmentar el cost energètic. El principal desavantatge d’aquest 

sistema és que té un elevat cost d’instal·lació i té grans dimensions i pes. 

6.2.8 Injecció de substàncies químiques 

Aquest mètode per al control de les olors es fonamenta en el fet que els compostos 

causants d’olor en l’aire provenen de l’aigua residual o dels fangs, d’on s’han volatilitzat.  

El control d’olors en medi líquid per mitjà d’injecció de substàncies químiques és un mètode 

que aconsegueix una doble funció: per una banda actua sobre les condicions i agents 

productors de substàncies causants de les olors, i per una altra, actua directament sobre els 

compostos un cop formats, procedint a la seva eliminació.  

Els reactius químics utilitzats tracten d’incidir sobretot en la limitació del contingut de sulfur 

d’hidrogen, principal causant de la producció d’olors. No obstant, donat que aquests reactius 

tenen propietats oxidants, en molts casos s’aconsegueix l’eliminació d’altres compostos que, 

tot i que en menor proporció, són també causants de males olors.  

Bàsicament els reactius utilitzats són: oxigen, nitrat sòdic o càlcic, peròxid d’hidrogen, clor i 

hipoclorit sòdic, permanganat potàssic i sals de ferro.  

6.2.9 Filtres biològics 

La biofiltració és un procés que en termes generals produeix la biodegradació d’espècies 

químiques (tant orgàniques com algunes de tipus inorgànic) presents en les corrents 

gasoses que es volen desodoritzar. Així un cabal d’aire humit que conté compostos orgànics 

volàtils i/o substàncies odoríferes (com l’àcid sulfúric o l’amoníac) travessa un llit filtrant que 
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actua com a suport i adsorbent de diversos contaminants de la corrent a tractar. En el llit es 

troba fixada una superfície microbiològicament activa (biomassa). 

Cal destacar la diferència entre la biofiltració tradicional i l’avançada. A la primera, el gas 

passa per un llit filtrant humit de torba, coco, escorça de pi o compost on es troba fixada la 

biomassa. En el cas dels biofiltres percoladors avançats, el seu funcionament és igual al 

dels anteriors amb la diferència que es recircula contínuament una fase aquosa amb 

nutrients sobre el llit i que aquest està constituït per un material inert (escuma de polieuretà, 

anells plàstics, etc.). 

La biofiltració avançada aconsegueix millores molt importants respecte a la tradicional: 

l’eficiència de desodorització augmenta (95 – 98%), s’allarga la durada del medi filtrant (8 – 

10 anys) i es redueixen les necessitats d’espai. 

En l’operació de biofiltració pràcticament no es produeixen residus (els quals, bàsicament, 

són les purgues del sistema de prehumidificació i el lixiviat del biofiltre, que són assimilables 

a aigües residuals urbanes).  

Presenta l’inconvenient que s’ha de tenir especial cura amb l’equilibri de la comunitat 

biològica, que pot ser atacada per agents externs.  

6.3 Comparativa entre les alternatives estudiades  

Un cop descrits els sistemes de desodorització, és interessant resumir les característiques 

principals de cada un d’ells. Per això s’ha elaborat la taula 6.2, amb la finalitat bàsica de poder 

identificar la tecnologia més adequada en funció de les característiques del flux a tractar 

(cabal, concentració i tipus de contaminant), de l’eficiència de desodorització que es vol assolir 

i dels costos associats al procés. 

En aquesta taula no s’han inclòs tres dels sistemes estudiats anteriorment (dilució i dispersió, 

emmascarament i neutralització i injecció de substàncies químiques). Aquestes tècniques, per 

si soles, no poden garantir l’assoliment del valor objectiu de concentració d’immissió 

permissible per una depuradora. Sí són vàlides com a mesura complementària pels sistemes 

de desodorització que apareixen a la taula (per exemple, una xemeneia que afavoreixi la 

dilució de les olors després d’una sèrie d’scrubbers) o bé com a mesura pal·liativa en cas 

d’una fallada del sistema de desodorització principal. 
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Taula 6.2 Característiques dels sistemes de desodorització 

 
Eficiència de 

desodorització  

Cabal 
d’aire 
(m3/h) 

Concentració 
contaminants  

(mg/m 3) 
Tipus de contaminant 

Cost 
d’inversió  

Cost 
d’explotació 

Cost   
ambiental 

Temps de 
residència 

Observacions 

Adsorció  
física       
(carbó actiu) 

Mitja a molt alta 
(depenent del 

medi adsorbent 
usat ) 

90 – 99 % 

0  -  
40.000 0’1 – 10 

Compostos químics de 
baixa-mitjana polaritat  

(amb modificacions, obté 
bons resultats amb l’H2S  i 

tiols) 

Mitjà - alt 

Mitjà 

(degut a la 
regeneració del 

carbó actiu) 

Mitjà - alt 

(el carbó actiu 
saturat crea un 

residu sòlid) 

0,125 a 3 
segons 

Sol caldre tractament previ 
per eliminar sòlids i humitat 

elevada. 

Condensació 
criogènica 

Molt alta     

97 a 99,5 % 
0 - 500 10 – 100 Orgànics especialment Alt 

Alt 

(degut al       
cost energètic) 

Mitjà 

(els condensats 
es consideren   

un residu) 

- (*) 
Poden reduir-se els costos 

energètics per mitjà de 
recuperació energètica. 

Torres de   
rentat via 
química 

Mitja a molt alta 

       90 a 99 % 
100 - 

100.000 0’1 – 100 Molt útil per compostos 
orgànics hidrosolubles Mitjà - alt 

Mitjà  - alt 

(depèn del cost 
dels reactius) 

Mitjà – alt 

(es generen 
residus líquids) 

0,5 a 4 seg. 
per torre 

És la tècnica més 
freqüentment usada en 

EDARs 

Torres de   
rentat amb  
ozó 

Alta a molt alta  

95 a 99 % 
100 - 

100.000 5 – 150 Molt útil per compostos 
orgànics hidrosolubles Mitjà - alt Mitjà - alt Baix 

Inferior al de 
les torres de 
via química 

Cal un manteniment precís 
de la dosificació d’ozó. 

Incineració 
Tèrmica 
Regenerativa  

Molt alta 

98 a 99,9 % 
500 - 

50.000 10 – 100 

COVs i dissolvents 
orgànics en general  

(però és vàlid per un 
ampli rang de compostos 

químics) 

Alt 
Alt 

(degut al cost 
energètic) 

Mitjà –alt 

(poden produir-
se emissions a 
l’atmosfera en 
quantitats que  
excedeixen la 

normativa) 

0,1 a 1 seg. 

Pot caldre pretractament 
per eliminar compostos que 
poden causar una emissió 
no permesa o per eliminar 

partícules sòlides que 
curullen el llit ceràmic. És 
molt usat en plantes de 

tractament de fangs. 

Biofiltres 

Baixa a mitja     
pels convencion. 

(70 – 90%) 

Alta a molt alta 
pels avançats   

(95 a 98%) 

0 - 
1.000.000 0 – 10 Cal que els contaminants 

siguin biodegradables Mitjà - alt Baix 

Baix 

(es generen 
residus líquids 
assimilables a 

aigües residuals 
urbanes) 

20 a 60 seg. 

( els biofiltres 
percoladors 
poden reduir 
de 2 a 5 cops 
aquest temps) 

Necessitats d’espai 
elevades. Cal un elevat 

control de les condicions 
externes (la comunitat 

biològica pot ser afectada 
per factors externs) 

(*) No hi ha dades contrastades.
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7.   Aplicació concreta: l’EDAR del Besòs.  

7.1 Breu introducció històrica: evolució de l’EDAR des de la seva creació fins a 

arribar a l’ampliació projectada. 

L’estació depuradora d’aigües residuals del Besòs va ser inaugurada al setembre de 1979. En 

aquells dies les aigües de Barcelona eren tractades per aquesta depuradora i la del Bogatell 

(inaugurada al juliol de 1972). Al 1986, amb motiu de l’elecció de Barcelona com a la futura 

seu olímpica a l’any 92, la depuradora de Bogatell va ser enderrocada, passant a tractar les 

seves aigües l’EDAR del Besòs.  

Fins al 2002 la planta constava en línies generals de: 

- Procés de desbast i dessorratge (pretractament) 

- Tractament primari 

- Sistema de deshidratació i assecatge de fangs 

- Emissari submarí 

El tractament primari consistia en un tractament químic amb floculació mitjançant l’addició de 

lletada de calç (al 5% de concentració) així com possible addició de polielectrolit i posterior 

decantació primària. Aquest disseny de la planta aconseguia una depuració aproximada del 

80% (percentatge de reducció de la DBO5 respecte a la càrrega del cabal d’entrada), causant 

una certa afectació en el litoral. 

A l’any 2003 la depuradora del Besòs, que ja inicia la seva remodelació, implementa un nou 

tractament primari. Actualment, després del procés d’ampliació realitzat durant els anys 2005 i 

2006, està en funcionament el tractament secundari de tipus biològic de fangs activats, que 

s’afegeix al tractament primari. 

Els objectius d’aquesta ampliació van ser: 

- El compliment de la Normativa Europea 91/271 de tractament d’aigües residuals urbanes 

(l’aigua és depurada en un 92%). Així s’aconsegueix millorar la qualitat de l’aigua del mar 

en el litoral nord barcelonès (bàsicament en les platges compreses entre Montgat i 

Barcelona). 

- La disminució de l’ús de reactius. 

- La integració de la depuradora a la trama urbana, quedant parcialment coberta per la gran 

plaça del Fòrum i donant accés al Port Esportiu de Sant Adrià i a la zona de banys. 

- La millora del sistema de desodorització existent per tal d’evitar males olors en l’entorn. És 

per aquesta raó que les instal·lacions es van projectar tancades. 



Pàg.40                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

A l’Annex B s’han inclòs diferents imatges de la depuradora. 

7.2  Localització i superfície ocupada 

L’EDAR del Besòs es troba situada a cavall dels termes municipals de Barcelona i Sant Adrià 

del Besòs, junt al mar i a la zona creada per a la celebració del Fòrum de les Cultures 

Barcelona 2004. A l’Annex B s’ha inclòs un plànol del recinte Fòrum on s’ha destacat l’espai 

ocupat per la depuradora. 

Una planta depuradora d’aquestes característiques sol ocupar una gran extensió de terreny. 

Com a referència pot observar-se el cas de la depuradora del Baix Llobregat que tracta un 

cabal mitjà diari de 420.000 m3 (inferior al cabal depurat per l’EDAR del Besòs, que és de 

525.000 m3) i ocupa una superfície de 410.000 m2. En canvi, la depuradora del Besòs ocupa 

una superfície total aproximada de 120.000 m2. 

Donades les limitacions d’espai a la zona i tenint en compte que l’ampliació de la depuradora 

es va realitzar a la mateixa parcel·la on es trobava la planta primitiva, es va dissenyar un 

tractament biològic compacte incloent-hi 18 decantadors secundaris de 2 pisos. De fet, l’antiga 

depuradora del Besòs ocupava una extensió de 170.000 m2 i part dels terrenys a l’actualitat 

han estat recuperats urbanísticament per a altres usos i també com a espai públic (a més, 

70.000 m2 dels 93.000 m2 que ocupa la Plaça Fòrum estan sobre la depuradora). 

A les imatges de l’Annex B (figures B.1 i B.2) pot apreciar-se la transformació experimentada 

pels terrenys ocupats per la depuradora. 

7.3  Municipis tractats.  

La depuradora del Besòs és actualment la que tracta el cabal més gran d’aigües a Catalunya, 

aproximadament el 30% de la Comunitat Autònoma. Dóna servei a 6 municipis del nord de 

Barcelona: 

- Tiana 

- Montgat 

- Badalona 

- Santa Coloma de Gramenet 

- Sant Adrià del Besòs  

- Barcelona (la meitat nord de la ciutat, tractant entre el 65 i el 70% del total d’aigües 

residuals) 

A la figura B.3 de l’Annex B es mostren els municipis tractats per la depuradora.  
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7.4  Població servida 

La depuradora serveix una població aproximada de 1.500.000 habitants i a zones industrials, 

el que fa que globalment doni servei a 2.800.000 habitants equivalents. 

Taula 7.1 Número d’habitants pertanyents a cada municipi tractat per la Depuradora del Besòs. 

 Número d’habitants 

Badalona 221.520 

Barcelona 1.123.921 (*) 

Montgat 9. 427 

Sant Adrià del Besòs 32.585 

Santa Coloma de Gramenet 119.056 

Tiana 7.305 

TOTAL 1.513.814 

(*) Correspon al 70% de la població total de Barcelona (1.605.602 habitants) 

Font: [10], Dades del 2.006 

7.5  Cabal de disseny i punta 

La depuradora tracta un cabal mitjà diari de 525.000 m3, el que representa uns 190 hm3 

anuals. En cas d’episodis de pluges intenses pot assolir puntes de 735.000 m3 diaris. 

7.6  Nivell de contaminació de les aigües 

A la taula 7.2 es mostren els nivells de contaminació de les aigües que arriben a l’EDAR del 

Besòs.  

Taula 7.2 Nivells de contaminació de les aigües que arriben a l’EDAR del Besòs. 

NIVELL DE CONTAMINACIÓ 

DBO5 
Sòlids en 

Suspensió 
DQO 

Càrrega mitjana diària de 
disseny (kg/dia)  

170.625 157.500 380.625 

Concentració mitjana 
diària de disseny (mg/l) 

325 300 725 

Concentració punta  diària 
de disseny (mg/l) 

488 450 1088 

Font: Xavier Trepat. Cap de planta de la Depuradora del Besòs, novembre de 2004. 
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7.7  Explicació de les diferents parts de la depura dora. 

La línia d’aigües de l’EDAR del Besòs actualment consta de: 

- Tractament preliminar. 

- Tractament primari.  

- Tractament biològic secundari. 

- Emissari submarí.  

Aquesta estructura ha estat possible després de l’ampliació finalitzada al 2006 que va incloure 

el tractament secundari biològic, el sistema de desodorització i el cobriment de la planta. 

A continuació es realitza una breu explicació de cadascuna de les parts de la depuradora. La 

línia d’aigües  consta de: 

Tractament preliminar (bombament d’entrada, desbast, dessorratge i desgreixadors).  

Les aigües arriben a la depuradora a través de la xarxa de col·lectors. En aquesta xarxa les 

aigües són impulsades gràcies a l’acció de les següents estacions de bombeig: 

� Montgat 3: situada al costat de la N-II entre Montgat i Masnou. 

� Montgat 2: situada a la platja a prop del túnel del tren. 

� Montgat 1: situada a la desembocadura de la Riera Font a la platja, al costat de l’estació de 

tren de Monsolís. 

� Badalona: situada al costat del port esportiu de Badalona. 

� Sant Adrià: situada a la marge esquerra del riu Besòs, a la desembocadura. 

� Ginebra: situada al Passeig Marítim de Barcelona al costat de l’Hospital del Mar. 

� Bac de Roda: situada al costat mar de la Ronda Litoral, prop del Pavelló Esportiu de la Mar 

Bella. 

A la figura B.4 inclosa a l’Annex B pot observar-se la xarxa bàsica de col·lectors que arriba, 

entre d’altres, a l’EDAR del Besòs. 

A l’entrada de la depuradora es troba l’estació de bombament d’aigua bruta formada per 15 

bombes de cargol d’Arquímedes. Aquests cargols aconsegueixen l’elevació de l’aigua al inici 

del tractament de les aigües.  

En el desbast, vuit línies de reixes i tamisos automàtics eliminen els residus sòlids de major 

grandària. El pretractament continua amb la separació de sorres i greixos mitjançant un doble 

procés en el que es provoca, per una banda, la sedimentació per gravetat de les sorres i, per 
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l’altra, mitjançant l’aireació de l’aigua, la flotació dels greixos. Aquest doble procés 

s’aconsegueix amb sis dessorradors circulars. 

En aquesta etapa del procés de depuració la capacitat màxima de tractament d’aigua és de 15 

m3/seg.  

Tractament primari (mescla-floculació, decantació primària, espessiment de fangs primaris) 

L’aigua pretractada passa en primer lloc a deu tancs dobles on es realitza la mescla i 

floculació. A continuació passa als decantadors primaris. N’hi ha 10 i són de tipus rectangular 

de lamel·les. El motiu d’haver triat aquest tipus de decantadors és assolir la compacitat 

buscada en el disseny de la depuradora augmentant la relació entre la superfície de 

decantació existent i l’espai ocupat pels decantadors, així com obtenir un flux laminar.  

En els decantadors, per acció de la gravetat i gràcies a l’addició de certs reactius químics que 

afavoreixen la floculació (bàsicament el clorur fèrric), es produeix la sedimentació dels flocs de 

matèria orgànica i inorgànica que es dipositen en el fons del decantador (fangs primaris) on es 

troben 10 espessidors de fangs primaris (es produeix l’espessiment per gravetat del fang). Els 

fangs primaris es portaran cap a l’estació de deshidratació de fangs.  

La capacitat màxima de tractament d’aigües en el tractament primari és de 12,4 m3/seg. 

Tractament secundari biològic (reactors biològics, decantadors secundaris, estació de 

deshidratació) 

Després que les aigües procedents del tractament primari passin per l’estació de bombament 

intermedi (formada per 6 bombes en cambra seca), aquestes reben el següent tractament: 

� Els reactors biològics 

El tractament biològic de l’aigua residual té per objecte eliminar la càrrega contaminant que té 

en suspensió o dissolta.  

Existeixen 9 reactors biològics, dels quals 8 estan en funcionament i 1 es queda en reserva. 

Tenen 15.000 m3 de volum unitari i es divideixen en dos conjunts. Al capçal de cada reactor es 

disposa de difusors d’aire complementats amb un sistema d’agitació mecànica. L’aportació 

d’aire que necessiten els bacteris es realitza mitjançant 5 grups de turbobufadors de 44.000 

Nm3/hora. D’aquesta manera, els bacteris existents poden dur a terme l’assimilació de la 

contaminació dissolta. Aquests bacteris s’agrupen formant flòculs. La manca de superfície 

disponible es compensa amb una major profunditat d’aquests dipòsits (8 m) tot garantint el 

temps d’estada requerida per l’aigua. 

� Els decantadors secundaris 

Hi ha 18 decantadors rectangulars (16 en funcionament i 2 de reserva) de dos pisos 

independents de 1.650 m2 de superfície unitària. Aquest disseny és degut a la necessitat d’una 
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tecnologia compacta. Els flòculs generats en els reactors biològics es dipositen en el fons dels 

decantadors (fangs biològics o secundaris), mentre que els flotants s’extrauen per la 

superfície.  

Els fangs generats en excés al tractament biològic (no recirculables cap als reactors) són 

espessits mitjançant decantadors centrífugs situats sota els decantadors. A continuació 

s’envien a l’edifici de tractament de fangs on són tractats junt als fangs crus o primaris 

(procedents dels decantadors primaris). Els fangs són assecats a les centrífugues (4, de cabal 

unitari 540 m3/h on s’obté una sequedat del 5%) i posteriorment s’emmagatzemen als dipòsits. 

Aquests estan proveïts d’agitadors submergits per a evitar la decantació dels sòlids.  

L’aigua neta, depurada en un 92%, surt pels sobreeixidors de superfície. Aquesta aigua en 

part pot ser reutilitzada (per a recarregar l’aqüífer del Besòs, tot i que cal un tractament 

específic per a eliminar nutrients com un tractament de membranes) i la resta és conduïda a 

l’estació de bombejament de l’emissari submarí (formada per 6 bombes d’hèlix). 

La capacitat màxima de tractament d’aigües en el tractament biològic és de 11,5 m3/seg. 

Emissari submarí 

Es tracta d’una canonada enterrada de 2,9 km de llargària i 2,1 m de diàmetre interior, amb 

una profunditat de descàrrega de 55 metres sota el nivell del mar. Hi ha l’existència d’un 

emissari auxiliar de 500 m que funcionarà en cas d’incidència del principal. 

La capacitat màxima de l’emissari submarí és de 12,4 m3/seg. 

A l’Annex B d’aquest projecte s’ha inclòs l’esquema de funcionament de la línia d’aigües de 

l’EDAR del Besòs (figura B.5). 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’ampliació no es va limitar a portar a terme el 

tractament secundari biològic. També es va realitzar el cobriment i tancament de la 

depuradora i es va desenvolupar un complex sistema de desodorització.  

Tancament de les instal·lacions 

L’EDAR del Besòs és ara una instal·lació coberta: dels 120.000 m2 que té la depuradora 

(superfície total), 80.000 m2 es troben coberts. D’aquesta manera s’aconsegueix un triple 

objectiu: aprofitar la superfície en una zona urbana, integrar la depuradora en l’entorn urbà i 

aconseguir una efectivitat màxima del sistema de desodorització. 

Algunes de les etapes del procés depuratiu han quedat confinades en edificis (pretractament i 

tractament de fangs) mentre que altres es troben soterrades sota la plaça del Fòrum 

(tractament primari, reactors, decantadors secundaris i bombeig a l’emissari). En aquest últim 

cas, cada un dels processos constitueix un gran edifici que té per sostre la plaça i que està 

separat dels contigus per galeries de servei.  
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A l’Annex B es pot observar la zona d’edificis i la zona coberta per la plaça del Fòrum (figura 

B.8) i l’esquema de la integració de l’EDAR del Besòs en l’urbanisme de Barcelona (figura 

B.6). 

7.8 Sistema de desodorització  

El sistema de desodorització utilitzat a l’EDAR del Besòs s’ha dissenyat dividint-la en cinc 

zones separades a desodoritzar per tal de simplificar el disseny de les canonades i degut al 

gran cabal d’aire que s’ha de tractar. Aquestes zones són: 

� Tractament preliminar i primari. 

El sistema de desodorització en aquesta zona consisteix en un rentat químic dels gasos. L’aire 

és capturat (aproximadament 150.000 m3 per hora) i és enviat a grups de tres torres. Així, el 

rentat es realitza mitjançant tres torres consecutives i a contracorrent: a la primera amb aigua 

acidulada amb àcid sulfúric fins a pH 2,5, a la segona amb hipoclorit sòdic en mitjà bàsic per a 

mantenir un potencial redox de 500 mV i a la tercera amb un rentat bàsic amb hidròxid sòdic a 

pH 10.  

En cada una de les torres, a més del reactiu corresponent s’hi afegeixen d’altres substàncies: 

a la primera (que utilitza com a reactiu àcid sulfúric), s’hi afegeix antiescumejant, a la segona 

(hipoclorit sòdic) antiescumejant i tiosulfat sòdic, a més d’una certa quantitat d’hidròxid sòdic, i 

a la tercera (hidròxid sòdic) únicament s’hi afegeix tiosulfat sòdic.  

� Reactors biològics 

Quatre preses de cada reactor biològic capten l’aire que s’ha de tractar. Degut al gran cabal 

d’aire a desodoritzar (225.000 m3/h), calen dues línies en paral·lel amb dues torres de via 

química cada una.  

Les torres tenen 4.200 mm de diàmetre i una alçada de 6,3 m. La primera torre de cada línia 

utilitza com a reactiu l’hipoclorit sòdic amb una concentració del 5 - 10% i la segona, la sosa 

càustica amb una concentració del 5%. El material d’empacat és plàstic reforçat amb fibra de 

vidre (PRFV). 

La xemeneia de sortida de l’aire desodoritzat té 2.300 mm de diàmetre i una alçada de 16,075 

m sobre l’esplanada del Fòrum (31,075 m sobre el sobre el nivell del mar).  

� Decantadors secundaris 

A cada decantador secundari hi ha una presa d’aire. El cabal d’aire a desodoritzar (43.740 

m3/h) es tracta amb dues torres de carbó actiu de doble llit situades en paral·lel. Cada torre té 

4.000 mm de diàmetre i cada llit té una altura de 0,9 m. El carbó utilitzat és del tipus closca de 

coco.  



Pàg.46                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

La xemeneia de sortida de l’aire desodoritzat té 1.100 mm de diàmetre i una alçada de 15 m 

(30 m sobre el sobre el nivell del mar). 

� Bombeig a l ‘emissari 

El cabal d’aire a desodoritzar (27.810 m3/h) es capta amb una única presa. L’aire es tracta per 

mitjà d’una torre de carbó actiu de doble llit de 4.200 mm de diàmetre on cada llit té una altura 

de 0,9 m. El carbó utilitzat és closca de coco. 

La xemeneia de sortida de l’aire desodoritzat té 1.000 mm de diàmetre i una alçada de 16,075 

m (31,075 m sobre el sobre el nivell del mar). 

� Espessiment de fang en excés 

El cabal d’aire que s’ha de tractar (45.000 m3/h) es desodoritza per mitjà de 2 torres de via 

química en sèrie (una torre d’hipoclorit sòdic al 10% i l’altra de sosa càustica al 5%). Les torres 

tenen un diàmetre de 2.700 mm i una alçada de 6,2 m. El material d’empacat és plàstic 

reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 

La xemeneia de sortida de l’aire desodoritzat té 1.200 mm de diàmetre i una alçada de 15,375 

m (30,375 m sobre el sobre el nivell del mar). 

A la figura B.7 de l’Annex B pot apreciar-se com s’han agrupat els diferents processos de 

depuració en edificis separats. 
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8. Influència de les condicions meteorològiques en les olors 

8.1 Introducció 

La climatologia de la zona on es troba la planta depuradora és un factor important per a 

determinar si les olors tindran més o menys rellevància.   

A continuació es fa una descripció de la influència de diferents variables meteorològiques 

(temperatura, direcció i velocitat del vent, pressió atmosfèrica i humitat relativa) en les olors. 

Mentre la temperatura i la direcció i velocitat del vent són variables que afecten directament el 

comportament de les olors, la pressió i la humitat relativa tenen una influència més subtil. 

8.2 Temperatura 

Un clima càlid dóna com a resultat un major índex d’activitat biològica en les aigües residuals, 

el que afavoreix una generació d’olors més gran; la temperatura actua en la volatilitat de la 

substància olorosa en estat sòlid i líquid. L’experiència ha demostrat que en climes càlids la 

producció de sulfur d’hidrogen (H2S) en les aigües residuals pot només ser evitada si aquestes 

arriben a la planta de tractament en un temps inferior a quatre hores. La llargària dels 

col·lectors fa inviable aquest requisit pel que la producció d’aquest compost olorós serà 

inevitable.  

8.3 Pressió atmosfèrica i humitat relativa 

Pel que fa a la pressió atmosfèrica, ha estat demostrat (Laffort i Gortan, 1987) que en una 

atmosfera hiperbàrica alguns gasos (com el metà, que no té olor a pressió normal) esdevenen 

fortament olorosos. Aquest fenomen pot ser explicat per l’increment del nombre de molècules 

per unitat de volum que reben els neuroreceptors olfactius. La constatació d’aquest fenomen, 

però, és interessant des d’un punt de vista teòric ja que no tindrà repercussions en 

l’experimentació olfactiva habitual. La variació de la pressió atmosfèrica sota condicions 

normals mai excedirà d’una atmosfera, mentre que caldria algunes dotzenes d’atmosferes per 

assolir les condicions hiperbàriques. 

Quan la humitat relativa és alta (per sobre d’un 65%), les superfícies al nostre voltant solen 

estar cobertes amb una fina pel·lícula d’humitat que pot absorbir els odorants solubles en 

aigua i així crear una zona lliure d’aquest olor. Quan la temperatura puja, la humitat relativa 

s’asseca i els odorants solubles en aigua són expulsats amb el vapor de l’aigua, produint-se 

com a resultat  males olors. 

Per a aquestes dues variables, estudis realitzats permeten establir la següent gràfica: 
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Gràfica 8.1 Producció d’olors depenent de la temperatura i la humitat: corba de  
probabilitat de producció d’olors. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Font: [11] 

8.4 Direcció i velocitat del vent 

La direcció del vent determina la direcció cap a la que es mourà i dispersarà el contaminant. 

La velocitat del vent afecta a l’elevació del plomall i a la velocitat a la que dispersarà el 

contaminant. 

Per tant, el vent és qui mou físicament l’olor emès a l’atmosfera però són les fluctuacions de 

les turbulències les que causen la dilució i la dispersió del contaminant lluny de la font. És 

important tenir en compte que per una velocitat i direcció del vent determinades i una emissió 

donada, la turbulència a l’atmosfera (mecànica i tèrmica) pot donar lloc a una àmplia gamma 

de distribucions d’olor. 

A la troposfera, la temperatura normalment decreix a l’augmentar l’altura. Aquesta disminució 

de temperatura, que és de 9’8ºC/km s’anomena gradient tèrmic adiabàtic. En condicions 

adiabàtiques, el gas actua com un globus ple d’aire que s’expandeix quan puja per equilibrar la 

seva densitat amb la densitat de l’entorn. L’energia necessària per l’expansió es pren del propi 

aire dins del globus, que es refreda.  

El gradient tèrmic atmosfèric i el gradient tèrmic adiabàtic permeten mesurar el grau 

d’estabilitat atmosfèric. És a dir, la capacitat de l’aire de moure’s verticalment. Quan el gradient 

tèrmic és negatiu per causa de la radiació solar (de dia) i el vent canvia la seva direcció de 

forma freqüent a una velocitat considerable, es dóna el cas d’una atmosfera inestable que 

dispersa els gasos amb facilitat. Quan no existeix un gradient tèrmic important o aquest és 
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positiu (inversió tèrmica) es dóna el cas d’atmosfera estable, condició desfavorable per a la 

dispersió dels gasos.  

L’estabilitat atmosfèrica no és només una mesura de la turbulència tèrmica de l’atmosfera, 

sinó de la turbulència global, tant mecànica com tèrmica. L’estabilitat atmosfèrica classifica 

l’estat de turbulència de l’atmosfera segons la velocitat del vent i la radiació solar. Hi ha set 

tipus diferents d’estabilitat atmosfèrica, codificats amb lletres de l’A a la G tal com s’observa a 

la taula: 

Taula 8.1 Tipus d’estabilitat atmosfèrica 

Tipus d’estabilitat Definició 

A Molt inestable 

B Inestable 

C Lleugerament inestable 

D Neutra 

E Lleugerament estable 

F Estable 

G Molt estable 

La classificació d’estabilitat atmosfèrica pot determinar-se mitjançant el mètode de Radiació 

Solar/Delta T (SRDT), (USEPA,2000). Aquest mètode usa la velocitat del vent a la capa 

superficial en combinació amb mesures de la radiació solar durant el dia i el gradient tèrmic a 

la nit. Com el gradient tèrmic no se sol monitoritzar s’haurà d’usar la columna corresponent a 

un gradient més gran o igual a zero, que és el cas més conservatiu.  

Taula 8.2 Determinació de l’estabilitat atmosfèrica durant el dia segons el Mètode de Radiació Solar/Delta 

T (SRDT) 

Radiació Solar (W/m 2) 
Velocitat del Vent 

>=925 925-675 675-175 <175 

<2 A A B D 

2-3 A B C D 

3-5 B B C D 

5-6 C C D D 

>=6 C D D D 

Taula 8.3 Determinació de l’estabilitat atmosfèrica durant la nit(1) segons el Mètode de Radiació 

Solar/Delta T (SRDT) 

Gradient Vertical de Temperatura 
Velocitat del Vent 

<0 >=0 

<2,0 E F 

2,0-2,5 D E 

>=2,5 D D 
(1) El terme nit es refereix a una hora abans de la posta del sol i una hora després de la sortida 
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8.5 Anàlisi de l’estudi meteorològic de la Zona Fòr um 

A l’estudi meteorològic que es detalla a l’Annex F s’ha realitzat una anàlisi de les variables  

meteorològiques que es produeixen al litoral de Barcelona. Per a realitzar aquest estudi s’han 

utilitzat les dades de l’estació de Sirena, pertanyent a la xarxa meteorològica i de vigilància de 

la qualitat de l’aire del Servei de Medi Ambient de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Aquesta 

estació està situada a la Bocana Sud del Port. 

Pel que fa a la temperatura (veure apartat F.2 de l’Annex), aquesta és càlida trobant-se només 

en puntuals ocasions per sota dels 10ºC. La temperatura mitjana dels mesos de juny fins a 

octubre supera els 20ºC. Per tant, aquests mesos seran més propicis per a que es produeixin 

episodis d’olor.  

Per a la realització de l’estudi de la direcció i la velocitat del vent (apartat F.3 de l’Annex) s’han 

elaborat diferents roses dels vents. La primera (fig. 8.1) mostra el comportament de la direcció 

del vent durant el global dels 3 anys estudiats (2004 a 2006); seguidament (fig.8.2, 8.3 i 8.4) 

s’han inclòs les roses de direcció dels vents per el mateix període de temps desglossades en 

franges horàries (de 0:00 h a 8:00 h, de 8:00 h a 16:00 h i de 16:00 h a 24 h). 

Figura 8.1 Rosa dels vents (Estació de Sirena, 2004 a 2006) 
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Figura 8.2 Rosa dels vents            
0 a 8 hores 

(Estació de Sirena, 2004 a 2006) 

 
 

Figura 8.3 Rosa dels vents            
8 a 16 hores 

(Estació de Sirena, 2004 a 2006) 

 
 

Figura 8.4 Rosa dels vents          
16 a 24 hores 

(Estació de Sirena, 2004 a 2006) 

 

En aquesta zona els vents procedeixen principalment del sud-oest, del nord-oest i del nord-est. 

Superposant les roses dels vents realitzades a la zona de l’EDAR del Besòs, pot concloure’s 

que els vents procedents del nord-oest no produiran impacte sobre zones residencials, ja que 

dispersaran les possibles olors cap al mar. En canvi, els vents procedents del nord-est i del 

sud-oest si són susceptibles de causar impacte en zones habitades i d’oci (platja i port de 

Barcelona).  

Cal tenir en compte que els vents procedents del nord-est i del sud-oest es produeixen 

predominantment entre les 8:00 i les 24:00 hores.  

Pel que fa a les velocitats dels vents, hi ha una major presència de vents amb velocitats 

situades en el rang entre 1 i 5 m/s. En la franja horària nocturna (0 a 8 h.) destaquen els vents 

de velocitat compresa entre 1 i 2 m/s, mentre que a la tarda nit (16 a 24 h.) hi ha un major 

predomini de vents amb velocitat entre 3 i 5 m/s. 

Per últim, l’estabilitat atmosfèrica també té influència en l’aparició d’olors (apartat F.4 de 

l’Annex). Una atmosfera inestable farà que les olors es dispersin amb més facilitat. Partint 

d’aquesta premissa, l’estabilitat atmosfèrica classificada com A (molt inestable) serà la més 

favorable pel que fa a la dispersió de les possibles olors causades per l’EDAR, mentre que la 

F (estable) serà la més desfavorable.  

La següent gràfica mostra el comportament de l’estabilitat atmosfèrica a la zona litoral de 

Barcelona desglossada per franges horàries (de 0:00 h a 8:00 h, de 8:00 h a 16:00 h i de 

16:00 h a 24 h), determinada a partir de la classificació establerta a l’apartat 8.4 i amb les 

dades corresponents a l’estació de Sirena pel període comprés entre el 1 de gener de 2004 i 

el 31 de desembre de 2006.  
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Gràfica 8.2 Estabilitat atmosfèrica (Estació de Sirena, 2004 a 2006) 

 

La franja horària compresa entre les 0:00 i les 8:00 hores és la que presenta una freqüència 

més elevada d’episodis d’estabilitat atmosfèrica estable, seguida en menor mesura de la franja 

de les 16:00 a les 24:00 hores. Per contra, la franja de les 8:00 a les 16:00 hores té el 

percentatge més alt d’episodis d’estabilitat inestable.  

Resumint el vist fins ara, el període de major risc pel que respecta a l’aparició d’olors serà el 

comprés entre les 16:00 i les 24:00 hores. 

8.6 Registre d’olors i correspondència amb condicio ns meteorològiques 

Durant la celebració del Fòrum de les Cultures de Barcelona, l’Organització del Fòrum va 

plantejar un Sistema de Gestió Ambiental amb un sistema d’indicadors ambientals establert.  

Pel que fa a l’àmbit d’aquest projecte, és interessant estudiar les dades obtingudes amb 

l’indicador d’olor. Aquest indicador va tenir un caràcter preventiu, ja que es tenia present que 

l’estació depuradora d’aigües residuals es trobava en el recinte Fòrum i resultava d’utilitat 

disposar d’un indicador per prevenir possibles problemàtiques.  

Per el seu càlcul, treballadors de la Flota Fòrum (sempre els mateixos) es col·locaven en 

quatre moments diferents del dia en una ubicació establerta. Aquí, determinaven la intensitat 

de l’olor (sense olor, amb olor i molta olor) i anotaven algunes observacions predeterminades 

(si l’olor es percebia de forma constant, amb ràfegues o si era irrespirable). 
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A l’Annex G s’ha estudiat el comportament de les respostes per olors obtingudes en el recinte 

Fòrum durant el període comprés entre els 27 de juny i el 24 de setembre de 2004 vinculant-

les amb les condicions meteorològiques produïdes en la mateixa etapa. S’arriba a la conclusió 

que no va existir una relació directa entre els episodis d’olor i la meteorologia. Probablement, 

el fet d’haver estudiat un període curt de temps (tres mesos) i en ple estiu (amb condicions 

meteorològiques força constants, tant pel que fa a la direcció i velocitat del vent com a les 

altes temperatures) és el que provoca que no puguin relacionar-se l’aparició d’olors amb el 

comportament de les diferents variables meteorològiques. Durant aquest període els episodis 

d’olors van dependre principalment de les condicions operatives de l’EDAR. 

Per tant serà important conèixer quins són els processos que produeixen olors (per exemple, 

entrada i sortida dels camions que retiren els residus generats al pretractament, obertura 

d’accessos per a operacions de neteja de diferents unitats, etc.) per poder-los sincronitzar amb 

les franges horàries en que estadísticament es donen les condicions meteorològiques més 

favorables per a la dispersió de les olors. 

8.7 Qualitat de l’aire 

Tal com s’ha enunciat al capítol tercer de la memòria, les olors es poden definir com un 

indicador de la presència a l’aire de determinades substàncies que poden ser gasos o 

partícules. L’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (en endavant, ICQA) integra en una sola 

xifra ponderada l’aportació de la concentració mesurada de diferents contaminants (monòxid 

de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2), ozó (O3), i les partícules en 

suspensió (PM10 i PST)) a la qualitat de l’aire.  

En aquest apartat es recullen les conclusions obtingudes a l’Annex H on es fa un estudi de 

l’evolució de la qualitat de l’aire en la zona propera a l’EDAR del Besòs. 

Per a estudiar la qualitat de l’aire en la zona propera a l’EDAR del Besòs s’ha fet una anàlisi de 

les dades obtingudes a les estacions de vigilància més pròximes a aquesta zona. Durant la 

celebració del Fòrum de les Cultures, es va instal·lar una estació de vigilància mòbil a les 

immediacions del recinte Fòrum. Aquesta estació és la que ha obtingut dades de la qualitat de 

l’aire en una zona més propera a la depuradora del Besòs, però únicament va mantenir-se en 

el període comprés entre el 2 de maig i el 20 de setembre de 2004. 

Per a establir si la qualitat de l’aire prop del recinte Fòrum difereix de la qualitat de l’aire de 

zones una mica més allunyades, es fa la comparació de l’ICQA amb les dades d’estacions de 

vigilància situades a Fòrum, Poblenou, Eixample, Ciutadella, Sant Adrià del Besòs, Badalona i 

Gràcia-Sant Gervasi durant el període comprés entre el 2 de maig i el 20 de setembre de 

2004.  

A l’Annex H s’arriba a la conclusió que la qualitat de l’aire a la zona Fòrum durant el període 

estudiat té un comportament molt semblant a la del Poblenou. Les estacions d’Eixample, 



Pàg.54                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

Gràcia-Sant Gervasi, Badalona i Sant Adrià mostren una qualitat de l’aire més elevada tot i 

que la seva evolució és relativament similar a la de la zona Fòrum en quant a periodicitat.  

Per a la comparació de l’ICQA del Poblenou amb dades històriques s’ha elaborat el gràfic 8.3 

on s’hi han afegit també les mitjanes de l’estació de Fòrum durant el període que va estar 

operativa.  

Gràfic 8.3 Evolució anual de la mitjana mensual de l’ICQA mesurada a l’estació de Poblenou 
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Font: [29] 

Es pot observar que existeix una progressiva disminució de la qualitat de l’aire a la zona de 

Poblenou durant el període estudiat (de l’any 2001 al 2006). Però el motiu d’aquesta 

disminució no pot atribuir-se a l’activitat de la depuradora. Si les seves instal·lacions funcionen 

correctament no s’ha de produir cap tipus de variació sobre les característiques de la 

qualitat de l’aire present a l’àmbit, ja que no suposa l’augment significatiu de cap tipus 

d’emissió contaminant cap a l’atmosfera, ni directament ni indirectament. 

La zona propera al Poblenou i al Fòrum ha sofert en els anys estudiats un canvi important, tant 

pel que fa a la seva integració a l’entramat urbà de Barcelona com per l’entrada en 

funcionament de diferents instal·lacions industrials i infrastructures. El conjunt de tots aquests 

factors és el que ha causat un augment de la contaminació i un descens de la qualitat de l’aire.  
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9. ESTUDI DE MILLORES 

9.1 Introducció  

En aquest capítol s’analitza el sistema de desodorització existent a l’EDAR del Besòs. Per a 

realitzar l’estudi de millores se segueix la metodologia especificada a l’apartat 5.4. 

Els passos a seguir són: 

- Càlcul del cabal d’aire a desodoritzar 

- Determinació de la concentració i tipus de contaminants a l’aire 

- Determinació de l’eficiència de reducció d’olors necessària per a no superar el valor objectiu 

fixat per l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera, 5 UOE/m3, en les zones 

habitades més properes a l’EDAR (a partir d’estudis de dispersió atmosfèrica).   

El coneixement d’aquests factors permet analitzar quines són les tècniques viables pel 

tractament de les olors en aquesta depuradora i establir una proposta d’alternatives al sistema 

de desodorització existent. 

9.2 Cabal d’aire a desodoritzar 

L’EDAR del Besòs es troba totalment coberta. Algunes de les etapes del procés depuratiu han 

quedat confinades en edificis (pretractament i tractament de fangs) mentre que altres es 

troben soterrades sota la plaça del Fòrum (tractament primari, reactors, decantadors 

secundaris i bombeig a l’emissari). En aquest últim cas, cada un dels processos constitueix un 

gran edifici que té per sostre la plaça i que està separat dels contigus per galeries de servei. A 

la figura B.8 a l’Annex B es pot observar la zona d’edificis i la zona coberta per la plaça.  

El fet de tenir una depuradora totalment coberta permet confinar i facilitar la captació de l’aire 

olorós i reduir a valors acceptables les emissions a l’exterior, evitant la seva sortida difusa i 

descontrolada. Les emissions, un cop captades, són conduïdes als sistemes de tractament 

d’olors i posteriorment emeses de forma puntual i controlada a l’atmosfera. 

Per tal de reduir els cabals de ventilació i desodorització sota la plaça del Fòrum s’ha construït 

una coberta intermèdia que cobreix els decantadors primaris i secundaris i els reactors. Un 

altre objectiu d’aquest disseny és aconseguir un ambient adequat en les zones de treball, el 

més aïllat possible dels focus emissors d’olor. A la figura B.9 a l’Annex B es pot observar una 

secció transversal de la depuradora sota la plaça del Fòrum.  

El procediment que s’ha seguit per determinar el sistema de ventilació - desodorització en 

aquest estudi de millores presenta algunes diferències segons si l’àrea a tractar és un edifici o 

una àrea soterrada. En el primer cas, el procediment a seguir per a calcular el cabal de 

ventilació i el cabal d’extracció (aire a desodoritzar) és el següent: 
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- Càlcul del cabal de ventilació necessari a partir de l’ús de taxes de renovació. 

- Càlcul del cabal de sobrepressió necessari per a mantenir una lleugera pressió negativa a 

l’edifici. D’aquesta manera s’aconsegueix minimitzar la sortida de gasos olorosos cap a 

l’exterior.  

- El cabal d’extracció o desodorització serà el mateix que el cabal de ventilació més el cabal 

de sobrepressió (concepte d’emissió zero d’aire sense desodoritzar: tot l’aire introduït per 

ventilació és tractat abans d’emetre’l a l’exterior).  

Els edificis que queden soterrats sota la plaça del Fòrum tenen la peculiaritat de comptar amb 

una coberta intermèdia que divideix l’espai en dues zones (zona de treball generalment sobre 

la coberta i zona dels processos de tractament de l’aigua i d’emissió d’olors sota ella). En 

aquest cas el procediment és: 

- Càlcul del cabal de ventilació i del cabal de sobrepressió en la zona sota la coberta. La 

suma d’aquest dos cabals determina el cabal d’extracció o desodorització. 

- Càlcul del cabal de ventilació necessari en la zona sobre la coberta. La ventilació d’aquest 

recinte, de gran volum però sense contacte directe amb els gasos alliberats en els 

processos de tractament, es realitza mitjançant un sistema de recirculació i condicionament 

de l’aire. L’aire fresc pres de l’exterior es recircula les vegades necessàries per aconseguir 

el número de renovacions per hora requerides a la zona. El condicionament de l’aire 

consisteix en l’eliminació d’impureses mitjançant filtrat i en la reducció de contingut 

d’humitat per evitar condensacions en els recintes ventilats. 

- El cabal d’aire pres de l’exterior ha de ser el mateix que el cabal de desodorització, per tal 

de complir el criteri d’emissió zero d’aire sense desodoritzar. A més, el cabal d’aire fresc ha 

de ser més gran que el 10% del cabal total d’aire de ventilació ([12]).  

L’aire necessari per la ventilació en la zona sota la coberta s’aporta des de la sala situada 

sobre la coberta intermèdia per mitjà de ventiladors que creen una depressió sota la coberta. 

Aquest aire arrossega els gasos despresos per l’aigua residual cap al sistema de 

desodorització.  

A continuació es fa un resum dels cabals proposats per cada un dels edificis de la depuradora 

a l’estudi de millores. 

A l’Annex I es justifiquen els càlculs dels cabals de ventilació, extracció i sobrepressió 

proposats. Abans, i degut a la seva importància en el càlcul d’aquests cabals, s’inclou la taula 

9.1 amb les taxes de renovació utilitzades: 
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Taula 9.1 Factors típics de renovació (renovacions d’aire per hora) 

ZONA DE CONTACTE DIRECTE AMB AIGUA RESIDUAL O AMB F ONTS D’OLORS 

 Sense coberta intermèdia Sota coberta intermèdia 

Aigua bruta   

Agitat - turbulent 9 12 

Sense agitació 6 9 

Aigua pretractada   

Agitat - turbulent 6 9 

Sense agitació 4 - 6 6 

Aigua decantada   

Agitat - turbulent 4 - 6 6 

Sense agitació 4 4 - 6 

Fangs    

Centrífugues 5  

Emmagatzematge de fangs  7  

ZONA SENSE CONTACTE DIRECTE DE FONTS D’OLORS 

Galeries de servei 4 - 6  

Sales (ocupació temporal) 3 – 4  

Sales (ocupació permanent) 6  

Font: [13] 

� Edifici de pretractament 

És un edifici independent que acull el desbast i el dessorratge.  

Taula 9.2 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de pretractament. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ  105.600  

CABAL DE SOBREPRESSIÓ  4.827 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  110.427 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  105.600 

� Decantadors primaris 

Es troben sota la plaça Fòrum. La coberta intermèdia és de PRFV (plàstic reforçat amb fibra 

de vidre), desmuntable per accés de manteniment al sistema de lamel·les.  

Taula 9.3 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de decantació primària. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ SOTA COBERTA  43.852 

CABAL DE SOBREPRESSIÓ  6.596 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  50.448 

CABAL DE VENTILACIÓ SOBRE COBERTA  290.400 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  50.448 
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� Reactors 

Els reactors es troben sota la plaça del Fòrum. La coberta intermèdia és de formigó amb 

accessos localitzats amb tapes movibles a zones específiques amb necessitat de 

manteniment periòdic.  

Taula 9.4 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de reactors. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ SOTA COBERTA 176.400 

CABAL DE SOBREPRESSIÓ 50.244 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  226.644 

CABAL DE VENTILACIÓ SOBRE COBERTA  418.698 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  50.244 

� Decantadors secundaris 

Els decantadors secundaris es troben sota la plaça del Fòrum. La coberta té les mateixes 

característiques que en el cas dels reactors (de formigó amb accessos localitzats). 

A continuació es fa un resum dels cabals necessaris:  

Taula 9.5 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de decantació secundària. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ SOTA COBERTA  43.462 

CABAL DE SOBREPRESSIÓ  3.393 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  46.855 

CABAL DE VENTILACIÓ SOBRE COBERTA  364.328 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  46.855 

� Bombeig a emissari  

Aquest edifici es troba sota la plaça del Fòrum, però no està dividit per la coberta intermèdia. 

Aquí es troba l’obra de dissipació d’energia i el bombeig a l’emissari. 

Taula 9.6 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de bombeig. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ SOTA COBERTA  37.168 

CABAL DE SOBREPRESSIÓ  1.655 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  38.823 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  37.168 

� Tractament de fangs 
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És un edifici independent, constituït per dues planta. A la planta situada al nivell d’urbanització 

hi ha les centrífugues i al soterrani hi ha els dipòsits d’emmagatzematge de fangs i els equips 

auxiliars.  

Taula 9.7 Resum dels cabals d’aire en l’edifici de tractament de fangs. 

 CABAL  PROPOSAT 
(m3/h) 

CABAL DE VENTILACIÓ  44.165 

CABAL DE SOBREPRESSIÓ  2.778 

CABAL D’EXTRACCIÓ – DESODORITZACIÓ  46.943 

CABAL D’AIRE FRESC PRES DE L’EXTERIOR  44.165 

Conclusions 

La configuració de la depuradora del Besòs dividida en diferents edificis ha fet que hi hagi cinc 

zones independents d’on s’extreu l’aire i es porta a desodoritzar (el disseny del sistema de 

ventilació i desodorització existent a la depuradora ha estat facilitat per Xavier Trepat, cap de 

planta de l’EDAR del Besòs i [12]). Aquestes zones són: 

- Pretractament i decantadors primaris 

- Reactors 

- Decantadors secundaris 

- Bombeig a emissari 

- Tractament de fangs 

Tot i que pretractament i decantadors primaris es consideren com una única zona a 

desodoritzar, en la depuradora del Besòs depuren per separat els cabals d’aire extrets 

d’aquests dos edificis (aquests cabals, 106.200 m3/h i 43.800 m3/h respectivament, reben el 

mateix tipus de tractament, torres de rentat de via química, però en grups de torres diferents).  

Els cabals de desodorització existents i proposats per l’estudi de millores es recullen a la taula 

9.8: 

Taula 9.8 Cabals de desodorització existents a l’EDAR del Besòs i proposats per l’estudi de millores 

 CABAL EXISTENT (m 3/h) CABAL PROPOSAT (m 3/h) 

Pretractament  106.200 110.420 

Decantació primària 43.800 
150.000 

50.450 

Reactors 225.000 226.650 

Decantació secundària 43.740 46.860 

Bombeig a emissari 27.810 38.825 

Tractament de fangs 45.000 46.950 

A la depuradora del Besòs han treballat amb el concepte de pressurització negativa en els 

edificis situats sota la plaça del Fòrum (decantació primària, reactors, decantació secundària i 
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bombeig a l’emissari). En aquests edificis les diferències entre els cabals de desodorització 

existents i els proposats són degudes probablement a l’aplicació d’unes taxes de renovació per 

hora més conservatives, seguint les recomanacions d’ASHRAE, [13].  

A la resta d’edificis (pretractament i tractament de fangs) el cabal aportat per la ventilació és el 

mateix que s’extreu cap a desodorització, amb el que no es crea una pressió negativa al seu 

interior. En canvi, en l’estudi de millores realitzat el cabal de desodorització s’ha calculat tenint 

en compte el cabal de sobrepressió. Al crear una extracció superior al cabal d’aire introduït a la 

zona que es vol desodoritzar, es crea una pressió negativa a l’interior de l’edifici que fa que 

l’aire exterior tendeixi a introduir-se per esquerdes, juntes, etc. evitant que surti l’aire 

contaminat per olors.  

Tenir en compte el cabal de sobrepressió implica un increment en el cost associat a la 

desodorització, degut a l’augment del consum energètic i per la necessitat de projectar unes 

instal·lacions de ventilació i desodorització de majors dimensions. Però s’aconsegueixen 

minimitzar els gasos olorosos que s’escapen a l’exterior sense tractar (emissions fugitives). 

La següent taula mostra quina és la intensitat en unitats d’olor de les emissions fugitives que 

es produeixen a l’EDAR del Besòs pel fet de no tenir en compte el cabal de sobrepressió (als 

edificis on si s’ha considerat aquest cabal, es minimitzen les emissions fugitives a l’exterior i es 

prenen com negligibles) :  

Taula 9.9 Emissions fugitives (UOE/h) degudes a la no consideració del cabal de sobrepressió 

 
Cabal fugitiu    

(m3/h) 
Factor de 

reducció (*) 

Intensitat de les 
emissions (UO E/m3) 

(**) 

Emissions 
fugitives (UO E/h) 

Pretractament 4.827 0,5 281 678.193,5 

Decantació Primària - - - - 

Reactors - - - - 

Decantació Secundària - - - - 

Bombeig emissari - - - - 

Tractament fangs 2.778 0,5 423 587.547 

TOTAL 1.265.740,5 

(*) Quan la depuradora és coberta, es considera un factor de reducció del 50% per simular l’efecte de la cobertura.  

(**) Aquests valors es justifiquen a la taula 9.12  

La intensitat del cabal d’aire que ha de tractar la depuradora del Besòs és de 111,6·106 UOE/h 

(veure taula 9.14). Un cop aquest cabal ha estat desodoritzat i aplicant una eficiència de 

desodorització conservativa del 97% (com es veurà en apartats posteriors el sistema de 

desodorització instal·lat a la depuradora del Besòs assoleix eficiències teòriques del 99%), la 

intensitat de l’aire emès a l’atmosfera és de 3,32·106 UOE/h. Les emissions fugitives 

augmenten aquesta emissió fins a 4,6·106 UOE/h (més d’un 35%). Considerar el cabal de 

sobrepressió d’aquests edificis en el càlcul del cabal d’aire que cal desodoritzar minimitzaria 

les emissions fugitives fent-les pràcticament menyspreables. 
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9.3 Concentració i tipus de contaminants a l’aire 

El següent pas per a determinar quin tipus de sistema de desodorització és el més adequat 

per tractar el cabal d’aire corresponent serà conèixer la concentració i tipus de contaminants 

presents en aquest cabal. 

El programa WATER9 de l’USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), [14], permet 

determinar les emissions a l’aire de cada contaminant identificat com a constituent de l’aigua 

residual en cada una de les unitats de tractament i emmagatzematge que constitueixen el 

procés depuratiu. A l’Annex I es detallen les característiques d’aquest programa. 

Per a obtenir les emissions a l’aire de cada contaminant, ha de definir-se la seva concentració 

en l’aigua. Degut a la impossibilitat de tenir accés a les dades reals de caracterització de 

l’aigua residual que arriba a la depuradora per cada un dels contaminants que ens interessa 

controlar (principalment sulfur d’hidrogen, dimetil disulfur, dimetil sulfur, tiols, amoníac i 

amines) s’ha recorregut a diferents estudis realitzats ([15] a [21]). 

En la següent taula es recullen les concentracions en aigua dels contaminants olorosos més 

habituals en estacions depuradores d’aigües residuals:  

Taula 9.10 Concentracions mitjanes dels principals compostos olorosos presents en les aigües residuals 

CONCENTRACIONS (ppm) 

COMPOST Entrada a 
l’EDAR 

Entrada a 
decantació 

primària 

Entrada a 
reactors 

Entrada a 
decantació 
secundària 

Sortida de 
la planta 

REFERÈNCIA 

Acetaldehid 2,4·10-3 1,2·10-3 0,94·10-3 - 0,096·10-3 [15] 

Amoníac 74 - - - - [21] 

Dimetil amina 1,5 - - - - [21] 

Dimetil disulfur (DMDS) 1,6·10-3 8,4·10-3 2,8·10-3 - 0,48·10-3 [15] 

Dimetil sulfur (DMS) 35·10-3 35·10-3 25·10-3 15·10-3 - [16], [18] 

Sulfur d’hidrogen 0,25 1,5 0,3 - 0,2 [16], [15], [20] 

Metatiol  0,05 0,25 0,3 0,25 - [18], [15] 

Acetona (propanona) 1,3 - - - - [17] 

2 Butanona  6,9·10-3 - - - - [19] 

Alfa - pinè 0,74·10-3 0,64·10-3 0,56·10-3 - 0,098·10-3 [15] 

Isopropanol  1,3 - - - - [17] 

Sulfur 10 - - -  [20] 

Toluè 23·10-3 19·10-3 11·10-3 - 7,3·10-3 [15] 

Etatiol  0,025 0,1 0,15 - 0,10    [16], [15] 

A l’Annex I, apartat I.3, es detalla el procediment operatiu utilitzat per a calcular les emissions a 

l’aire d’aquests contaminants en els diferents edificis (també es desglossen les emissions de 

contaminants per cada unitat de depuració, així com les propietats operacionals i dimensionals 

d’aquestes unitats). 
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De forma resumida, el procediment ha consistit en crear sis projectes (un per cada edifici que 

constitueix la depuradora) i per cada un d’ells definir el procés depuratiu que segueixen les 

aigües residuals en les diferents unitats de tractament (definint específicament aquestes 

unitats mitjançant les seves característiques dimensionals i operacionals). Posteriorment s’ha 

determinat la llista del compostos dels quals es vol conèixer l’emissió a l’aire i, per últim, s’ha 

caracteritzat el flux d’entrada de l’aigua residual (cabal, temperatura i concentració dels 

contaminants).  

A continuació es resumeixen els resultats obtinguts: 

Taula 9.11 Emissions a l’aire en l’EDAR simulades mitjançant WATER 9 (desglossades per tipus de 

contaminants i edificis) 

CONCENTRACIONS A L’AIRE (ppm)  
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Acetaldehid 1,47·10-4 1,40·10-4 9,15·10-6 8,57·10-6 1,05·10-7 7,07·10-5 7,07·10-5 

Amoníac 0,79 0,96 0,11 0,35 0,27 9,24·10-1 3,41 

Dimetil amina 4,31·10-4 6,45·10-5 5,84·10-5 2,93·10-4 1,6·10-4 2,71·10-3 2,71·10-3 

Dimetil disulfur (DMDS) 4,42·10-2 2,·10-2 2,79·10-3 2,26·10-3 3,40·10-4 1,53·10-2 1,5·10-2 

Dimetil sulfur (DMS) 4,11·10-2 1,23·10-2 5,42·10-3 4,97·10-3 3,81·10-3 8,39·10-2 8,39·10-2 

Sulfur d’hidrogen 0,77 0,64 0,14 0,12 0,12 7,49·10-1 2,53 

Metatiol (metil mercaptà) 7,97·10-2 9,65·10-2 8,79·10-2 0,11 0,15 2,84·10-1 0,54 

Acetona 3,34·10-2 7,50·10-2 5,34·10-3 4,32·10-3 1,54·10-3 2,73·10-3 2,73·10-3 

2 Butanona 6,41·10-3 3,47·10-4 3,08·10-5 6,51·10-5 1,77·10-5 8,59·10-4 8,59·10-4 

Alfa - pinè 3,98·10-3 1,55·10-4 9,48·10-4 3,79·10-4 6,59·10-5 9,13·10-4 9,14·10-4 

Isopropanol 6,29·10-3 1,40·10-2 9,88·10-4 2,06·10-3 6,24·10-4 9,57·10-4 9,57·10-4 

Sulfur - - 5,43·10-16 - - 3,82·10-13 3,82·10-13 

Toluè 6,88·10-2 5,17·10-3 5,99·10-3 5,55·10-3 7,3·10-3 7,15·10-3 7,15·10-3 

Etatiol (etil mercaptà) 5,03·10-2 2,37·10-2 6,25·10-2 4,39·10-2 1,16·10-3 6,46·10-2 6,46·10-2 

TOTAL  1,90 1,85 0,42 0,65 0,55 2,08 7,45 

9.4 Estudi de dispersió atmosfèrica 

9.4.1 Intensitat de les emissions 

El següent pas és analitzar els efectes de les emissions i la seva incidència com a font d’olor, 

valorant la capacitat de dilució del medi ambient atmosfèric proper a l’EDAR. Així, coneixent la 

concentració d’immissió de les olors en les zones residencials més properes a la depuradora i 

el valor objectiu establert a l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació 

Odorífera (5 UOE/m3 amb percentil del 98% aplicable a les zones residencials de l’àrea 

d’afectació) es determinarà quina és l’eficiència de reducció necessària en el sistema de 

desodorització.  
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Per a això, en primer lloc s’ha determinat quina és la intensitat de les emissions en unitats 

d’olor (UOE/m3), per tal de relacionar aquest valor amb la concentració de les emissions en 

ppm i en g/s. La definició de la intensitat en unitats d’olor és complexa (la seva determinació es 

realitza mitjançant tècniques olfactomètiques i en el cas de depuradores en etapa de disseny 

el mètode de valoració utilitzat se sol basar en l’experiència d’altres instal·lacions). En l’àmbit 

d’aquest projecte, s’ha partit de la hipòtesi que una unitat d’olor equival al llindar de detecció 

d’una substància, tal com està definit per la norma UNE-EN 13725, obtenint els següents 

resultats (els llindars de detecció de cada substància poden consultar-se a la taula 3.1). 

Taula 9.12 Intensitat de les emissions en unitats d’olor (UOE/m3) desglossades per edificis i total 
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INTENSITAT DE LES EMISSIONS (UOE/m3) 

Acetaldehid 2,94·10-3 2,81·10-3 1,83·10-4 1,72·10-4  2,09·10-6 1,41·10-3  7,52·10-3 

Amoníac 1,53·10-1  1,86·10-1 2,15·10-2  6,70·10-2 5,19·10-2 1,78·10-1 6,57·10-1 

Dimetil amina 1,27·10-3 1,90·10-4 1,72·10-4 8,63·10-4 4,71·10-4 7,98·10-3 1,09·10-2 

Dimetil disulfur (DMDS) 5,53 2,51 3,50·10-1 2,83·10-1 4,26·10-2 1,92 1,06·10+1 

Dimetil sulfur (DMS) 4,19 1,26 5,53·10-1 5,07·10-1 3,89·10-1 8,56 1,55·10+1 

Sulfur d’hidrogen 1,54·10+2 1,27·10+2 2,72·10+1 7,59·10+1 8,80·10+1 1,50·10+2 6,22·10+2 

Metatiol (metil mercaptà) 4,98·10+1 6,03·10+1 5,50·10+1 2,23·10+1 2,92·10+1 1,77·10+2 3,94·10+2 

Acetona 2,57·10-3 5,77·10-3 4,11·10-4 3,32·10-4 1,18·10-4 2,10·10-4 9,41·10-3 

2 Butanona 1,19·10-3 6,43·10-5 5,70·10-6 1,21·10-5 3,27·10-6 1,59·10-4 1,43·10-3 

Alfa - pinè 6,63·10-1 2,59·10-2 1,58·10-1 6,31·10-2 1,10·10-2 1,52·10-1 1,07 

Isopropanol 2,86·10-4 6,38·10-4 4,49·10-5 9,35·10-5 2,84·10-5 4,35·10-5 1,13·10-3 

Sulfur - - - - - - - 

Toluè 3,28·10-2 2,46·10-3 2,86·10-3 2,64·10-3 3,48·10-3 3,41·10-3 4,76·10-2 

Etatiol (etil mercaptà) 6,62·10+1 3,13·10+1 8,23·10+1 5,78·10+1 1,53 8,51·10+1 3,24·10+2 

TOTAL  2,81·10+2 2,23·10+2 1,66·10+2 1,57·10+2 1,19·10+2 4,23·10+2 1,3685·10+3 

La següent taula mostra els resultats d’emissió total en ppm, g/s i UOE/m3. 

 

 

 

 

 

 



Pàg.64                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

Taula 9.13 Intensitat total de les emissions en ppm, g/s i UOE/m3  

TOTAL  
ppm g/s UO E/m3 

Acetaldehid 3,76·10-4 7,02·10-4 7,52·10-3 

Amoníac 3,41 8,74 6,56·10-1 

Dimetil amina 3,72·10-3 9,33·10-3 1,09·10-2 

Dimetil disulfur (DMDS) 8,49·10-2 1,53·10-1 1,06·10+1 

Dimetil sulfur (DMS) 1,51·10-1 2,22·10-1 1,55·10+1 

Sulfur d’hidrogen 2,53 6,02 6,22·10+2 

Metatiol (metil mercaptà) 8,06·10-1 2,88 3,94·10+2 

Acetona 1,22·10-1 2,08·10-1 9,41·10-3 

2 Butanona 7,73·10-3 1,43·10-2 1,43·10-3 

Alfa - pinè 6,44·10-3 2,92·10-2 1,07 

Isopropanol 2,49·10-2 4,44·10-2 1,13·10-3 

Sulfur - - - 

Toluè 9,99·10-2 2,74·10-1 4,76·10-2 

Etatiol (etil  mercaptà) 2,46·10-1 4,28·10-1 3,24·10+2 

TOTAL 7,45 19,03 1.368,5 

El coneixement de la intensitat de les emissions en cada edifici (UOE/m3) i el cabal d’aire que 

cal desodoritzar (m3/h),  permet calcular les emissions d’olor per unitat de temps (UOE/h): 

Taula 9.14 Intensitat de les emissions en unitats d’olor per unitat de temps (UOE/h) desglossades per 

edificis i total 

 UOE/m3 Cabal (m 3/h) UOE/h 10+6 UOE/h 

Pretractament 280,55 110.420 30978640,01 30,98 

Decantació Primària 222,97 50.450 11248859,1 11,25 

Reactors 165,59 226.650 37530966,81 37,53 

Decantació Secundària 156,99 46.860 7356885,317 7,34 

Bombeig emissari 119,23 38.825 4629195,009 4,63 

Tractament fangs 423,12 46.950 19865747,31 19,87 

TOTAL 111,61 

A l’Annex I (apartat I.4.1) s’ha realitzat un estudi comparatiu entre els valors de la intensitat 

d’emissió obtinguts per l’EDAR del Besòs i els obtinguts amb factors d’emissió de referència 

extrets de dos estudis ([8] i [22]). S’ha arribat a la conclusió que els valors calculats per l’EDAR 

del Besòs són raonables, ja que són del mateix ordre que els que s’obtenen aplicant els 

factors de referència (232,61·106 UOE/h per [8] i 42,64·106 UOE/h per [22]).   

9.4.2 Programa de simulació utilitzat: ALOHA 

El programa de simulació utilitzat per a realitzar l’estudi de dispersió ha estat ALOHA (Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres), [23]. Aquest és un programa de simulació de dispersió 

atmosfèrica basat en el model gaussià, adequat per a determinar la dispersió en zones 

properes i a curt termini.  
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En l’anàlisi de dispersió atmosfèrica realitzat amb ALOHA, i degut a certes limitacions d’aquest 

programa, s’han realitzat les següents aproximacions:   

- L’emissió s’ha associat a una única font, en comptes de les 6 xemeneies existents. Aquesta 

font queda caracteritzada pel seu origen (coordenades, alçada d’emissió), pel cabal d’aire 

(admeten una velocitat de sortida de 10 m/s a plena càrrega i a temperatura ambient) i per 

la concentració total d’emissió (en g/s). L’emissió s’ha considerat constant al llarg del 

temps.  

- L’emissió està caracteritzada per un únic contaminant químic (H2S). Aquest contaminant és 

el que té una presència més elevada en l’emissió d’olor total (veure taula 9.12), seguit 

d’altres compostos del sofre (metatiol, etatiol i, en menor mesura, dimetil disulfur i dimetil 

sulfur).  

- El valor objectiu d’immissió corresponent a 5 UOE/m3 s’ha associat a una concentració de 

0,025 ppm (considerant de nou que una unitat d’olor equival al llindar de detecció d’una 

substància, i prenent el llindar de detecció del H2S: 0,005 ppm). 

9.4.2.1 Casos estudiats 

S’han realitzat dos grups de simulacions de dispersió atmosfèrica, el primer suposa una 

operació contínua de la instal·lació considerant les condicions meteorològiques més habituals 

(amb les direccions i velocitats del vent predominants i la categoria d’estabilitat atmosfèrica 

més freqüent). El segon grup correspon a episodis puntuals, caracteritzats per la persistència 

d’una direcció i velocitat del vent i una categoria d’estabilitat atmosfèrica desfavorables pel que 

fa a la dispersió atmosfèrica, podent causar uns nivells d’olor més elevats (s’han estudiat 4 

episodis, per cada un d’ells s’indica la freqüència anual amb que es produeixen).  

La següent taula recull les principals característiques i resultats obtinguts per cada un dels cinc 

casos simulats (a l’Annex I, apartat I.4, es mostren de forma detallada els resultats obtinguts i 

la superposició de la zona d’afectació de cada cas sobre el mapa de la zona estudiada): 

 

 

 

 

 

 



Pàg.66                                                                                                                                                                                    Memòria 

 
 

Taula 9.15 Casos simulats amb ALOHA 

ANÀLISI DE LA DISPERSIÓ PER PERÍODES PERLLONGATS (CONDS. METEOROLÒGIQUES HABITUALS) 

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES Vent: 3,28 m/s procedent del SSW 

Estabilitat: D 

CARACTERÍSTIQUES DE LA FONT D’EMISSIÓ Tipus directe (alçada 30 m) 

Concentració emesa: 19,03 g/s 

DISTÀNCIA D’AFECCIÓ 1,5 km 

ANÀLISI DE LA DISPERSIÓ PER EPISODIS PUNTUALS (CONDS. METEOROLÒGIQUES DESFAVORABLES) 

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

(episodi diürn) 

Vent: 2,5 m/s procedent del ENE 

Estabilitat: D  

CARACTERÍSTIQUES FONT D’EMISSIÓ 

 

Tipus directe (alçada 30 m) 

Concentració emesa: 19,03 g/s 
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DISTÀNCIA D’AFECCIÓ 1,8 km 

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

(episodi diürn) 

Vent: 2,5 m/s procedent del NE 

Estabilitat: D 

CARACTERÍSTIQUES FONT D’EMISSIÓ Tipus directe (alçada 30 m) 

Concentració emesa: 19,03 g/s 
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DISTÀNCIA D’AFECCIÓ 1,8 km 

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 

(episodi nocturn) 

Vent: 1,5 m/s procedent del ENE 

Estabilitat: F 

CARACTERÍSTIQUES FONT D’EMISSIÓ Tipus directe (alçada 30 m) 
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Vent: 1,5 m/s procedent del NE 

Estabilitat: E 

CARACTERÍSTIQUES FONT D’EMISSIÓ Tipus directe (alçada 30 m) 

Concentració emesa: 19,03 g/s 
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DISTÀNCIA D’AFECCIÓ 5,3 km 

Dels 5 casos estudiats es consideren el primer i els episodis 1 i 2. El tercer i quart episodi es 

produeixen amb una freqüència molt inferior al 2% anual (0,35% i 0,13% respectivament), pel 

que estan dins del marge de temps definit a l’avantprojecte de Llei contra la Contaminació 

Odorífera durant el qual pot excedir-se el límit definit (un percentil del 98% permet sobrepassar 

el límit durant 175 hores a l’any). 

Pels casos considerats s’estudia quina incidència tenen sobre les zones residencials més 

properes a l’EDAR. Per a això, se superposen les àrees d’afectació obtingudes al mapa de la 

zona estudiada determinant-se que tots tres casos produeixen afectació sobre zones 
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residencials. L’episodi 1 és el que té una major incidència, doncs es superposa sobre una àrea 

amb una densitat d’habitatges més elevada (veure fig.9.1). Per tant, es prenen les condicions 

simulades per aquest cas com a condicions de referència per a determinar l’eficiència de 

reducció necessària en el sistema de desodorització.  

 

Fig.9.1 Superposició de la zona d’afectació causada per l’estudi de dispersió corresponent a episodis 

puntuals (Episodi 1: direcció vent ENE, velocitat 2,5 m/s i estabilitat D) 

En primer lloc es considera una eficiència de reducció del 85% (baixa, comparant-ho amb les 

eficiències assolides per les tècniques pel tractament de les olors existents al mercat). Amb 

aquesta eficiència s’aconsegueix reduir l’emissió a 2,85 g/s i la zona d’afectació passa a tenir 

una longitud de 618 metres.  
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Fig.9.2 Superposició de la zona d’afectació causada per l’estudi de dispersió corresponent a episodis 

puntuals (Episodi 1: direcció vent ENE, velocitat 2,5 m/s i estabilitat D) amb eficiència del sistema de 

desodorització del 85% 

Tal com s’observa a la fig.9.2, la zona d’afectació continua tenint incidència sobre zones 

habitades, tot i que en molt menor mesura. Per tant, una eficiència del 85% és insuficient. 

Considerant una eficiència de desodorització del 90%, l’emissió es redueix fins a 1,903 g/s i la 

zona d’afectació passa a tenir una longitud 490 metres.  
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Fig.9.3 Superposició de la zona d’afectació causada per l’estudi de dispersió corresponent a episodis 

puntuals (Episodi 1: direcció vent ENE, velocitat 2,5 m/s i estabilitat D) amb eficiència del sistema de 

desodorització del 90% 

En aquest cas, la zona d’afectació no se superposa a cap zona residencial (fig.9.3). Per tant, 

el sistema de desodorització ha de tenir una eficiència mínima del 90%. 

9.5 Estudi d’alternatives 

9.5.1 Sistemes de desodorització tècnicament viable s  

El sistema de desodorització queda definit pels aspectes estudiats anteriorment: cabal d’aire a 

desodoritzar, concentració i tipus de contaminants olorosos presents a l’aire i eficiència de 

reducció d’olors necessària per tal d’assolir el valor objectiu d’immissió establert per 

l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera.  

La següent taula recull els tres primers aspectes:  
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Taula 9.16 Paràmetres que defineixen el sistema de desodorització   

EDIFICI 
CABAL 

DESODORITZACIÓ 
(m3/h) 

CONCENTRACIÓ 
CONTAMINANTS A 

L’AIRE (ppm) 

TIPUS DE CONTAMINANTS 
MAJORITARIS 

Pretractament 110.420 1,90                     
Compostos de sofre (DMDS i 
DMS), H2S, amoníac, COVs, 
cetones i aldehids.  

Decantació primària 50.450 1,85                     H2S, amoníac, tiols, aldehids i 
cetones. 

Reactors 226.650 0,42 H2S, tiols. 

Decantació secundària 46.860 0,65                    H2S, amoníac, tiols. 

Bombeig a l’emissari 38.825 0,55                    H2S, tiols. 

Tractament de fangs 46.950 2,08                    
Amoníac, amines, compostos 
de sofre (DMS i DMDS), H2S, 
tiols i COVs. 

Pel que fa a l’eficiència de reducció necessària, els diferents estudis de dispersió atmosfèrica 

realitzats determinen que cal una eficiència mínima del 90% per tal de no sobrepassar el valor 

objectiu de 5 UOE/m3 aplicable a les zones residencials de l’àrea d’afectació.  

Amb aquestes dades i tenint en compte les conclusions obtingudes al capítol 6 sobre les 

característiques que identifiquen les tècniques per al control d’olor (es troben resumides a la 

taula 6.2) s’estudia quines són les tècniques de desodorització viables per a tractar l’aire en 

cada un dels edificis que constitueixen l’EDAR del Besòs. La taula 9.17 recull aquestes 

opcions, juntament amb el sistema de desodorització existent actualment en cada un d’ells.   

Taula 9.17 Sistema de desodorització existent i opcions tècnicament viables per l’EDAR del Besòs   

 SISTEMA DE 
DESODORITZACIÓ 

EXISTENT 

 

OPCIONS TÈCNICAMENT VIABLES 

Pretractament Via química                      
(2 línies de 3 torres) 

Carbó actiu(1) Biofiltre avançat  

Decantació primària Via química                      
(1 línia de 3 torres) 

Carbó actiu(1) Biofiltre avançat 

Reactors Via química                      
(2 línies de 2 torres) 

Carbó actiu(2) Biofiltre avançat 

Decantació secundària Carbó actiu                  
(2 línies) 

Via química                Biofiltre avançat 

Bombeig a l’emissari Carbó actiu                      
(1 línia) 

Via química                Biofiltre avançat 

Tractament de fangs Via química                      
(1 línia de 2 torres) 

Carbó actiu(1) Biofiltre avançat 

(1) En aquest cas, aquesta alternativa es descarta. El carbó actiu garanteix l’eficiència de desodorització davant un 

contaminant objectiu o família de contaminants (usualment H2S i compostos de sofre, respectivament), però no pot 

assegurar l’eficiència mínima necessària en el cas d’haver de tractar un ampli rang de compostos diferents. 
(2) Aquesta alternativa es descarta ja que l'elevada humitat a l’ambient d’aquest edifici redueix l’eficiència de 

desodorització per sota de l’eficiència mínima necessària. 
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En tots els edificis existeix la possibilitat d’instal·lar com a sistemes de desodorització torres de 

rentat de via química, torres de carbó actiu o biofiltres avançats. L’opció del carbó actiu, però, 

és desaconsellable en certs edificis.     

9.5.2 Estudi comparatiu entre les opcions tècnicame nt viables 

L’estudi comparatiu entre les tres opcions viables (via química, carbó actiu i biofiltració 

avançada), es realitza tenint en compte els costos ambientals i econòmics així com els 

requeriments dimensionals que implica cada solució, a més d’altres paràmetres com 

l’eficiència de desodorització (tots els sistemes proposats garanteixen l’eficiència mínima 

necessària) i el temps de residència. 

A continuació es realitza una breu descripció de les principals característiques tècniques i 

operatives de cada sistema de desodorització considerat, a partir de les especificacions de 

diferents models existents al mercat (tots els sistemes són MTD, millor tècnica disponible, en 

el seu camp).  

També s’inclou la taula de costos d’inversió i d’explotació de cada sistema. Per poder realitzar 

un estudi econòmic comparatiu de cada opció de desodorització, els preus s’indiquen en euros 

per m3/h d’aire a tractar (€ / mch). En alguns casos, els valors corresponen a diferents anys i 

per tal d’actualitzar-los s’ha aplicat un índex de correcció (IC) equivalent a una inflació del 3% 

per any.    

TORRES DE RENTAT DE VÍA QUÍMICA 

USFilter’s Polystage DD-71, [25]: Aquest és un sistema pel control de l’olor mitjançant 

scrubbers modulars, el que permet crear un sistema multietapes (una, dues, tres o fins i tot 

quatre etapes). El sistema de dues etapes aconsegueix eficiències garantides de 

desodorització del 99%, mentre que el de tres etapes arriba al 99,5%.  

 
     Fig.9.4 DD-71 Duplex System                                           Fig.9.5 DD-71 Triplex System 

     Font: [25]                                                                            Font: [25] 
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Les torres treballen a contracorrent, entrant l’aire contaminat per la part inferior i travessant el 

suport d’empacat sobre el que es ruixa la solució d’scrubbing. En el cas del sistema de tres 

etapes, la solució usada a la primera torre és àcid sulfúric (per a l’eliminació dels compostos 

nitrogenats), a la segona hidròxid sòdic (per a l’eliminació del sulfur d’hidrogen, tiols i dimetil 

sulfur) i a la tercera hipoclorit sòdic (H2S i tiols restants i clor residual). En el sistema de dues 

etapes es prescindeix de la primera torre. 

Altres consideracions per aquest sistema: 

- És molt compacte. El sistema modular aconsegueix reduir la superfície ocupada 

comparant-ho amb altres torres de via química convencionals. 

- El suport d’empacat és de polietilè d’alta densitat (HDXLPE), material d’alta resistència 

davant els reactius utilitzats i els contaminants presents a l’aire tractat. 

- Realitza un consum eficient dels reactius químics (aconsegueix reduir el consum en una 

tercera part respecte a scrubbers convencionals) i té uns costos de manteniment baixos.  

Taula 9.18 Cost econòmic per torres de rentat de via química  

COST ANUAL D’EXPLOTACIÓ ( € / mch ) 
COST INVERSIÓ 

(€/mch) Cost manteniment i 
operació (*) 

Cost reactius Cost elèctric  

22,18 3,88 0,82 0,98 

Actualització dels valors ( € / mch per l’any 2.007) 

IC (2002 a 2007) = 1,15 IC (2004 a 2007) = 1,09 

25,51 4,23 0,89 1,07 

(*) Inclou consum d’aigua, costos de manteniment  i control, neteges, etc.  
Font: [25], [27] 

CÀRREGA VOLUMÈTRICA: No ha de sobrepassar els 10.000 m3/h d’aire per m2 de superfície 

del suport d’empacat. 

SUPERFÍCIE OCUPADA: 3,7·10-4 m2/ mch en el cas de 3 torres i 2,5 ·10-4 m2/mch per 2 

torres. 

TEMPS RESIDÈNCIA: 2,7 a 3 segons 

ÚS DE REACTIUS: 0,28 g per m3 d’aire tractat en el cas de tres torres (correspon a un 

consum de 0,10 g de H2SO4 per m3 d’aire tractat, 0,15 g de NaOH per m3 d’aire tractat i 0,03 g 

de NaClO per m3 d’aire tractat) i 0,18 g per m3 d’aire tractat en el cas de 2 torres. 

COST AMBIENTAL: Aquest sistema implica un cost ambiental elevat degut a diversos factors: 

l’ús de reactius químics (que a més suposa un risc potencial pels treballadors en les 

operacions de manipulació i emmagatzematge), l’elevat consum d’aigua (aproximadament 1 

litre d’aigua per m3 d’aire tractat) i la generació d’un residu líquid no assimilable a aigua 

residual urbana, que requereix d’un tractament complicat per a que es converteixi en un residu 

innocu que pugui reintroduir-se de nou al  cicle general de la depuradora. 
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TORRE DE CARBÓ ACTIU 

PURAFIL ESD’s System, [26]: Sistema 

d’adsorció física de doble llit format per una 

primera etapa que utilitza com a mitjà per a 

l’adsorció carbó actiu orgànic (closca de coco) 

i en la segona etapa carbó actiu impregnat 

(amb permanganat sòdic en una concentració 

del 12%). Aquest segon adsorbent, 

Odoroxidant SP, elimina els contaminants 

olorosos presents a l’aire a través d’una 

reacció química en la que es produeix un 

canvi de color, del porpra inicial cap a un 

marronós que indica la necessitat de 

regeneració.  

El medi filtrant esdevé, un cop ha estat 

utilitzat, un residu perillós que ha de ser 

dipositat a l’abocador. 

      

 

Fig.9.6 Purafil ESD’s System 
Font: [26]

Altres consideracions per aquest sistema: 

-  Aconsegueix una eficiència de desodorització garantida del 99% treballant davant un 

contaminant objectiu o família de contaminants. 

- Odoroxidant SP té una vida mitja 6 vegades més llarga que els carbons actius impregnats 

convencionals, amb el que es redueix el cost de regeneració i la quantitat de residu 

generat.  

- No hi ha problemes davant les fluctuacions de les condicions d’alimentació de l’aire 

contaminat.  

Taula 9.19 Cost econòmic per torres de carbó actiu  

COST ANUAL D’EXPLOTACIÓ ( € / mch ) 
COST INVERSIÓ           

(€ / mch) Cost manteniment i 
operació 

Cost regeneració carbó 
actiu 

Cost elèctric 

13,26 1,14 0,57 0,67 

Actualització dels valors ( € / mch per l’any 2.007) 

IC (1999 a 2007) = 1,24  IC (2004 a 2007) = 1,09 

16,44 1,24 0,62 0,73 

Font: [26], [27] 

CÀRREGA VOLUMÈTRICA: No ha de sobrepassar els 3.500 m3/h d’aire per m2 de superfície 

del medi adsorbent. 

SUPERFÍCIE OCUPADA: 5,5·10-4 m2/mch  

TEMPS RESIDÈNCIA: 1,6 a 1,8 segons 
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ÚS DE REACTIUS: 10.500 kg per torre i any (considerant el carbó actiu com un reactiu). 

COST AMBIENTAL: és elevat, degut a la generació d’un residu sòlid (el carbó actiu usat, 

classificat amb el codi 061302 pel CER, Catàleg Europeu de Residus) que ha de ser tractat 

per un gestor autoritzat i portat a un dipòsit controlat de classe III (deposició controlada de 

residus perillosos). 

BIOFILTRE PERCOLADOR AVANÇAT 

BIOWAY PURSPRING, [24]: Aquest és un sistema de 

biofiltració dissenyat per a tractar fluxos d’aire 

contaminats per olor amb una eficiència garantida en la 

desodorització superior al 95%.  

El procediment operatiu és el següent: l’aire 

contaminat entra per la part inferior del bioflitre, 

propulsat per bufadors. L’aire flueix a través del 

material d’empacat polimèric en sentit ascendent. 

Aquest medi filtrant és un sistema multicapa, capaç 

de mantenir unes condicions de procés diferents en 

cada una d’elles (l’aire contaminat té una mescla de 

substàncies oloroses i la descomposició de cada 

una requereix una classe de microorganismes 

específics, presents a cada capa). Les capes són 

ruixades amb aigua i nutrients, que alimenten els 

microorganismes. El reg es fa de forma contínua i 

seqüencial.  

Fig.9.7 Esquema del biofiltre Bioway 

Purspring   
Font: [24] 

               

Altres consideracions per aquest sistema: 

- Els costos d’explotació són baixos: pel que fa a les necessitats de manteniment, aquestes 

són mínimes ja que es realitza per control remot per a garantir un nivell d’eficiència alt i 

constant. Els costos energètics són també baixos ja que només estan vinculats als 

bufadors que impulsen l’aire cap al biofiltre.  

- Té una gran tolerància a fluctuacions en les condicions d’alimentació i als pics de 

substàncies oloroses, degut a l’estabilitat del medi filtrant. 

- El medi filtrant té una durada garantida de fàbrica de 10 anys.  

- L’ús d’un sistema multicapa permet reduir les necessitats de superfície, respecte a altres 

biofiltres existents al mercat.  

- Sense ús de reactius químics.  
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Taula 9.20 Cost econòmic per biofiltres percoladors avançats 

COST ANUAL D’EXPLOTACIÓ ( € / mch ) 
COST INVERSIÓ 

(€/mch) Cost manteniment i 
operació  

Cost nutrients Cost elèctric 

15,01 1,15 0,22 0,57 

Actualització dels valors ( € / mch per l’any 2.007) 

IC (2004 a 2007) = 1,09 

16,36 1,25 0,24 0,62 

Font: [24], [27] 

CÀRREGA VOLUMÈTRICA: No ha de sobrepassar els 1.000 m3/h d’aire per m2 de superfície 

del medi filtrant.  

SUPERFÍCIE: 1,05·10-3 m2/mch 

TEMPS RESIDÈNCIA: 30 seg. 

COST AMBIENTAL: és baix ja que no s’usen productes químics i els residus que es 

produeixen estan vinculats a les purgues del sistema de prehumidificació i al lixiviat del 

biofiltre, que són assimilables a aigües residuals urbanes. 

ESTUDI COMPARATIU DE LES OPCIONS TÈCNICAMENT VIABLES 

A partir del vist fins ara, s’estableix la següent taula comparativa: 

Taula 9.21 Estudi comparatiu de les opcions tècnicament viables 

PRETRACTAMENT (Cabal d’aire: 110.420 m 3/h) 

 VIA QUÍMICA                
(2 línies de 3 torres c/u) 

CARBÓ ACTIU         
(3 línies) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(10 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 40,85 m2 116 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 2.816.814 € 1.806.471 € COST  
ECONÒMIC Explotació(CE) 683.500 €/any 232.986 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR.  99,5% 95% 

TEMPS RESIDÈNCIA 2,7 a 3 seg. 

AQUESTA OPCIÓ  
ES DESCARTA 

(veure taula 9.17) 

30 seg. 

DECANTACIÓ PRIMÀRIA (Cabal d’aire: 50.450 m 3/h) 

 VIA QUÍMICA                
(1 línies de 3 torres) 

CARBÓ ACTIU         
(2 línies) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(5 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 18,7 m2 53 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 1.286.980 € 825.360 € COST  
ECONÒMIC Explotació(CE) 312.285 €/any 106.450 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR.  99,5% 95% 

TEMPS RESIDÈNCIA 2,7 a 3 seg. 

AQUESTA OPCIÓ  
ES DESCARTA 

(veure taula 9.17) 

30 seg. 
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REACTORS (Cabal d’aire: 226.650 m 3/h) 

 VIA QUÍMICA                 
(2 línies de 2 torres c/u) 

CARBÓ ACTIU         
(6 línies) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(21 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 57 m2 238 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 5.781.842 € 3.707.994 € COST 
ECONÒMIC Explotació(CE) 1.402.964 €/any 478.231 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR. 99 % 95% 

TEMPS RESIDÈNCIA 2,7 a 3 seg. 

AQUESTA OPCIÓ  
ES DESCARTA 

(veure taula 9.17) 

30 seg. 

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA (Cabal d’aire: 46.860 m 3/h) 

 CARBÓ ACTIU              
(2 línies) 

VIA QUÍMICA            
 (1 línia de 2 torres) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(4 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 25,8 m2 11,7 m2 49,2 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 770.378 € 1.195.399 € 766.630€ COST 
ECONÒMIC Explotació(CE) 121.367 €/any 290.063 €/any 98.875 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR. 99 % 99 % 95 % 

TEMPS RESIDÈNCIA 1,6 a 1,8 seg. 2,7 a 3 seg. 30 seg. 

BOMBEIG EMISSARI (Cabal d’aire: 38.825 m 3/h) 

 CARBÓ ACTIU              
(1 línia) 

VIA QUÍMICA            
(1 línia de 2 torres c/u) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(4 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 21,4 m2 9,7 m2 40,8 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 638.283 € 990.426 € 635.177 € COST 
ECONÒMIC Explotació(CE) 100.557 €/any 240.327 €/any 81.921 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR.  99 % 99 % 95 % 

TEMPS RESIDÈNCIA 1,6 a 1,8 seg. 2,7 a 3 seg. 30 seg. 

TRACTAMENT DE FANGS (Cabal d’aire: 46.950 m 3/h) 

 VIA QUIMICA               
(1 línia de 2 torres) 

CARBÓ ACTIU         
(2 línies) 

BIOFILTRE AVANÇAT 
(4 línies) 

SUPERFICIE OCUPADA 11,7 m2 49,3 m2 

COST AMBIENTAL ELEVAT BAIX 

Inversió (CI) 1.197.695 € 768.102 € COST 
ECONÒMIC Explotació(CE) 290.620 €/any 99.065 €/any 

EFICIÈNCIA DESODOR. 99 % 95 % 

TEMPS RESIDÈNCIA 2,7 a 3 seg. 

AQUESTA OPCIÓ  
ES DESCARTA 

(veure taula 9.17) 

30 seg. 

En tots els casos estudiats, el biofiltre avançat és el sistema de desodorització que ofereix una 

valoració ambiental i econòmica més favorable. Té l’inconvenient de no assolir les eficiències 

de desodorització que obtenen els altres sistemes i presentar uns requeriments dimensionals 

molt superiors (quadruplica les necessitats d’espai respecte a la via química de dues torres i 

les duplica respecte al carbó actiu). 

Per a completar l’estudi econòmic, s’ha realitzat una anàlisi de costos a llarg termini (11 anys 

vista) en que es té en compte el cost de reemplaçar el medi filtrant en el sistema de biofiltració 
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avançada al cap de 10 anys de l’entrada en funcionament (aquest cost no s’ha tingut en 

compte en els costos d’inversió i explotació abans indicats). La següent taula resumeix els 

resultats obtinguts en l’edifici de decantació secundària (en aquest són vàlides les tres opcions 

de desodorització estudiades). Pot observar-se que el sistema de biofiltració i la torre de carbó 

actiu presenten un cost global al cap de 11 anys molt similar, en canvi la via química duplica 

els costos respecte als altres dos sistemes: 

Taula 9.22 Anàlisi de costos a llarg termini   

DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 

VIA QUÍMICA 

 Any  0 Any  1 Any  2 Any  3 Any  4 Any  5 Any  6 Any  7 Any  8 Any  9 Any  10 TOTAL (€) 

CI 1.195.399           

CE  290.063 298.765 307.728 316.960 326.468 336.263 346.350 356.741 367.443 378.466 389.820 
4.910.467 

BIOFILTRE AVANÇAT 

 Any  0 Any  1 Any  2 Any  3 Any  4 Any  5 Any  6 Any  7 Any  8 Any  9 Any  10 TOTAL 

CI 766.630          206.057 

CE  98.875 101.841 104.897 108.043 111.285 114.623 118.062 121.604 125.252 129.009 132.880 
2.239.058 

CARBÓ ACTIU 

 Any  0 Any  1 Any  2 Any  3 Any  4 Any  5 Any  6 Any  7 Any  8 Any  9 Any  10 TOTAL 

CI 770.378           

CE  121.367 125.008 128.758 132.621 136.600 140.698 144.919 149.266 153.744 158.356 163.107 
2.324.822 

Font: [24], [25], [26], [27] 

9.5.3 Proposta d’alternatives   

A partir de l’estudi comparatiu realitzat entre les tècniques viables pel tractament de les olors 

en l’EDAR del Besòs, es realitza una proposta d’alternatives al sistema de desodorització 

existent:  

Taula 9.23 Sistema de desodorització existent i proposta d’alternatives  

 
SISTEMA 
EXISTENT 

ALTERNATIVA         
1 

ALTERNATIVA         
2 

ALTERNATIVA         
3 

Pretractament 
Via química              

(2 línies de 3 torres) 
Via química              

(2 línies de 3 torres) 
Biofiltració avançada 

(10 línies) 
Via química             

(2 línies de 3 torres) 

Decantació 
primària 

Via química              
(1 línia de 3 torres) 

Via química             
(1 línia de 3 torres) 

Biofiltració avançada 
(5 línies) 

Via química             
(1 línia de 3 torres) 

Reactors 
Via química              

(2 línies de 2 torres) 
Via química              

(2 línies de 2 torres) 
Biofiltració avançada 

(21 línies) 
Biofiltració avançada 

(21 línies) 

Decantació 
secundària 

Carbó actiu              
(2 línies) 

Via química              
(1 línia de 2 torres) 

Biofiltració avançada 
(4 línies) 

Biofiltració avançada 
(4 línies) 

Bombeig a 
l’emissari 

Carbó actiu               
(1 línia) 

Via química             
(1 línia de 2 torres) 

Biofiltració avançada 
(4 línies) 

Biofiltració avançada 
(4 línies) 

Tractament de 
fangs 

Via química              
(1 línia de 2 torres) 

Via química              
(1 línia de 3 torres) 

Biofiltració avançada 
(4 línies) 

Via química             
(1 línia de 3 torres) 
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La primera alternativa consisteix en instal·lar torres de via química en tots els edificis de la 

depuradora. Aquesta alternativa suposa diversos canvis respecte el sistema existent. A més 

de canviar el sistema de desodorització en els edificis de decantació secundària i de bombeig 

a l’emissari, proposa afegir una tercera torre de via química en l’edifici de tractament de fangs. 

En aquest edifici es produeixen concentracions elevades d’amoníac i compostos nitrogenats, 

pel que l’addició d’una tercera torre aconseguirà una desodorització més eficient de l’aire.  

La segona alternativa consisteix en instal·lar el sistema de biofiltració avançada en tots els 

edificis.  

La tercera alternativa és una proposta intermèdia entre les dos anteriors. En aquest cas 

s’escull la via química per aquells edificis que presenten una concentració més elevada de 

contaminants (pretractament, decantació primària i tractament de fangs) i la biofiltració 

avançada per la resta. 

9.5.4 Estudi comparatiu entre les alternatives prop osades 

Per cada una de les alternatives plantejades, així com pel sistema de desodorització existent, 

es consideren els següents factors: 

- Eficiència de desodorització obtinguda. Amb l’eficiència de reducció d’olors de cada una de 

les tècniques de desodorització estudiades es calcula la concentració de l’aire tractat emès 

a l’atmosfera i, amb l’aplicació del programa ALOHA, s’obté l’àrea d’afectació que causarà 

aquesta emissió. També es determina la freqüència anual amb que els veïns de les zones 

residencials més properes a la depuradora estaran afectats per episodis de males olors. 

- Cost ambiental 

- Cost econòmic 

- Superfície ocupada 

Els tres últims aspectes es consideren a partir de les dades obtingudes a l’apartat 9.5.2. 

SISTEMA DE DESODORITZACIÓ EXISTENT   

Les eficiències de reducció d’olors de cada sistema de desodorització instal·lat permeten 

calcular la concentració de l’aire tractat emès a l’exterior.  
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Taula 9.24 Concentració emesa després de la desodorització (sistema de desodorització existent) 

EDIFICI 
CONCENTRACIÓ ABANS 

DESODORIT.                
(g/s) 

SISTEMA 
DESODORITACIÓ I 

EFICIÈNCIA 

CONCENTRACIÓ 
DESPRÉS 

DESODORIT. (g/s) 

Pretractament Via química (3 torres)      
99,5% 

Decantació primària Via química (3 torres)      
99,5% 

Reactors Via química (2 torres)    
99% 

Decantació 
secundària 

Carbó actiu (2 línies)       
99%        

Bombeig a l’emissari Carbó actiu (1 línia)         
99%      

Tractament de fangs 

19,03 

Via química (2 torres)      
99%         

0,16 

A més, cal tenir en compte les emissions fugitives d’aire sense tractar que es produeixen. Tal 

com s’ha comentat a l’apartat 9.3, a l’EDAR del Besòs no es treballa amb el concepte de 

pressió negativa en els edificis de pretractament i de tractament de fangs. Aquestes emissions 

fugitives produeixen que la concentració emesa a l’atmosfera s’incrementi aproximadament en 

un 35% (veure conclusions del apartat 9.3). Per tant, la concentració de l’aire emès és de 0,22 

g/s.  

Amb el programa ALOHA es calcula l’àrea d’afectació produïda per aquesta emissió, és a dir 

aquella zona on la concentració d’immissió excedeix el valor objectiu establert (0,025 ppm 

corresponent a 5 UOE/m3). La simulació de dispersió atmosfèrica es realitza considerant les 

condicions meteorològiques més habituals (vent procedent del SSW, amb velocitat 3,28 m/s i 

estabilitat atmosfèrica de classe D). Amb aquestes condicions i per la concentració emesa, no 

es produeixen concentracions d’immissió per sobre del valor objectiu en cap punt.   

Per a calcular el número d’episodis d’olor que es produeixen amb aquest sistema de 

desodorització, es determinen amb les dades de l’Annex F aquells episodis puntuals 

caracteritzats per la persistència d’una direcció i velocitat del vent i una categoria d’estabilitat 

atmosfèrica desfavorables pel que fa a la dispersió atmosfèrica. En aquestes condicions 

(velocitat del vent inferior a 1 m/s, direcció compresa entre NNE i WSW i estabilitat 

atmosfèrica de tipus F) l’emissió de l’aire tractat produeix una distància d’afectació superior a 

500 metres. Aquests episodis es produeixen amb una freqüència anual del 0,5%, és a dir, 44 

hores a l’any.  

- Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada 

A la següent taula es mostren els costos ambientals, econòmics i la superfície ocupada pel 

sistema de desodorització existent. Pel que fa a la generació de residus, les torres de via 

química produeixen un residu líquid (barreja de l’aigua usada, reactius químics i contaminants 

absorbits) que requereix d’un tractament complicat. El residu de les torres de carbó actiu és el 
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propi carbó actiu un cop està saturat pels contaminants adsorbits i sense possibilitat de 

regeneració. Pel que fa al consum elèctric, la conversió a kWh s’ha realitzat considerant la 

tarifa bàsica de subministrament d’energia elèctrica corresponent a grans consumidors, vàlida 

a partir del 1 de juliol de 2007 (0,013936 € / kWh).  

Taula 9.25 Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada (sistema de desodorització existent) 

COST AMBIENTAL COST ECONÒMIC 
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Pretractament 
Via química (3t) 

106.200 m3/h 
106.200 

l/h 
29.736    

g/h 
106.200  

  l/h 8,2·106 0 0,6·106 39 

Decantació 
primària 

Via química (3t) 

43.800 m3/h 
43.800 

l/h  
12.264    

g/h 
43.800    

 l/h 3,4·106 0 0,3·106 16 

Reactors 
Via química (2t) 

225.000 m3/h 
225.000 

l/h 
40.500    

g/h 
225.000  

    l/h 17,3·106 0 1,4·106 56 

Decantació 
secundària 

Carbó actiu (2l) 

43.740 m3/h 
0 

21.000 
kg/any 

21.000 
kg/any 2,3106 0 0,1·106 24 

Bombeig a 
l’emissari 

Carbó actiu (1l) 

27.810 m3/h 
0 

10.500 
kg/any 

10.500 
kg/any 1,5·106 0 0,07·106 15 

Tractament de 
fangs 

Via química (2t) 

45.000m3/h 
45.000 

l/h 
8.100      
g/h 

45.000  
l/h 3,5·106 0 0,3·106 11 

TOTAL  3,7·106 

m3/any 
825·103 
kg/any 

3,7·106 

m3/any + 
31.500 
kg/any  

36·106 0 2,8·106 161 

ALTERNATIVA 1   

Aquesta alternativa considera la instal·lació de torres de via química a tots els edificis.   

Taula 9.26 Concentració emesa després de la desodorització (alternativa 1) 

EDIFICI 
CONCENTRACIÓ    

ABANS DESODORIT.        
(g/s) 

SISTEMA DE 
DESODORITZACIÓ I 

EFICIÈNCIA 

CONCENTRACIÓ 
DESPRÉS 

DESODORIT. (g/s) 

Pretractament Via química  (3 torres) 
99,5% 

Decantació primària Via química (3 torres) 
99,5% 

Reactors Via química (2 torres) 
99% 

Decantació 
secundària 

Via química (2 torres) 
99% 

Bombeig a l’emissari 

19,03 

Via química (2 torres)   
99 % 

0,13 
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Tractament de fangs  Via química (3 torres) 
99,5% 

 

En aquest cas (i en els dos següents) s’utilitzen els cabals de desodorització calculats en 

aquest estudi de millores. En el càlcul d’aquests cabals sí s’ha tingut en compte el cabal de 

sobrepressió a tots els edificis, pel que es considera que les emissions fugitives són 

menyspreables. 

Amb el programa ALOHA es determina l’àrea d’afectació produïda per aquesta emissió (zona 

on la concentració d’immissió excedeix el valor objectiu establert). La simulació de dispersió es 

realitza considerant les condicions meteorològiques més habituals (vent procedent del SSW, 

amb velocitat 3,28 m/s i estabilitat atmosfèrica de classe D). Amb aquestes condicions i per la 

concentració emesa, no es produeixen concentracions d’immissió per sobre del valor objectiu 

en cap punt. Estadísticament tampoc es produeix cap episodi de males olors (cal tenir en 

compte que ALOHA no permet simular velocitats de vent inferiors a 0,58 m/s).  

- Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada 

Pel que fa als cost d’inversió, es considera tan sols allí on es proposa un canvi respecte del 

sistema de desodorització existent (decantació secundària i bombeig a emissari). A l’edifici de 

tractament de fangs, on caldria afegir una tercera torre de via química, el cost d’inversió s’ha 

suposat que és el 50% del cost d’afegir el sistema complet.  

Taula 9.27 Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada (alternativa 1) 

COST AMBIENTAL COST ECONÒMIC 
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Pretractament Via química (3t) 
110.420 

110.420 
l/h 

30.918    
g/h  

110.420 
l/h   

8,5·106 0 0,7·106 41 

Decantació 
primària 

Via química (3t)  
 50.450 

50.450 
l/h 

14.126    
g/h 

50.450  
l/h 

3,8·106 0 0,3·106 19 

Reactors Via química (2t)  
226.650 

226.650 
l/h 

40.797    
g/h 

226.650 
l/h 

17,4·106 0 1,4·106 57 

Decantació 
secundària 

Via química (2t)  
 46.860 

46.860 
l/h 

8.435      
g/h 

46.860  
l/h 

3,6·106 1,2·106 0,3·106 12 

Bombeig a 
l’emissari 

Via química (2t)  
 38.825 

38.825 
l/h 

6.988     
g/h 

38.825  
l/h 

3·106 1·106 0,2·106 10 

Tractament de 
fangs 

Via química (3t)  
 46.950 

46.950 
l/h 

13.146     
 g/h 

46.950  
l/h 

3,6·106 0,6·106 0,3·106 17 

TOTAL  4,5·106 
m3/any 

1·106 
kg/any 

4,5·106 
m3/any 

40·106  2,8·106 3,2·106 156 
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ALTERNATIVA 2  

Aquesta alternativa considera la instal·lació de biofiltració avançada a tots els edificis.   

Taula 9.28 Concentració emesa després de la desodorització (alternativa 2) 

EDIFICI 
CONCENTRACIÓ    

ABANS DESODORIT.        
(g/s) 

SISTEMA DE 
DESODORITZACIÓ I 

EFICIÈNCIA 

CONCENTRACIÓ 
DESPRÉS 

DESODORIT. (g/s) 

Pretractament Biofiltració av. (10 línies)  
  95% 

Decantació primària Biofiltració av. (5 línies) 
95% 

Reactors Biofiltració av. (21 línies)  
  95% 

Decantació 
secundària 

Biofiltració av. (4 línies)    
  95% 

Bombeig a l’emissari Biofiltració av. (4 línies)    
  95% 

Tractament de fangs 

19,03 

Biofiltració av. (4 línies)    
  95% 

0,95 

Com en el cas anterior, es considera que les emissions fugitives són menyspreables. 

Amb el programa ALOHA es calcula l’àrea d’afectació produïda per aquesta emissió (zona on 

la concentració d’immissió excedeix el valor objectiu establert). La simulació de dispersió es 

realitza considerant les condicions meteorològiques més habituals (vent procedent del SSW, 

amb velocitat 3,28 m/s i estabilitat atmosfèrica de classe D). Amb aquestes condicions i per la 

concentració emesa, la zona d’afectació té una distància de 261 metres (no arriba a afectar a 

cap habitatge).  

Pel que fa als episodis d’olor, es produeixen amb una freqüència anual del 1,7% (149 hores a 

l’any). Aquests episodis es produiran durant el dia quan la velocitat del vent sigui inferior a 1 

m/s (amb estabilitat de classe D) i a la nit quan la velocitat del vent sigui inferior a 2 m/s 

(estabilitat F). En tots aquests casos, la zona d’afectació superarà els 500 metres (i en el pitjor 

cas arribarà a una distància de 850 metres).  

- Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada 

Pel que fa a la generació de residus, la biofiltració avançada produeix un residu líquid 

assimilable a l’aigua residual urbana. 
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Taula 9.29 Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada (alternativa 2) 

COST AMBIENTAL COST ECONÒMIC 
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Pretractament Biofiltració av. 
(10l)   110.420 

22.084    
l/h   

0 22.084 
l/h    

4,9·106 1,8·106 0,2·106 116 

Decantació 
primària 

Biofiltració av.(5l.) 
50.450 

10.090     
l/h 

0 10.090 
l/h 

2,2·106 0,8·106 0,1·106 53 

Reactors Biofiltració av. 
(21l.) 226.650 

45.330    
l/h  

0 45.330 
l/h 

10,1·106 3,7·106 0,5·106 238 

Decantació 
secundària 

Biofiltració av.(4l)  
46.860 

9.372      
l/h 

0 9.372 2,1·106 0,7·106 0,1·106 49 

Bombeig a 
l’emissari 

Biofiltració av.(4l) 
38.825 

7.765      
l/h 

0 7.765  
l/h 

1,7·106 0,6·106 0,08·106 41 

Tractament de 
fangs 

Biofiltració av.(4l.) 
46.950      

9.390      
l/h 

0 9.390  
l/h 

2,1·106 0,7·106 0,1·106 49 

TOTAL  0,9·106 
m3/any 

0 0,9·106 
m3/any 

23,1·106 8,3·106  1,1·106 546 

ALTERNATIVA 3 

Aquesta alternativa és una solució intermèdia entre les dos alternatives anteriors. Proposa una 

combinació de biofiltració avançada en els edificis amb menor concentració de contaminants 

(reactors, decantació secundària i bombeig a l’emissari) i via química amb tres torres a la 

resta. 
Taula 9.30 Concentració emesa després de la desodorització (alternativa 3) 

EDIFICI 
CONCENTRACIÓ    

ABANS DESODORIT.        
(g/s) 

SISTEMA DE 
DESODORITZACIÓ I 

EFICIÈNCIA 

CONCENTRACIÓ 
DESPRÉS 

DESODORIT. (g/s) 

Pretractament Via química (3 torres)    
99,5% 

Decantació primària Via química (3 torres)  
99,5% 

Reactors Biofiltració av. (21 línies)  
95% 

Decantació 
secundària 

Biofiltració av. (4 línies)    
95% 

Bombeig a l’emissari Biofiltració av. (4 línies)    
95% 

Tractament de fangs 

19,03 

Via química (3 torres)      
99,5% 

0,45 

Com en els casos anteriors, es considera que les emissions fugitives són menyspreables. 

Amb el programa ALOHA es calcula l’àrea d’afectació produïda per aquesta emissió (zona on 

la concentració d’immissió excedeix el valor objectiu establert). La simulació de dispersió es 
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realitza considerant les condicions meteorològiques més habituals (vent procedent del SSW, 

amb velocitat 3,28 m/s i estabilitat atmosfèrica de classe D). Amb aquestes condicions i per la 

concentració emesa, no es produeixen concentracions d’immissió per sobre del valor objectiu 

en cap punt.  

Pel que fa als episodis d’olor, es produeixen amb una freqüència anual del 0,9% (79 hores a 

l’any). Aquests episodis apareixeran quan la velocitat del vent sigui inferior a 2 m/s (amb 

estabilitat de classe F).  

- Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada 

Taula 9.31 Costos ambientals, econòmics i superfície ocupada (alternativa 3) 

COST AMBIENTAL COST ECONÒMIC 
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Pretractament Via química (3t)  
   110.420    

110.420 
l/h 

30.918    
g/h  

110.420 
l/h (*)  

8,5·106 0 0,7·106 41 

Decantació 
primària 

Via química (3t.) 
  50.450 

50.450   
l/h 

14.126    
g/h 

50.450  
l/h (*) 

3,8·106 0 0,3·106 19 

Reactors Biofiltració av. 
(21l.) 226.650 

45.330    
l/h 

0 45.330  
l/h (**) 

10,1·106 3,7·106 0,5·106 238 

Decantació 
secundària 

Biofiltració av. 
(4l.) 46.860 

9.372     
l/h 

0 9.372    
l/h (**) 

2,1·106 0,7·106 0,1·106 49 

Bombeig a 
l’emissari 

Biofiltració av. 
(4l)  38.825 

7.765     
l/h 

0 7.765    
l/h (**) 

1,7·106 0,6·106 0,08·106 41 

Tractament de 
fangs 

Via química (3t.) 
 46.950      

46.950    
l/h 

13.146     
 g/h 

46.950  
l/h (*) 

3,6·106 0,6·106 0,3·106 17 

TOTAL  
2,3·106 
m3/any 

0,5·106 
kg/any 

1,8·106 
m3/any (*) 

+0,5·106 
m3/any(**) 

30·106 5,6·106  2·106 405 

(*) Residu líquid no assimilable a aigües residuals urbanes (cal un tractament per a que ho sigui) 

(**) Residu líquid assimilable a aigües residuals urbanes 

9.5.5 Conclusions 

Decidir si és millor deixar el sistema de desodorització existent a la depuradora del Besòs o bé 

si és preferible optar per una de les alternatives plantejades dependrà de criteri que s’utilitzi 

per prendre la decisió. 

Si s’opta per donar màxima prioritat a la reducció d’olors, la millor solució és l’alternativa 1 

(torres de via química a tots els edificis de l’EDAR). Tenint en compte que tots els casos 

estudiats compleixen el valor objectiu d’immissió d’olor fixat per l’Avantprojecte de Llei contra 

la Contaminació Odorífera (5 UOE/m3 amb percentil del 98%), aquesta solució és la única que 
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aconsegueix que no es produeixi cap episodi d’olor, en condicions normals de funcionament i 

operant de forma adequada.  

Si s’opta per tenir en compte els costos ambientals, la millor solució és l’alternativa 2 

(biofiltració avançada a tots els edificis). Aquesta solució és la que produeix un menor impacte 

ambiental, doncs no usa reactius químics, el residu generat és innocu i és la que implica un 

menor consum elèctric. Pel que fa als costos econòmics, aquesta alternativa té associada una 

despesa inicial superior, tot i que es veu compensada pels menors costos d’explotació anuals.  

És per això que s’ha proposat l’alternativa 3 com una solució intermèdia a les dues anteriors. 

La combinació de biofiltració avançada en els edificis amb menor concentració de 

contaminants (reactors, decantació secundària i bombeig a l’emissari) i via química amb tres 

torres a la resta, aconsegueix reduir l’impacte ambiental respecte al sistema de desodorització 

existent, obtenint resultats similars pel que fa al tractament d’olors.  

9.5.6 Altres consideracions 

A continuació es plantegen algunes millores addicionals. Aquestes mesures són vàlides sigui 

quin sigui el sistema de desodorització instal·lat. 

- Sistema d’avís en cas de circumstància adversa (en el cas de funcionament anòmal del 

procés de depuració, en que la concentració de contaminants a l’aire pot arribar a ser molt 

superior a la determinada en condicions normals o quan es produeixi la presència de 

contaminants tòxics per la comunitat biològica present al medi filtrant en el cas dels 

biofiltres, degut a abocaments irregulars).  

Per a aquests casos, s’ha de preveure la instal·lació d’un analitzador de gasos que faciliti 

els valors instantanis dels contaminants abans i després del sistema de desodorització. 

Amb l’ajut d’aquesta senyal es pot actuar per a minimitzar el problema. 

- Injecció de producte desodoritzant a les xemeneies de sortida d’aire tractat. En cas que es 

produís un episodi anòmal que impedís garantir l’eficiència de desodorització mínima 

necessària, s’activaria el tractament consistent en la injecció de producte desodoritzant de 

tipus neutralitzador (veure apartat 6.2.2 Emmascarament i neutralització) mitjançant 

broquets instal·lats en el conducte de sortida dels gasos de manera que el producte 

addicionat disposés de cert temps per a reaccionar.  

- Instal·lació de cortines d’aire en cada una de les portes d’accés als edificis que 

constitueixen la depuradora. D’aquesta manera es minimitza la sortida d’aire contaminat per 

olor cap a l’exterior quan s’obren les portes.  

Aquesta mesura és especialment recomanable per les portes de l’edifici de pretractament, 

on es produiran entrades i sortides regulars degut a les retirades dels residus 

emmagatzemats als contenidors.  
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- Establir una periodicitat en els diferents processos operatius de la planta que eviti, en la 

mesura que sigui possible, el període en que es produeixen més freqüentment condicions 

desfavorables per a la dispersió d’olors (entre les 16:00 i les 24:00 hores). 

- Establir una rutina de neteja i manteniment de les instal·lacions que eviti la creació de 

condicions de septicitat o l’acumulació de residus.  

- Realització d’un estudi olfactomètric anual. Aquest estudi quantificarà la incidència real 

de les olors a tot l’àmbit de l’EDAR i de forma particular als habitatges més propers. En el 

cas que la percepció d’olors per la població superés el valor objectiu d’immissió establert 

per l’Avantprojecte de Llei conta la Contaminació Odorífera, caldria proposar les 

modificacions i/o ampliacions pertinents dels sistemes de desodorització per reduir les 

emissions. A partir dels resultats obtinguts a l’estudi olfactomètric, s’establirà un control 

periòdic de l’emissió d’olors a aplicar a partir d’aquell moment. 
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10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

A l’Annex J es pot consultar l’Estudi d’Impacte Ambiental complet. En aquest capítol s’inclouen 

les principals conclusions obtingudes.  

L’estudi de dispersió atmosfèrica realitzat (veure capítol 9 de la present memòria o Annex I 

de forma més extensa) conclou que les zones residencials properes a la depuradora patirien 

molèsties per males olors en cas que aquesta no disposés de cap sistema de 

desodorització, ja que la concentració d’immissió d’olor percebuda superaria les 5 UOE/m3 

fixades com a valor objectiu per l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera.  

L’impacte produït per l’emissió d’olors és sever, i exigeix l’adopció de mesures correctores per 

a la recuperació de les condicions ambientals. Les mesures correctores consisteixen en 

l’aplicació de forma correcta i eficient de sistemes de desodorització en cada un dels edificis 

que constitueixen la depuradora. Però la instal·lació i funcionament dels sistemes de 

desodorització impliquen també una sèrie d’impactes, tant positius (reducció de les olors) com 

negatius (ús de reactius, generació de residus, consum elèctric i d’aigua, etc.) 

A continuació es realitza la valoració dels impactes associats a cada una de les alternatives de 

desodorització proposades, a més del sistema de desodorització existent a l’EDAR del Besòs. 

La valoració dels impactes es realitza de forma qualitativa, donant un valor entre 1 i 10 a 

l'impacte segons el seu grau d’importància (1 impacte mínim, 10 impacte màxim). Es pren la 

següent escala de valoració: 

 

1 COMPATIBLE 

2, 3, 4 i 5 MODERAT 

6, 7, 8 i 9 SEVER 

10 CRÍTIC 

A més de la valoració qualitativa, s’aporta el valor corresponent a cada impacte en “sistema 

internacional”. D’aquesta manera es té un element objectiu per fer la valoració. Aquests 

valors són els utilitzats al capítol 9. Pel que respecta a l’eficiència de desodorització, entre 

parèntesi s’indica el número d’episodis d’olor. 
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10.1 Taula resum de valoració dels impactes produïts pel sistema de desodorització existent i les 

alternatives plantejades 

ALTERNATIVES  SISTEMA DE 
DESODOR. 
EXISTENT 1 2 3 

99,2%                   
(44 h/any) (*) 

99,3%                    
(0 h/any) 

95%               
(149 h/any) 

97,6%            
(79 h/any) 

La instal·lació de qualsevol d’aquests sistemes aconsegueix reduir la 
concentració d’immissió d’olor per sota del valor objectiu fixat  (5 UO/m3)  

EFICIÈNCIA DE 
DESODORITZACIÓ 

IMPACTE POSITIU 

Residu no 
assimilable a 
aigua residual 
urbana (3,7·106  

m3/any) 

Residu sòlid 
perillós (31.500 
kg/any) 

Residu no 
assimilable a 
aigua residual 
urbana 4,5·106 

m3/any 

Residu 
assimilable a 
aigua residual 
urbana 0,9·106 

m3/any 

Residu 
assimilable a 
aigua residual 
urbana (0,5·106 

m3/any) 

Residu no 
assimilable a 
aigua residual 
urbana (1,8·106 

m3/any 

GENERACIÓ DE 
RESIDUS 

CRITIC (10) SEVER (9) SEVER (6) SEVER (7) 

Si               
(825·103 kg/any) 

Si               
(1000·103 kg/any) 

No Si                 
(500·103 kg/any) ÚS DE REACTIUS 

SEVER (9) SEVER (9) COMPATIBLE (1) SEVER (7) 

Elevat        
(3,7·106  m3/any) 

Elevat        
(4,5·106 m3/any) 

Baix            
(0,9·106 m3/any) 

Moderat     
(2,3·106 m3/any) CONSUM D’AIGUA 

MODERAT (4) MODERAT (5) MODERAT (2) MODERAT (3) 

Elevat            
(36·106  kWh) 

Elevat            
(40·106  kWh) 

Moderat       
(23,1·106  kWh) 

Moderat      
(30·106  kWh) CONSUM 

ELÈCTRIC 
MODERAT (5) MODERAT (5) MODERAT (3) MODERAT (4) 

Baix                
(161 m2) 

Baix                
(156 m2) 

Elevat              
(546 m2) 

Elevat             
(405 m2) ÚS DEL SÒL 

COMPATIBLE (1) COMPATIBLE (1) COMPATIBLE (1) COMPATIBLE (1) 

(*) Es tenen en compte les emissions fugitives. 

L’alternativa 2 (biofiltració avançada a tots els edificis) és la que produeix un menor impacte 

ambiental, seguida per l’alternativa 3 (combinació entre biofiltració i torres de via química).  Per 

contra, el sistema de desodorització existent (torres de via química i de carbó actiu) i 

l’alternativa 1 (torres de via química a tots els edificis), totes dues amb la mateixa valoració 

ambiental, tenen un impacte ambiental associat més elevat.  
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11. PRESSUPOST 

A continuació es realitza una valoració econòmica dels costos associats a la implantació de 

cada una de les alternatives proposades, així com de l’opció de mantenir el sistema de 

desodorització existent. Per a això es realitza un anàlisi de costos a llarg termini (a 11 anys 

vista) on es tenen en compte els costos d’inversió (CI), d’explotació (CE) i, allí on s’utilitzi 

biofiltració avançada, el cost produït pel reemplaçament del medi filtrant al cap de 10 anys de 

l’entrada en funcionament.  

Taula 11.1 Anàlisi de costos a llarg termini (11 anys) per les alternatives proposades i pel sistema de 

desodorització existent 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SISTEMA DE DESODORTIZACIÓ EXISTENT 

CI (€) 0,00           

CE (€) 2,8·106 2,8·106 2,9·106 3·106 3,1·106 3,2·106 3,3·106 3,4·106 3,5·106 3,6·106 3,7·106 

COST 
ACUMULAT (€) 2,8·106 5,6·106 8,6·106 1,2·107 1,5·107 1,8·107 2,1·107 2,5·107 2,8·107 3,2·107 3,6·107 

ALTERNATIVA 1 (Torres de via química a tots els edi ficis) 

CI (€) 2,8·106           

CE (€) 3,2·106 3,3·106 3,4·106 3,5·106 3,6·106 3,7·106 3,8·106 3,9·106 4,1·106 4,2·106 4,3·106 

COST 
ACUMULAT (€) 6·106 9,3·106 1,3·107 1,6·107 2·107 2,4·107 2,7·107 3,1·107 3,5·107 3,9·107 4,4·107 

ALTERNATIVA 2 (Biofiltració avançada a tots els edi ficis) 

CI (€) 8,3·106          2,2·106 

CE (€) 1,1·106 1,1·106 1,2·106 1,2·106 1,2·106 1,3·106 1,3·106 1,3·106 1,4·106 1,4·106 1,5·106 

COST 
ACUMULAT (€) 9,4·106 1,1·107 1,2·107 1,3·107 1,4·107 1,5·107 1,7·107 1,8·107 1,9·107 2,1·107 2,5·107 

ALTERNATIVA 3 (Torres de via química  +  biofiltrac ió avançada) 

CI (€) 5,6·106          1,3·106 

CE (€) 1,9·106 2·106 2,1·106 2,1·106 2,2·106 2,2·106 2,3·106 2,4·106 2,5·106 2,5·106 2,6·106 

COST 
ACUMULAT (€) 7,6·106 9,5·106 1,2·107 1,4·107 1,6·107 1,8·107 2,05·107 2,3·107 2,5·107 2,8·107 3,2·107 

Des d’un punt de vista econòmic, substituir el sistema de desodorització existent per 

l’alternativa 2 o 3 és avantatjós. En el cas d’instal·lar un sistema de biofiltració avançada a tots 

els edificis de la depuradora, en cinc anys es recuperaria el cost de la inversió realitzada i 

s’estalviarien costos respecte al sistema de desodorització existent. Si l’alternativa escollida 

fos la 3 (torres de via química en l’edifici de pretractament, decantació primària i tractament de 

fangs i biofiltració avançada a la resta), això succeiria en el setè any de la posada en marxa 

del nou sistema de desodorització.  
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Conclusions 

Fins ara, el tema de les olors s’havia considerat amb una certa relaxació. El fet de no disposar 

d’una normativa concreta que regulés aquest vector ambiental i la nota de subjectivitat en la 

seva percepció han suposat un llast per a la implantació de tècniques per al control de les 

olors. Actualment, però, la situació està canviant. Per una banda, està en procés d’elaboració, 

encara que lentament, la Llei contra la Contaminació Odorífera. Aquesta Llei obligarà a les 

activitats susceptibles d’emetre olors a prendre mesures per reduir-ne les emissions per sota 

dels valors objectius establerts. Per una altra banda, la demanda social sobre aquest tema 

cada cop és més important.  

En el moment de decidir quin és el sistema de desodorització més adequat per una 

depuradora, és bàsic seguir una metodologia d’actuació. Les diferents tecnologies per a 

tractar les olors existents al mercat ofereixen un ampli ventall de possibilitats, però cal tenir en 

compte que el disseny del sistema de desodorització va més enllà de la instal·lació d’un equip 

determinat, doncs hi ha d’altres factors que poden resultar igual d’importants (emplaçament de 

la depuradora, tancament de les instal·lacions, càlcul de la xarxa de ventilació i desodorització, 

etc.).  

En aquest projecte s’ha establert la següent metodologia per a decidir quin és el sistema de 

desodorització més convenient: càlcul del cabal d’aire que s’ha de desodoritzar, determinació 

de la concentració i del tipus de contaminants presents a l’aire, determinació de l’eficiència de 

reducció d’olors necessària per a no superar el valor objectiu d’immissió establert i, amb 

aquests paràmetres, proposta i estudi de les alternatives viables. Seguint aquesta metodologia 

s’ha realitzat l’estudi de millores del sistema de desodorització de l’EDAR del Besòs, extraient 

les següents conclusions:   

- El fet de tenir una depuradora totalment coberta permet confinar i facilitar la captació de 

l’aire olorós i reduir a valors acceptables les emissions a l’exterior, evitant la seva sortida 

difusa i descontrolada.  

- En el càlcul del cabal de desodorització s’ha de tenir en compte el cabal de sobrepressió a 

tots els edificis (cabal necessari per a mantenir una lleugera pressió negativa a l’edifici). Tot 

i que la consideració d’aquest cabal implica un increment de l’aire que cal desodoritzar 

(amb el que això comporta econòmicament, degut a l’augment del consum energètic i per 

la necessitat de projectar unes instal·lacions de ventilació i desodorització de majors 

dimensions), la minimització dels gasos olorosos que s’escaparan cap a l’exterior ho 

compensarà.  

- Entre totes les tècniques pel control de les olors existents al mercat, n’hi ha tres viables per 

a tractar l’aire dels diferents edificis que constitueixen la depuradora del Besòs: torres de 

via química, carbó actiu i biofiltració avançada. Aquesta última és la tècnica que causa un 
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menor impacte ambiental (a diferència de les altres dues, no usa reactius i els residus 

generats són assimilables a aigües residuals urbanes) i la que presenta uns costos 

d’inversió i explotació inferiors. Té l’inconvenient d’assolir una menor eficiència de reducció 

d’olors (95% respecte al 99% de les altres tecnologies).  

- El sistema de desodorització existent a l’EDAR del Besòs és adequat, doncs aconsegueix 

que no es produeixin concentracions d’immissió per sobre del valor objectiu establert a 

l’Avantprojecte de Llei contra la Contaminació Odorífera (5 UOE/m3) en cap punt. El número 

d’episodis d’olor (44 hores/any) també és inferior al màxim permès per la normativa 

referenciada (175 hores). 

Aquesta conclusió és contradictòria amb la percepció generalitzada que a la Zona Fòrum 

es produeixen olors. Cal tenir en compte que junt a la depuradora del Besòs es troba la 

planta de tractament de fangs del Besòs que tracta els fangs espessits produïts en aquesta 

EDAR i a la de Montcada i Reixach. Tal com s’ha comentat en aquest projecte, el 

tractament de fangs és una font potencial de males olors. També cal tenir present que en 

tot moment s’ha considerat que l’EDAR treballava en condicions normals de funcionament 

(pel que fa al cabal i concentració de les aigües residuals) i operant de forma adequada 

(sistemes treballant amb màxima eficiència, accessos tancats, etc.) 

- Pel que fa a les alternatives que s’han plantejat, la seva millora respecte al sistema de 

desodorització existent dependrà del criteri que s’adopti per a prendre la decisió. Si s’opta 

per donar màxima prioritat a la reducció d’olors, la millor solució és l’alternativa 1 (torres de 

via química a tots els edificis de l’EDAR). Si s’opta per tenir en compte els costos 

ambientals i econòmics que impliquen cada cas, la millor solució és l’alternativa 2 

(biofiltració avançada a tots els edificis). L’alternativa 3 és una solució intermèdia a les dos 

anteriors. La combinació de biofiltració avançada en els edificis amb menor concentració de 

contaminants (reactors, decantació secundària i bombeig a l’emissari) i via química amb 

tres torres a la resta aconsegueix reduir l’impacte ambiental respecte al sistema de 

desodorització existent, obtenint resultats similars pel que fa al tractament d’olors. 

En referència a la metodologia utilitzada per a projectar el sistema de desodorització en una 

depuradora, o qualsevol instal·lació que pugui causar olors, s’extreu una recomanació. Els 

diferents programes de simulació existents al mercat són una eina de gran utilitat per a 

determinar les alternatives més adequades pel tractament de les olors. Habitualment, el 

mètode de decisió utilitzat per a instal·lar un sistema de desodorització era basar-se en 

l’experiència d’una altra depuradora, però aquesta manera d’actuar tancava la porta a les 

noves tecnologies i no tenia en compte els condicionants propis d’aquella instal·lació. Els 

softwares de simulació d’emissions de contaminants a l’aire i els models de dispersió 

atmosfèrica permeten realitzar estudis que avaluen les necessitats concretes de les 

depuradores, permetent instal·lar la millor tècnica disponible. 
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