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RESUM CORRESPONENT AL PROJECTE VALTEC 09-2-0040: CEL·LA UVEC 

Aquest projecte està basat en l’aplicació d’una tecnologia que consisteix en una 
cel·la electroquímica amb radiació simultània de llum ultraviolada. Es va proposar 
l’ús d’aquest equip en el tractament d’aigües residuals industrials amb l’objectiu 
principal d’obtenir efluents menys contaminats. 

Principalment, es va aplicar a les aigües residuals de tintura tèxtil de manera que 
se n’elimina el color, amb la finalitat de poder reutilitzar aquesta aigua en un altre 
procés de tintura o bé com a tractament complementari a la depuració biològica (ja 
que aquest és insuficient a l’hora de degradar el color residual).  

S’ha comprovat que és possible aconseguir la decoloració de les aigües residuals 
de tintura que contenen mescles de colorants i que inclús es pot arribar a la 
degradació total dels colorants quan el tractament és prolongat. A més, s’ha 
comprovat també que els efluents de tintura tractats amb la cel·la UVEC es poden 
reutilitzar novament en el procés, el que implica l’estalvi d’un 70% de l’aigua i un 
60% de la sal emprades en la nova tintura.  

La tecnologia, provada inicialment a l’INTEXTER amb una cel.la de laboratori, 
també ha estat avaluada a nivell industrial. Es va construir un pilot industrial de 400L 
per realitzar proves in situ a l’empresa Hidrocolor i es va obtenir una concordança 
total entre els resultats obtinguts al laboratori i els industrials.  

En base a aquests resultats, s’està treballant en la construcció d’un nou pilot 
semi-industrial pel tractament de volums variables, que pot operar en continu i que 
atura el tractament automàticament un cop assolida la decoloració requerida. 
Es va redactar l’informe d’intel·ligència tecnològica per part d’una empresa externa 
(Clarke & Modet) on es recullen els principals punts forts de la tecnologia, la seva 
viabilitat en l’àmbit tèxtil i les patents relacionades. 
Es va presentar la tecnologia al primer concurs Valortec 2011, havent estat 
seleccionada com una de les 10 finalistes de la modalitat de llicencia de patents, el 
que va permetre redactar el pla de negoci corresponent. 
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Difusió dels resultats  
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2011: P201131159, Patent espanyola 
2012: PCT/ES2012/070506 
 M.C.Gutiérrez, M.Sala, M.Crespi., “Procedimiento de tratamiento y reutilización de 
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4.4. Tesis 

1. Mireia Sala Gastón dirigida per M.Carmen Gutiérrez (Aplicació de tecniques 
fotelectroquimiques a la degradació de compostos poc biodegradables en 
efluents industrials). UPC, juliol 2012 (Exc. Cum laude) 
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