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Resum   
Aquest treball ha tingut com a objectiu analitzar els impactes mediambientals que causaria el 

sistema de tractament d’aigües residuals amb llacunes d’alta càrrega amb codigestió (de fangs 

primaris i biomassa algal) en petites poblacions mitjançant l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV). El 

sistema d’estudi està dimensionat per a una població equivalent de 1500 HE i per un cabal 

constant de 292.5 m3/d. Consta de 8 elements: el decantador primari per separar el fang primari, 

les llacunes d’alta càrrega pel tractament de l’aigua, el decantador secundari i l’espessidor per 

separar la biomassa algal, el pretractament tèrmic, el digestor anaeròbic per fer la codigestió i 

l’aprofitament energètic de la biomassa algal, la centrífuga pel tractament del digestat i el tanc 

de cogeneració de biogàs.  

Els objectius secundaris han estat, per una banda, comparar el sistema inicial de llacunatge amb 

codigestió d’algues i fangs amb un sistema igual però sense codigestió (i només amb la digestió 

de les algues). I d’altra banda, també s’ha volgut comparat els resultats de les llacunes d’alta 

càrrega (sistema natural) enfront un sistema convencional de tractament d’aigües (EDAR) amb 

fangs activats.  

En l’ACV s’han considerat 7 categories d’impacte rellevants: esgotament abiòtic, esgotament 

abiòtic (combustibles fòssils), escalfament global, reducció de la capa d’ozó, oxidació 

fotoquímica, acidificació i eutroficació. Els resultats obtinguts de l’ACV de les llacunes d’alta 

càrrega amb codigestió indiquen en gran part que el procés de construcció de les pròpies 

llacunes i l’operació al llarg de la seva vida útil (20 anys) són els processos que generen més 

impactes en la majoria de categories. No obstant això, si es considera la reutilització de l’energia 

del biogàs dins el mateix sistema, els impactes es redueixen en tots els casos. Això significa que el 

biogàs crea un impacte evitat. Els impactes on el consum energètic té un major pes passen a ser 

els que experimenten una major reducció en afegir-hi la font addicional d’energia. Així, 

l’esgotament abiòtic es redueix en un 25% i l’impacte de l’esgotament de combustibles fòssils té 

una davallada del 85%. 

La comparativa entre la presència o no de la codigestió en el sistema dóna com a resultat uns 

impactes molt menors en el cas que s’hi doni lloc. Aquest fet és degut a que el decantador 

primari separa el fang primari, que, en mesclar-se amb la biomassa algal provinent de les 

llacunes i de processos físics de decantació, mostra una major producció de biogàs i una major 

qualitat del digestat resultant. 

La comparació amb l’ACV del sistema de tractament convencional (EDAR) també presenta una 

clara reducció dels impactes gràcies a la producció de biogàs deguda a la codigestió dels fangs i 

les algues i el gran consum d’energia que necessita l’EDAR.  

Finalment, es pot concloure que, tot i que les llacunes d’alta càrrega són un sistema natural amb 

un baix impacte ambiental respecte el sistema de tractament convencional per a petites 

poblacions, aquestes necessiten al voltant de 10 vegades més superfície que l’EDAR i això en 

complica la seva implantació, reduint la seva instal·lació a zones amb grans superfícies 

disponibles.  

Paraules clau: Anàlisi del Cicle de Vida, Producció de biogàs, Llacunes d’alta càrrega, Microalgues, 

Tractament d’Aigües Residuals, Codigestió, EDAR   
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Resumen 

Esta tesina ha tenido como objetivo analizar los impactos ambientales causados por un sistema 

de tratamiento de aguas residuales con laguna de alta carga con codigestión (de fangos primarios 

y biomasa algal en pequeñas poblaciones a través del método del análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

El sistema de estudio está dimensionado para una población de 1500 HE i para un caudal de 

292.5 m3/d. Consta de 8 elementos. El decantador primario para separar el fango primario, las 

lagunas de alta carga para el tratamiento del agua, el decantador secundario y el espesidor para 

separar la biomasa algal, el pretratamiento térmico, el digestor anaeróbico donde se da lugar la 

codigestión entre el fango primario y la biomasa algal, la centrífuga donde de trata el digestato y 

el tanque de cogeneración de biogás. 

Los objetivos secundarios han sido, por un lado., comparar el sistema inicial de lagunaje con 

codigestión de algas y fango primario con un sistema igual sin codigestión (sólo con la digestión 

de las algas). Por otro lado, también se ha querido compara los resultados del ACV fe las lagunas 

de alta carga con codigestión con un sistema convencional de tratamiento de aguas (EDAR) con 

fangos activos. 

Para el ACV se han considerado 7 categorías de impacto relevantes: agotamiento abiótico, 

agotamiento abiótico (combustibles fósiles), calentamiento global, reducción de la capa de 

ozono, oxidación fotoquímica, acidificación y eutroficación. Los resultados obtenidos del ACV de 

las lagunas con codigestión indican que en gran parte el proceso de construcción de las propias 

lagunas y la operación a lo largo de su vida útil (20 años) son los procesos que generan más 

impacto en la mayoría de categoría de impacto.  Sin embargo, si se considera la reutilización de 

la energía del biogás producido por el mismo sistema, los impactos se ven reducidos en todos los 

casos. Esto significa que el biogás crea un impacto evitado. Los impactos donde el consumo 

energético tiene un mayor peso son los que han tenido una mayor reducción al añadirle la fuente 

adicional de energía. Así, el impacto del agotamiento abiótico se reduce un 25% y el impacto del 

agotamiento se loas combustibles fósiles se consigue reducir un 85%.  

La comparativa entere la presencia o no de la codigestión de fangos y algas en el sistema da 

como resultado unos impactos mucho menores cuando se da esta codigestión. Este hecho se 

debe a que el decantador primario separa el fango primario que, en mezclarse con la biomasa 

algal que proviene de las lagunas y los procesos físicos de decantación, muestran una mayor 

producción del biogás y una mejor calidad del digestato. 

La comparativa con el ACV del sistema convencional (EDAR) también presenta una clara 

reducción de los impactos gracias a la producción de biogás debida a la codigestión de los fangos 

con las algas, así como el gran consumo energético que necesita la EDAR.  

Finalmente, se puede concluir que, aunque las lagunas de alta carga   son un sistema natural con 

un bajo impacto medioambiental respecto a los sistemas convencionales para pequeñas 

poblaciones, estas necesitan alrededor de 10 veces más de superficie que las EDAR y esto 

complica su implantación, reduciendo su instalación a zonas con grandes superficies disponibles.  
 

Palabras clave: Análisi del Ciclo de Vida, Producción de biogás, Lagunas de alta carga, Microalgas, 

Tratamiento de Aguas Residuales, Codigestión, EDAR   
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Abstract 
The aim of this thesis is to assess the environmental impacts of a High Rate Algal Pond (HRAP) 

with codigestion (of primary sludge and algal biomass) in small communities using the Life Cycle 

Assessment (LCA) methodology. This system is envisaged for an Equivalent Population (PE) of 

1500 inhabitants and for a daily flow of 292.5 m3. This wastewater treatment has 8 elements: 

primary settler for separating the primary sludge, the HRAP for wastewater treatment, the 

settling and thickening tanks for collecting the biomass, thermal pretreatment, anaerobic 

digestor where the codigestion of the primary sludge and the biomass takes place, the centrifuge 

for digestate treatment and the biogas cogenerator tank. 

Other objectives of this thesis were to compare the results obtained from HRAP with codigestion 

LCA, with those obtained from a HRAP system without algae and primary sludge codigestion LCA. 

On the other hand, another comparison was done, this time between the LCA of a HRAP (with 

cogeneration) and an LCA of a wastewater treatment plant (WWTP) with activated sludge. 

In the LCA 7 impact categories were considered: abiotic depletion, abiotic depletion (fossil fuels), 

global warming, ozone layer depletion, photochemical oxidation, acidification and eutrophi-

cation. LCA results of the HRAP with codigestion show that all impacts are caused mainly by both 

the energy consumption during its operation lifespan (20 years) and the construction of the 

ponds. Nevertheless, if reutilization of the energy produced by the system itself is considered, all 

impacts are reduced. This means that the reuse of biogas creates an avoided impact. Results 

show that the impact categories where energy consumption is higher, become the ones who 

have the greater decrease when adding this additional source of energy. For instance, abiotic 

depletion is reduced a 25% or fossil fuel depletion has an avoided impact of 85%. 

When comparing HRAP systems with or without codigestion, the impacts shown when it is 

installed are lower than when not. This is due to the fact that the primary settler helps separating 

the primary sludge that, when codigested with the biomass, they create more biogas, decreasing 

the energy consumption needed.  

 

The LCA comparison between HRAP and WWTP based on activated sludge treatment, shows a 

clear reduction of all impacts thanks to the biogas production due to the codigestion of the 

biomass and the sludge and also the big energy consumption required by the WWTP.  

 

Finally, the conclusion can be that, even though the HRAP system with codigestion has a lower 

environmental impact compared to a WWTP (activated sludge), it has to be taken into account 

that HRAP need around 10 time more surface than WWTP for its installation so this complicates 

its settling, reducing it to the areas where big surface is available. 

 

Key words: Life Cycle Assessment, Biogas production, HRAP, Microalgae, Wastewater treatment, 

Codigestion, WWTP 
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1. Introducció 
 

L’aigua residual és qualsevol aigua que la seva qualitat s’ha vist afectada negativament per la 

influència antropogènica, és a dir, aquella que en resulta d’activitats humanes com l’ús 

domèstic, la indústria, etc. i que conté residus diversos, brutícia i detritus.  

Existeixen nombrosos tipus de sistemes de tractament d’aigües residuals i cadascun d’ells es 

particularitza per ser més o menys sofisticats, però en general es poden classificar en dos 

grups: els sistemes de tractament convencionals, que es caracteritzen per tenir una despesa 

energètica elevada durant la seva operació i on el procés de tractament es pot reduir a hores. 

D’alta banda hi ha els sistemes de tractament naturals, com són les llacunes o els aiguamolls, 

que es caracteritzen per tenir una demanda molt baixa d’energia, una simplicitat en 

l’operació i una durada del tractament de dies, setmanes o fins i tot, mesos. (Oswald & 

Gotaas, 1957; DECA, 2015). Així, es pot considerar que el disseny d’un sistema de tractament 

en una població depèn de l’energia disposada a consumir durant l’explotació i la superfície 

disponible. 

Actualment, la demanda energètica de l’ésser humà ha augmentat exponencialment, i la 

sensibilització sobre la contaminació i l’esgotament dels recursos fa que es plantegin cada 

vegada més alternatives als combustibles fòssils. Alternatives com poden ser les energies 

renovables o els biocombustibles. Aquest fet, lligat al tractament d’aigües residuals, porta a 

la possibilitat d’instal·lar sistemes naturals en poblacions on potser habitualment s’hauria 

instal·lat un sistema convencional (EDAR amb fangs activats). Està clar que la disponibilitat de 

superfície és un altre element clau a l’hora de la presa de decisions així que el que es vol 

estudiar és com repercuteix mediambientalment la instal·lació d’un sistema de tractament 

natural enfront d’un convencional.  

Habitualment les poblacions tendeixen a instal·lar sistemes convencionals però recentment 

s’està veient que una alternativa són els sistemes naturals com les llacunes d’alta càrrega 

(Garcia, Mujeriego, Obis, & Bou, 2001). Així s’ha decidit estudiar aquesta alternativa enfront 

un sistema convencional per a poblacions amb disponibilitat de sòl, que normalment són 

també les poblacions més petites. 

 

D’altra banda, durant molts anys la comunitat científica ha estudiat la millora i optimització 

dels sistemes de tractament naturals millorant, entre d’altres, el comportament dels fangs 

durant tot el procés de tractament, ja sigui amb un pretractament tèrmic, fent una codigestió 

de la massa algal amb els fangs primaris, etc. En aquests aspectes el Departament 

d’Enginyeria Hidràulica, Civil i Ambiental (DECA) de la UPC ha realitzat nombrosos estudis i 

articles que demostren la millora del rendiment en aplicar la codigestió en un sistema de 

tractament (Passos, et al., 2015; Solé, Passos, Garfí, & Ferrer, 2015). D’aquesta manera, 

aquesta tesina neix de la necessitat d’avaluar els impactes ambientals del sistema de llacunes 

amb codigestió per a poder-ho comparar amb altres sistemes de tractament d’aigua residual. 
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2. Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest estudi és l’avaluació de l’impacte ambiental de la construcció i 

operació d’un tractament d’aigües residuals basat en llacunes d’alta càrrega amb codigestió de 

fangs i biomassa algal per a poblacions petites. 

Per a dur a terme aquest objectiu, es realitzarà un dimensionament d’aquest sistema de 

tractament d’aigües residuals. La metodologia emprada per a determinar-ne l’impacte ambiental 

és l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV). 

 

Els objectius específics són els següents: 

 

- Realitzar l’Anàlisi del Cicle de Vida del sistema de llacunes d’alta càrrega amb codigestió. 

- Comparar l’impacte ambiental de la codigestió de fangs obtingut mitjançant l’ACV amb el 

d’unes llacunes d’alta càrrega només amb la digestió de la biomassa provinent del les 

llacunes. 

- Comparar mitjançant l’ACV, l’impacte ambiental produït per les llacunes (HRAP) amb el 

produït per un sistema convencional de tractament d’aigües residuals (EDAR 

convencional). 
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3. Estat de l’art 

3.1. Llacunes d’alta càrrega 
 

El sistema de tractament amb llacunes d’alta càrrega, o high rate algal pond (HRAP), es va 

originar a Califòrnia als anys 50 amb l’objectiu de reduir l’àrea superficial de les llacunes 

convencionals i millorar la sedimentació del fitoplàncton (Oswald & Gotaas, 1957). A més, 

també és considerada una tecnologia prometedora degut a la seva eficiència energètica i 

el baix impacte mediambiental.  

Les llacunes d’alta càrrega, són llacunes aeròbiques extenses i de poca profunditat on s’hi 

deixen créixer algues per a que aquestes contribueixin a l’oxigenació de l’aigua residual 

gràcies a la seva activitat fotosintètica (EPA, 2011). El mecanisme de depuració d’aquest 

sistema consisteix en dos processos que es donen lloc simultàniament: la degradació 

bacterial per l’oxigen generat per la fotosíntesi de les algues, i la transformació directa o 

indirecta dels contaminants feta per les algues (Rawat, Kumar, Muranda, & F.Bux, 2011). 

Aquests dos mecanismes també es coneixen com la simbiosi entre algues i bacteris 

(Figura 1) (Oswald & Gotaas, 1957).  
 

 
Figura 1. Funcionament de la simbiosi alga-bactèria i del procés de depuració (M. Gullón, 2003) 

 

L’aigua que conté les llacunes pot ser airejada amb unes pales durant el dia per a 

promoure el creixement de les algues quan normalment hi ha falta de carboni (Craggs, 

Park, Heubeck, & Sutherland, 2014).  

 

3.2. Codigestió 
La codigestió és la digestió anaeròbica de dues o més substàncies d’orígens diferents. El 

seu principal avantatge consisteix en aprofitar la sinergia de la mescla, compensant les 

carències que cada una de les substàncies té per separat. Els objectius generals són 

aprofitar la combinació dels substrats per a obtenir processos més eficaços, així com 

optimitzar l’espai de les instal·lacions (Rey Devesa, 2014).  

En el cas d’una codigestió de fang primari (provinent del decantador primari) amb les 

algues, ha estat estudiat que quan aquests dos elements es combinen en un digestor 

anaeròbic el rendiment d’aquest pot augmentar i alhora millorar la qualitat del digestat 

resultant. (Mata-Alvarez, Dosta, Macé, & Astals, 2011; Solé, Passos, Garfí, & Ferrer, 2015). 
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Utilitzar aquest procés pot portar a millorar la digestió anaeròbica incrementant la 

producció de metà degut a la major contribució de carboni del fang primari i la dilució de 

la quantitat d’amoni tòxic (Wang, Sahu, Rusten, & Park, 2013). 

En aquesta tesina es pretén fer una comparativa d’un sistema amb codigestió de fangs i 

algues i un sistema de digestió d’algues. Al llarg de tot el treball es farà un abús de notació 

s’anomenarà sistema HRAP sense codigestió al sistema que inclou només la digestió de 

biomassa. 

 

3.3. Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
En aquesta tesina, s’entén una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) com un 

sistema convencional de tractament d’aigües basat en els fangs activats. Tot i que es pot 

considerar que tots els sistemes de tractament es poden denominar EDAR, en aquest cas 

es farà un abús de notació i es prendrà EDAR pel sistema EDAR convencional (fangs 

activats).  

Una EDAR (convencional) és un sistema de tractament d’aigües residuals basat en els 

fangs activats. El procés de fangs activats (o actius) consisteix a introduir l’aigua residual 

(generalment provinent d’un pretractament)  en un reactor que conté un cultiu bacterià 

en suspensió (fangs) al qual s’aporta aire per aconseguir que la matèria orgànica s’oxidi 

biològicament a diòxid de carboni i aigua. Seguidament, i mitjançant un decantador, se 

separen ambdues fases: els sòlids en suspensió (fangs) i l’aigua tractada. Simplificant el 

procés, es pot considerar que els microorganismes utilitzen l’oxigen present a l’aigua per 

consumir el substrat o aliment, en aquest cas la matèria orgànica biodegradable 

continguda en l’aigua residual. Com a resultat d’aquest consum, els microorganismes 

obtenen l’energia necessària per mantenir les seves funcions vitals, alhora que generen 

nous individus.  

La major part dels fangs separats en el decantador són retornats cap al reactor biològic, 

mentre que una petita fracció és purgada diàriament del sistema i enviada cap a la línia 

de fangs; d’aquesta manera s’evita que la biomassa present al sistema augmenti i 

envelleixi excessivament. La quantitat diària que es purga és el que determina finalment 

el temps de residència cel·lular (TRC), que de manera simple es podria definir com el 

temps mitjà que la biomassa es manté en el reactor (Cervera López, 2015). 

 

3.4. Anàlisi del Cicle de Vida 
L’increment de la conscienciació sobre importància de la protecció del medi ambient i els 

possibles impactes associats als productes ha fet augmentar l’interès per desenvolupar 

metodologies per a ajudar a entendre i afrontar aquests impactes. Una de les tècniques 

desenvolupada per aquest fi és l’anàlisi del cicle de vida (ACV).  

L’ACV pot ajudar a identificar oportunitats de millora ambiental d’un producte o de varis 

punts del seu cicle de vida, pot facilitar la presa de decisions en la indústria, en 

organitzacions governamentals o no, entre d’altres.  
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El cicle de vida d’un producte són les etapes consecutives i enllaçades entre elles d’un 

producte o sistema, des de l’adquisició o generació dels recursos naturals fins al rebuig 

final. 

Les fases d’un estudi d’ACV són les  següents: definició de l’objectiu i els límits del 

sistema, l’anàlisi de l’inventari, l’anàlisi dels impactes i la fase d’interpretació (ISO, 2006). 

Tot i que sembla una metodologia recent, els primers estudis sobre el cicle de vida d’un 

producte daten de finals dels anys seixanta i estaven enfocats temes com l’eficiència 

energètica, el consum de recursos naturals i a vegades, l’eliminació de residus. Al llarg 

dels anys posteriors es va anar establint aquesta metodologia i va anar atraient l’interès 

de moltes empreses (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997).  
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4. Dimensionament i metodologia 

4.1. Disseny del sistema de tractament d’aigua residual 
 
En l’estudi del tractament d’aigües residuals s’han realitzat una sèrie d’hipòtesis per a 

crear un conjunt d’estudi assequible per aquesta tesina. En aquest cas, s’ha estudiat una 

població de 1500 hab-eq (habitants equivalents) i un cabal de 292.5 m3/d.  
 

Les dades de partida referents a la construcció del sistema HRAP, tant proporcions en 

quant a materials com dades de cabals, s’han extret d’un sistema real implantat a 

Riudecanyes, un municipi al sud de Catalunya (ACA, 2014; Marciano, 2014). Les dades 

sobre la qualitat de l’efluent d’entrada s’han extret d’estudis de laboratori diversos (Solé, 

Passos, Garfí, & Ferrer, 2015; Passos, et al., 2015). La valoració energètica de tot el cicle, 

és a dir, el càlcul dels consums energètics d’elements com les llacunes, el digestor o la 

centrífuga; així com l’energia produïda per la codigestió dels fangs, també han estat 

basats en altres estudis (Marciano, 2014; Hereza, 2015). Els càlculs detallats del 

dimensionament dels elements, així un resum de l’inventari i els càlculs dels consums 

energètics i de producció de biogàs es troben detallats en la secció 1 de l’Annex. 
 

 

A continuació s’adjunten les dades preses per a fer aquest estudi: 

Dades inicials Valor Unitats 

Habitants equivalents 1500 HE 

Dotació 195 L/HE·dia 

Cabal 292,5 m3/dia 

DBO 240 mg DBO/L 

Concentració MES del efluent 300 mg MES/L 

Concentració N del efluent 44 mg N/L 
Taula 1. Dades de partida de l'estudi 

 

La figura següent (Figura 2) mostra la línia de tractament que segueixen les  aigües 

residuals en aquest sistema. 

 
Figura 2. Línia de tractament del sistema HRAP amb codigestió 
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L’aigua provinent dels col·lectors d’aigües residuals entra a la planta de tractament i en 

comença el seu tractament amb el decantador primari. En aquest tanc es fa una primera 

separació per gravetat de l’aigua i la matèria sòlida, anomenada, fang primari. 

Posteriorment l’aigua arriba a les llacunes d’alta càrrega on es veuen sotmeses a un 

tractament biològic per a eliminar-ne els contaminants. L’aigua clarificada que surt de les 

llacunes pot ser reutilitzada, mentre que la biomassa algal restant arriba al decantador 

secundari i a l’espessidor, encarregats d’augmentar la concentració de sòlids de la 

biomassa. Aquesta passa pel tanc de pretractament tèrmic just abans de mesclar-se amb 

el fang primari al digestor anaeròbic. En aquest tanc s’hi dóna lloc la codigestió i dóna 

com a resultat metà (biogàs) i d’altra banda el digestat. Aquest últim anirà a la centrífuga 

per a separar-ne la part sòlida, que es reutilitzarà com a fertilitzant, i la líquida, que 

tornarà a entrar al procés de tractament. Finalment, el biogàs emès en el digestor va al 

tanc de cogeneració per a produir energia. 

 

Decantador primari 

En el decantador primari s’ha dimensionat amb un temps de retenció de 2.5 h i és un tanc 

rectangular de 5 metres de llargada per 1.7 m d’ample i 3.6 metres de profunditat. 

S’ha considerat que el tanc es realitzarà en formigó estructural majoritàriament. A 

continuació d’adjunta una taula amb els materials emprats. 

 

Part estructural Material Volum Unitats 
Tanc Formigó 30.47 m3 

Formigó de neteja Formigó pobre 0.85 m3 
Taula 2. Quantitat de material per a la construcció del decantador primari 

 

 
Figura 3. Decantador primari rectangular (TILLEY et al.,2014) 
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HRAP 

Per les llacunes d’alta càrrega es prendrà com a valors de referència les tesis sobre 

l’estació de tractament d’aigua de Riudecanyes (Hereza, 2015; Marciano, 2014), així com 

tots els resultats i conclusions provinents d’estudis sobre les llacunes i la codigestió del 

departament DECA de la UPC (Passos, et al., 2015; Solé, Passos, Garfí, & Ferrer, 2015), i 

s’adaptaran a les dades inicials d’aquesta tesina.  

Tot i que el temps de retenció hidràulic habitual és entre 6 i 8 hores, s’ha pres 5.6 per a 

obtenir un valor similar al de la superfície de les altres tesines. Tot i així, el cabal és força 

superior a aquestes i per tant, el nombre de llacunes es veurà augmentat. 

Degut a al disseny del les instal·lacions de tractament, s’ha considerat inserir una 

màquina de bombeig per a traslladar l’aigua que surt del codigestor per a tornar-la a 

introduir a l’inici del cicle, més concretament al decantador per a que torni a entrar al 

cicle de tractament (Hereza, 2015). 

Amb aquestes dades inicials, s’obtenen 4 llacunes amb el següent volum total de material 

per a la seva construcció. 

 

Part estructural Material Volum Unitats 

Llacunes 
Formigó 602.03 m3 

Acer (armadura) 36460.28 kg 
Formigó de neteja Formigó pobre 327.60 m3 

Roda i pales 
Acer 100.00 kg 

Fibra de vidre 256.00 kg 

Bomba de fang 

Acer 6.54 kg 

Coure 9.82 kg 

Ferro colat 19.64 kg 
Taula 3. Dades de la construcció de les HRAP 

 
 

 
Figura 4. Llacuna d'alta càrrega de petites dimensions (New Mexico State University) 
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Decantador secundari 
Contràriament al decantador primari, el decantador secundari sol dimensionar-se 

amb una secció circular i cònica en la base (Metcalf & Eddy, 1998). El temps de 

retenció hidràulic pres ha estat de 3.5 h, i s’obté un radi de 4.8 m i una profunditat de 

2.5 m. S’adjunten a continuació la quantitat de material emprat per a la seva 

construcció. 

 

Part estructural Material Volum Unitats 
Tanc Formigó 61.39 m3 

Formigó de neteja Formigó pobre 25.12 m3 
Taula 4: Dades de la construcció del decantador secundari 

 

Espessidor secundari 

L’espessidor secundari té la mateixa forma que el decantador secundari tot i que té 

TRH de 10 dies i un radi de 5 m amb una fondària de 2 m. 

 

Part estructural Material Volum Unitats 
Tanc Formigó 45.94 m3 

Formigó de neteja Formigó pobre 2.08 m3 
Taula 5: Dades de la construcció de l'espessidor secundari 

 

S’ha considerat que un 30 % del volum total que entra al tanc s’espesseix per a 

convertir-se en fang. 

 

Pretractament 
El pretractament s’ha considerat que es dóna lloc en un tanc cilíndric i el temps de 

retenció hidràulic que requereix és de 20 hores. Les dimensions que té segons el cabal 

que hi arriba són 0.65 m de radi i 2 m de profunditat. 

 

Part estructural Material Volum Unitats 
Tanc Formigó  0.53 m3 

Acer (armadura) 31.95 kg 
Acer cromat 2.59 kg 

Ferro colat 0.73 kg 

Formigó de neteja Formigó pobre 0.03 m3 
Taula 6. Dades de la construcció del tanc de pretractament 

  

Digestor anaeròbic 

El digestor s’ha dimensionat un tanc de base circular de radi 5.2 m i una profunditat 

de 2m. El temps de retenció hidràulic és de 20 dies i els materials necessaris són els de 

la taula següent. 
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Part estructural Material Volum Unitats 

Tanc Formigó 6.84 m3 

Acer (armadura) 644.96 kg 

Acer cromat 33.20 kg 

Ferro colat 8.494 kg 

Formigó de neteja Formigó pobre 2.43 m3 

Taula 7. Dades de la construcció del digestor 

 

 
Figura 5. Digestor anaeròbic (Enveng, 2015) 

Centrífuga 

La centrífuga és un element que normalment ve directament de fàbrica i tenen 

formes complexes, la Figura 6 n’és un exemple. Així que per a facilitar-ne els càlculs 

s’ha dimensionat com un paral·lelepípede de 1.2 x 1.4 x 1.4 m, fet íntegrament de 

material metàl·lic.  

 

Part estructural Material Volum Unitats 

Tanc 

Acer 2667.00 kg 

Acer cromat 8.00 kg 

Coure 4.00 kg 

Formigó pobre 0.17 m3 

Taula 8. Dades de la construcció de la centrífuga 
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Figura 6. Centrífuga (Fuchs and Drosg, 2010) 

 
Canalitzacions 

S’han considerat vàries canalitzacions que permeten el transport tant de l’aigua com 

del fang a través de tota la instal·lació de tractament. Totes elles, tant les de la línia 

d’aigua com les de la línia de fangs han estat dimensionades en clorur de polivinil 

(PVC). 

S’han considerat que la distància de separació entre cada una de les etapes del procés 

de tractament ha estat de 4 metres, fent un total de 110 metres de canonades.  

 
 

4.2. EDAR 
En les plantes de tractament convencionals com són les Estacions Depuradors d’Aigües 

Residuals (EDAR), s’hi combinen tant processos físics com el desbast, la filtració o la 

decantació, com químics i biològics (floculació o eliminació de certs component de 

l’aigua).  

 

L’ACV d’una EDAR ja ha estat realitzat amb anterioritat (Cullell, 2015). En aquell estudi, 

l’EDAR estava dimensionada per a 1500 HE i per a un cabal diari de 292.5 m3. El sistema 

inclou les següents fases (Cullell, 2015): 

 Desbast i estació de bombament. És on es separa la fracció sòlida més grollera de 

l’aigua residual i alhora permet que tota la planta treballi per gravetat. 

 Pretractament. És un tractament de l’aigua provinent de l’estació de bombament 

on l’objectiu principal és eliminar les sorres, graves, els sòlids diversos així com el 

greix i els olis que també poden ser-hi presents. 
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 By-pass del tractament biològic. S’utilitza per a  desviar l’excés de cabal provinent 

del tractament preliminar i del tractament biològic. A més, també permet 

controlar el cabal màxim d’entrada al tractament biològic. 

 Tractament biològic i filtre central. El tractament biològic en aquest cas són el 

procés dels fangs activats, basat en un aireig extens i una eliminació dels nutrients 

en un tanc on la nitrificació i la desnitrificació es donen simultàniament. 

 Decantador secundari. L’aigua provinent dels tanc d’aireig experimenta la 

decantació i sedimentació del fang al fons del decantador. 

  Orifici de sortida. L’aigua clarificada surt i, segons la legislació de cada país, és 

utilitzada per a regadiu, neteja, propòsits industrials, etc. 

 Espessidor de fangs. El fang sobrant procedent de la purga de fangs de tractament 

secundari és espessit per gravetat. 

 Deshidratació dels fangs. Finalment, el fang es deshidrata mitjançant una 

centrífuga mecànica. 

 

 
Figura 7. Distribució d'una EDAR. Línies d'aigua i de fangs. (Cullell, 2015) 

 

 

4.3. Anàlisi del cicle de vida  
L’anàlisi del cicle de vida (ACV) és un procés per a avaluar la càrrega mediambiental 

associada a un producte, sistema o activitat, mitjançant la identificació, quantificació i 

descripció de l’energia i els materials utilitzats, i els residus generats al medi ambient. 

Alhora també pretén avaluar l’impacte de l’energia i dels materials utilitzats pel sistema. 

L’anàlisi comprèn tot el cicle de vida d’un producte o activitat, abastant l’extracció i 
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processament de matèria primera, fabricació, distribució, utilització, reutilització, 

manteniment, reciclatge i eliminació final (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997). En la Figura 

8 apareix un esquema que plasma aquesta definició. 

  

 
Figura 8. Estats de l'ACV (Fedkin, 2014) 

 
Tots els estudis d’ACV estan regulats per L’Organització Internacional d’Estandarització 

(ISO en anglès). Així la ISO 14040 regula específicament aquests estudis i en marca quatre 

etapes molt diferenciades (Figura 9) (ISO, 2006). 

 Definició dels objectius i de l’abast, on s’inclou els límits del sistema i el nivell de 

detall.  

 Anàlisi de l’inventari, on es fa un recompte de tots els inputs i outputs del sistema. 

 Avaluació dels impactes, on es valoren la magnitud i la importància dels potencials 

impactes del sistema. 

 Interpretació, on s’avaluen els resultats obtinguts en l’anàlisi de l’inventari i/o en 

l’avaluació d’impactes per a extreure’n conclusions i recomanacions. 

 
Figura 9. Etapes de l'ACV i relació entre elles segons la ISO 14040, 2006 (M. Torrellas, et al. , 2011) 
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L’ACV es realitza mitjançant els softwares especialitzats que estan a l’abast, i en aquest 

cas, s’ha escollit SimaPro 8. El SimaPro 8 és un programa desenvolupat per l’empresa 

holandesa PRé Consultants i és un dels més utilitzats mundialment per l’elaboració d’ACV 

(SimaPro UK, 2015). En aquesta tesi s’ha utilitzat la base de dades Ecoinvent3 – 

(allocation, default (System, S and Unit, U) d’aquest programa. Aquesta base de dades 

conté ICV (Inventaris del Cicle de Vida) de diversos sectors, com la producció d’energia, 

els materials de construcció, la producció de metalls, la producció de químics, etc. Per 

l’avaluació dels impactes ambientals s’ha utilitzat la metodologia CM-IA-Baseline, 

desenvolupada per l’Institut de Ciències Ambientals de la Universitat de Leiden, als Països 

Baixos i s’ha realitzat l’impacte ambiental en set categories: Esgotament abiòtic, 

Esgotament abiòtic (combustibles fòssils), Escalfament global, Esgotament de la capa 

d’ozó, Oxidació Fotoquímica, Acidificació i Eutrofització (Enjuanes Noguero, 2015). 

 

4.3.1. Definició dels objectius i abast 
Els objectius d’aquest anàlisi del cicle de vida seran clars. Analitzar en primer lloc 

l’impacte mediambiental produït pel tractament d’aigües residuals amb microalgues 

(HRAP) i, posteriorment es compararan els impactes generats entre un tractament amb 

sistema HRAP amb i sense codigestió. Finalment, es durà a terme una comparativa dels 

impactes del sistema inicial i els que produeix una planta de tractament d’aigües 

convencional (EDAR). 

 

4.3.2. Unitat funcional 
La unitat funcional és un acompliment quantificat d’un sistema del producte que s’utilitza 

com a unitat de referència (ISO, 2006). És a dir, el seu propòsit és proporcionar una 

referència en la que es normalitzarà d’inputs (matèria primera i energia) i d’outputs 

(contaminació i residus) del ACV (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997). 

Així doncs, la unitat funcional (UF) emprada en tots els casos d’estudi és 1 m3 d’aigua 

tractada. 

 

4.3.3. Límits del sistema 
Els límits del sistema defineixen els processos i operacions i els inputs i outputs a tenir en 

compte en l’ACV. L’elecció d’aquests límits és força subjectiva i inclou límits geogràfics, 

límits de cicles de vida i límits entre la “tecnosfera” (tots els aspectes del medi ambient 

creats o alterats pels éssers humans) i la biosfera (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997).  

Tots els límits dels sistemes considerats tindran en compte les emissions indirectes de 

gasos contaminants com CFC o d’efecte hivernacle provocats per processos inclosos en el 

cicle de vida dels materials estudiats. D’aquesta manera, el sistema de llacunatge amb 

cogeneració ve delimitat pels següents elements: 

 Decantador primari, que permet obtenir un primer fang que augmentarà la 

producció de biogàs gràcies a la codigestió amb la biomassa algal. 
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 Llacunes d’oxidació, pel tractament de les aigües residuals. 

 Decantador secundari i espessidor, que fan augmentar la concentració de sòlids 

en el fang i obtenir aigua més clara.  

 Pretractament, on hi té lloc un tractament tèrmic a 75ºC per a millorar les 

qualitats del fang. 

 Digestor anaeròbic, que produeix biogàs, que després va a una planta de 

cogeneració, i fangs (també anomenat digestat). 

 Centrífuga, que separa els sòlids restant, utilitzats com a fertilitzants, i els líquids 

que tornen al decantador primari.  

 

 
Figura 10. Abast del sistema de llacunes d'alta càrrega amb codigestió 

 

Després de fer l’ACV d’aquest sistema es compararà amb un sistema similar a l’anterior 

però sense codigestió del fang primari amb la biomassa algal. En aquest cas, l’abast del 

sistema serà força similar al detallat anteriorment excepte per l’element del decantador 

primari, que és l’element que permet separar el fang primari i que es codigereix amb la 

biomassa algal posteriorment. L’abast és, en primer lloc, les llacunes d’alta càrrega per 

tractar l’aigua, el decantador secundari i l’espessidor secundari per a augmentar la 

concentració de sòlids en el fang i clarificar l’aigua, el tanc de pretractament tèrmic, el 

digestor anaeròbic per la producció de biogàs i finalment la centrífuga per la separació del 

sòlid i el líquid del digestat (Hereza, 2015). 
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Figura 11. Abast del sistema de llacunes sense decantador primari (Hereza, 2015) 

 

En l’última fase d’aquest estudi es comparà l’ACV de les llacunes inicials amb el d’una 

EDAR, així que també s’han de definir els límits d’aquest últim sistema i que es mostren a 

continuació (Figura 12). 
 

 
Figura 12. Abast del sistema EDAR (Cullell, 2015) 

 
Tot i que els límits del sistema estan establerts, pot arribar un moment que es decideixi 

expandir-los per a donar cabuda a emissions evitades. Aquestes emissions evitades o 

impactes evitats provenen especialment quan apareixen conceptes com el reciclatge o la 

reutilització del producte o activitat estudiada (Nicholson & Morin, 2010). Els impactes 

evitats es comptabilitzen com a negatius. 
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4.3.4. Anàlisi de l’Inventari del Cicle de Vida 
L’anàlisi de l’inventari del cicle de vida, Life Cycle Inventory (LCI) en anglès, és la fase de 

l’ACV on es recopila i quantifica tots els inputs (matèria prima i energia) i outputs al llarg del 

cicle de vida del sistema a analitzar (ISO, 2006). Aquest inventari ha estat dividit en vàries 

parts per a facilitar-ne la comprensió i posterior comparativa dels resultats. Cada una 

d’aquestes dues divisions conté varis processos i activitats que es detallen en els dos sub-

apartats següents. 

Per a facilitar l’obtenció i la comprensió dels resultats, els diferents grups han estat 

introduïts i ordenats cronològicament. L’inventari es pot veure detallat en la secció 4.1 i 

també en l’annex (secció 2.1). 

 

4.3.4.1. Materials i construcció (treballs d’obra civil) 
01. Decantador primari 

En aquest apartat s’hi engloben els materials necessaris per la construcció del 

decantador primari, som són el formigó pobre, utilitzat per anivellar i com a 

fonaments, i el formigó normal utilitzat per la creació del tanc rectangular. Els 

càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.1, Taula 1). 

 

02. HRAP 

Aquí s’inclou tant el formigó pobre com el formigó i l’armadura d’acer necessaris 

per fer les llacunes. Alhora també s’hi afegeix el metall de les pales de la roda que 

permet airejar l’aigua i crear les algues, i de la bomba que succiona el fang 

resultant per transportar-lo fins al procés següent del tractament. Els càlculs es 

detallen a l’Annex (secció 1.2, Taula 3). 

 

03. Decantador secundari 

S’inclouen els mateixos conceptes que al decantador primari, ja que el tanc de 

sedimentació també se l’anomena sovint decantador secundari, és a dir, el 

formigó pobre i el formigó normal. Els càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.3, 

Taula 5). 

 

04. Espessidor 

Aquí, com anteriorment en els dos decantadors, s’inclouen només el formigó 

pobre i el formigó normal per la construcció de l’estructura del tanc degut a les 

seves dimensions. Els càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.4, Taula 6). 

 

05. Pretractament 

Del tanc de pretractament, se’n pren els materials per a la seva construcció, que 

són, formigó i armadura d’acer pel formigó armat, però també crom i el ferro 
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colat; així com la seva obtenció i manutenció. Els càlculs es detallen a l’Annex 

(secció 1.5, Taula 7). 

 

06. Digestor anaeròbic  

Aquest apartat inclou la construcció del tanc del digestor anaeròbic, és a dir, el 

formigó pobre i el formigó armat (formigó i armadura d’acer) i altres materials 

metàl·lics; però alhora també té en compte el tractament i fabricació d’aquests 

metalls. Els càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.6, Taula 8). 

 

07. Centrífuga 

En aquest apartat, s’ha de tenir en compte la construcció de la centrífuga, encara 

que no es construeixi in situ ja que l’impacte mediambiental existeix igual. A més, 

SimaPro ja té en compte els processos de tractament i fabricació dels metalls. Els 

càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.8, Taula 10). 

 

08. Canonades 

En aquest secció s’ha considerat el material plàstic de les canonades així com el 

procés d’extrusió previs. Els càlculs es detallen a l’Annex (secció 1.9). 

 

4.3.4.2. Operació 

Consum Energètic 

L’apartat d’operació del sistema inclou l’element principal del procés de 

funcionament com és l’energia elèctrica. Els processos que en fan consum són la 

roda de pales i la bomba de les llacunes, el digestor anaeròbic i per últim, la 

centrífuga. Els càlculs es detallen a l’Annex (secció 2.3). 

 

4.3.5. Anàlisi dels Impactes del Cicle de Vida 

El propòsit d’aquest anàlisi és aportar informació addicional per a ajudar en l’anàlisi de 

l’inventari del cicle de vida per a ajudar a comprendre el significat mediambiental dels 

resultats de l’anàlisi de l’inventari del cicle de vida (ISO, 2006). Aquesta fase inclou un 

nombre de diferents categories d’impacte i mètodes d’anàlisi d’impactes. Les categories 

d’impacte es trien des d’una llista preestablerta (Figura 13), i poden variar segons els límits 

del sistema o l’objectiu (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997). 
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Figura 13. Categories d'impacte (WCA environment limited, 2015)  

 

4.3.5.1. Categories d’impacte 

Basat en el mètode d’estudi emprat i els impactes escollits per l’estudi d’aquest 

anàlisi del cicle de vida són els següents: 

 

Esgotament abiòtic 

Els recursos abiòtics són tot aquells recursos naturals considerats sense vida, ja siguin 

provinents de fonts renovables o no renovables, tals com el vent, el mineral de ferro, 

el cru de petroli. Així, l’esgotament abiòtic és la reducció de les reserves d’aquests 

materials. El programa SimaPro avalua aquesta variable amb la unitat kg Sb eq (kg 

antimoni equivalent / kg extracció). 

 

Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) 

Aquest impacte s’inclou en l’anterior i es centra en la reducció de les reserves dels 

combustibles fòssils. Està relacionat amb el Poder Calorífic Inferior (PCI) i es mesura 

en MJ per kg de m3 de combustible fòssil (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997).  

 

Escalfament global 

L’escalfament global és l’escalfament de les zones baixes de l’atmosfera a causa de la 

reflexió que causen els gasos d’efecte hivernacle com són el diòxid de carboni (CO2) o 

el metà (CH4). Aquí s’expressa aquest impacte com a kg de CO2 equivalent per kg de 

gas emès per un de temps de 100 anys (GWP 100a) (Astrup, Hoffman, & Moller, 

1997).  

 

Reducció de la capa d’ozó 

És la reducció de la quantitat d’ozó de l’estratosfera que pot fer augmentar el nivell 

de radiació UV, tot degut l’emissió de clorofluorocarbonis (CFCs); presents en esprais, 

certes escumes de plàstic, refrigeradors, i aparells d'aire condicionat. Es mesura en kg 

CFC-11 equivalent (Garfí, 2015). 
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Oxidació fotoquímica 

Aquest impacte ve causat per la degradació dels components orgànics en presència 

de llum i òxid de nitrogen (NOx) que conjuntament formen ozó. Aquest gas és molt 

perjudicial quan entra en contacte amb els éssers vius. Les unitats amb les que es 

mesura aquest impacte són kg C2H4 equivalent (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997).  

 

Acidificació 

L’acidificació és causada per l’alliberament de protons al medi ambient. Aquest 

excedent de protons fa perdre la capacitat de neutralització que tenen el sòl i l’aigua i 

ve produït per la presència de sulfurs, òxids de nitrogen i altres contaminants, tots en 

la forma d’àcids. L’acidificació està expressada en termes de kg SO2 equivalents 

(Astrup, Hoffman, & Moller, 1997). 

 

Eutroficació 

L’eutroficació és definida com l’enriquiment de l’ecosistema aquàtic amb nutrients 

que fan augmentar la producció de plàncton i altres plantes aquàtiques conduint a un 

deteriorament de la qualitat de l’aigua. Aquest impacte s’expressa en kg PO4
-3 

equivalents (Astrup, Hoffman, & Moller, 1997). 
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5. Resultats 
La interpretació del cicle de vida és la fase de l’ACV on s’identifica, es qualifica, es revisa i s’avalua 

la informació provinent de les conclusions de l’anàlisi d’inventari o del anàlisi d’impactes (Astrup, 

Hoffman, & Moller, 1997). Aquesta informació sempre s’avaluen en relació amb l’objectiu i 

l’abast del sistema inicial per a poder arribar a conclusions i recomanacions (ISO, 2006). 

 

5.1. Llacunes d’alta càrrega amb codigestió 

A continuació s’exposen els resultats obtinguts del sistema de llacunatge d’alta càrrega amb 

codigestió, classificats segons les diferents categories d’impacte. En tots ells, no s’ha 

considerat l’energia generada pel biogàs produït com a font extra d’energia. En aquest cas 

d’impacte evitat es detalla en la literatura de totes les categories d’impacte i en la Taula 16. 

Els càlculs detallats es poden trobar a l’Annex (secció 3.1.). 

 

5.1.1. Esgotament abiòtic 

L’impacte total és de 8.87·10-7 kg Sb eq. Més del 90% d’aquest impacte es deu als 

processos de construcció i, específicament, s’observa que la construcció de les HRAP és 

l’element que contribueix més a l’esgotament abiòtic. Es pot relacionar aquest valor amb 

el fet que és un dels elements de majors dimensions i amb més materials metàl·lics, fets 

que fan disminuir la reserva dels materials abiòtics.  

En el cas que es considerés l’energia del biogàs obtingut en el sistema, aquest 

aconseguiria evitar un impacte de -1.496·10-7 kg Sb eq, evitant l’impacte total en un -25% 

aproximadament.  

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 9 i en la Figura 14. 
 

 

  Impacte Esgotament abiòtic 

  Unitats kg Sb eq 

  Total 5.87E-07 % 

Construcció 

1. Decantador primari 3.16E-09 0.54% 

2. HRAP 4.95E-07 84.33% 

3. Decantador secundari 8.24E-09 1.40% 

4. Espessidor 4.83E-09 0.82% 

5. Pretractament 6.03E-10 0.10% 

6. Digestor Anaeròbic 1.01E-08 1.71% 

7. Centrífuga 1.30E-08 2.21% 

8. Canonades 4.85E-11 0.01% 

Operació Consum Energètic 5.21E-08 8.88% 

Taula 9. Resultats de l'esgotament abiòtic del sistema HRAP 
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Figura 14. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic del sistema HRAP 

 
 

5.1.2. Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) 

L’impacte sobre la disminució de recursos de combustibles fòssils és de 2.84 MJ. El 

funcionament del sistema representa un 57% d’aquest valor, fet lògic ja que actualment 

el consum elèctric encara prové dels combustibles fòssils. Tot i això, cal destacar el 37% 

d’aquest impacte també prové de la construcció de les llacunes pels materials que utilitza 

i la seva producció. Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 10 i 

en la Figura 15. 

Si es pren com a energia alternativa l’energia del biogàs produït, l’impacte total es veuria 

evitat en més d’un -85% ja que l’impacte evitat seria de -2.42 MJ.  

 

 

 Impacte Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) 

 Unitats MJ 

 Total 2.841E+00 % 

Construcció 

1. Decantador primari 2.365E-02 0.83% 

2. HRAP 1.064E+00 37.45% 

3. Decantador secundari 5.741E-02 2.02% 

4. Espessidor 3.599E-02 1.27% 

5. Pretractament 1.126E-03 0.04% 

6. Digestor Anaeròbic 2.050E-02 0.72% 

7. Centrífuga 2.608E-03 0.09% 

8. Canonades 3.201E-03 0.11% 

Operació Consum Energètic 1.633E+00 57.47% 

Taula 10. Resultats de l'esgotament abiòtic dels combustibles fòssils del sistema HRAP 
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Figura 15. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic (combustibles fòssils) del sistema HRAP 

 

5.1.3. Escalfament global 

L’impacte comunament més conegut està principalment causat per la construcció de les 

llacunes i per l’operativa i funcionament del sistema de tractament, amb un 52% i un 41% 

respectivament del 0.217 kg CO2 eq total. Això és degut a l’energia consumida per a fer 

funcionar els sistema, i pel que fa les llacunes, l’impacte prové majoritàriament de les 

emissions indirectes fruit de la generació d’electricitat, calor o vapor provinent de la 

producció dels materials emprats (formigó i metalls).  

L’impacte evitat produït per la producció de biogàs és de -0.158 kg CO2 eq, que correspon 

a un -58% de l’impacte total. 

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 11 i en la Figura 16. 
 
 

  Impacte Escalfament Global 

  Unitats kg CO2 eq 

  Total 2.71E-01 % 

Construcció 

1. Decantador primari 3.23E-03 1.19% 

2. HRAP 1.41E-01 51.87% 

3. Decantador secundari 7.72E-03 2.85% 

4. Espessidor 4.90E-03 1.81% 

5. Pretractament 1.51E-04 0.06% 

6. Digestor Anaeròbic 2.58E-03 0.95% 

7. Centrífuga 2.86E-04 0.11% 

8. Canonades 1.59E-04 0.06% 

Operació Consum Energètic 1.11E-01 41.10% 

Taula 11. Resultats de l'escalfament global del sistema HRAP 
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Figura 16. Resultats de l'impacte de l'escalfament global del sistema HRAP  

 

5.1.4. Reducció de la capa d’ozó 

L’impacte total de la reducció de la capa d’ozó és de 4.47·10-8 kg CFC-11 eq. Aquest 

impacte és ocasionat, en gran part, pel funcionament del sistema, que representa un 63% 

del total. Cal destacar però, que un 32% de l’impacte total també prové de la construcció 

de les llacunes. Això indica que en el cicle de vida del consum energètic, ja sigui en 

l’obtenció de l’energia o la distribució; i de les llacunes, en l’extracció dels materials, la 

fabricació, distribució o final construcció, existeixen elements que emet CFCs. 

Si es té en compte l’energia produïda pel biogàs que s’ha generat, l’impacte evitat seria 

de -2.15·10-8 kg CFC-11 eq i s’hauria reduït un -87% l’impacte total. 

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 12 i en la Figura 16. 

 
  Impacte Reducció de la capa d’ozó 

  Unitats kg CFC-11 eq 

  Total 2.47E-08 % 

Construcció 

1. Decantador primari 1.85E-10 0.75% 

2. HRAP 7.98E-09 32.30% 

3. Decantador secundari 4.65E-10 1.88% 

4. Espessidor 2.82E-10 1.14% 

5. Pretractament 8.26E-12 0.03% 

6. Digestor Anaeròbic 1.46E-10 0.59% 

7. Centrífuga 3.54E-11 0.14% 

8. Canonades 2.58E-12 0.01% 

Operació Consum Energètic 1.56E-08 63.15% 

Taula 12. Resultats de la reducció de la capa d'ozó del sistema HRAP 
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Figura 17. Resultats de l'impacte de la reducció de la capa d'ozó del sistema HRAP 

 

5.1.5. Oxidació fotoquímica 

L’impacte total de l’oxidació fotoquímica és de 6.09·10-5 kg C2H4 eq. Una mica més de la 

meitat d’aquest impacte es deu a la construcció de les llacunes (52%), tot i que el 

funcionament del sistema també té un impacte considerable de gairebé el 40% del total. 

En el cas que s’utilitzés el biogàs produït com a subministrament addicional d’energia, 

l’impacte evitat respecte el total seria -46%, ja que l’impacte de la producció del biogàs és 

de -2.80·10-5 kg C2H4 eq.  

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 13 i en la Figura 18.  

 
 

  Impacte Oxidació fotoquímica 

  Unitats kg C2H4 eq 

  Total 6.09E-05 % 

Construcció 

1. Decantador primari 8.26E-07 1.36% 

2. HRAP 3.18E-05 52.20% 

3. Decantador secundari 1.87E-06 3.07% 

4. Espessidor 1.25E-06 2.06% 

5. Pretractament 4.01E-08 0.07% 

6. Digestor Anaeròbic 7.55E-07 1.24% 

7. Centrífuga 1.21E-07 0.20% 

8. Canonades 2.55E-08 0.04% 

Operació Consum Energètic 2.42E-05 39.77% 

Taula 13. Resultats de l'oxidació fotoquímica del sistema HRAP 
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Figura 18. Resultats de l'impacte de l'oxidació fotoquímica del sistema HRAP 

 

 

5.1.6. Acidificació 

El sistema de llacunatge amb codigestió té un impacte d’acidificació de 1.14·10-3 kg SO2 

eq. Els dos elements que influeixen més en aquest impacte són, altra vegada, les llacunes 

amb un 47% i l’operativa del sistema amb un 46% de l’impacte total. Aquests dos 

processos deuen tenir en el seus respectius cicles de vida, elements que tenen un efecte 

acidificatiu com l’intercanvi d’ions H+ o la lixiviació dels anions OH- (Astrup, Hoffman, & 

Moller, 1997).  

La reducció d’aquest impacte en el cas que s’utilitzés l’energia del biogàs produït seria de 

gairebé un -52% degut a que l’impacte evitat seria de -5.88·10-4 kg SO2 eq.   

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 14 i en la Figura 19. 
 

 
  Impacte Acidificació 

  Unitats kg SO2 eq 

  Total 1.14E-03 % 

Construcció 

1. Decantador primari 1.14E-05 1.00% 

2. HRAP 5.38E-04 47.33% 

3. Decantador secundari 2.74E-05 2.41% 

4. Espessidor 1.73E-05 1.52% 

5. Pretractament 5.71E-07 0.05% 

6. Digestor Anaeròbic 1.04E-05 0.91% 

7. Centrífuga 2.76E-06 0.24% 

8. Canonades 5.36E-07 0.05% 

Operació Consum Energètic 5.28E-04 46.48% 

Taula 14. Resultats de l'acidificació del sistema HRAP 
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Figura 19. Resultats de l'impacte de l'acidificació del sistema HRAP 

 

5.1.7. Eutroficació 

L’impacte total d’eutroficació d’aquest sistema de tractament és de 4.04·10-4 kg PO4
-3 eq. 

Els principals processos implicats en aquest impacte són la construcció de les llacunes i el 

consum d’energia durant el funcionament (49% i 46% respectivament), degut a les 

emissions de N i P en algun element del seu cicle de vida (Astrup, Hoffman, & Moller, 

1997). 

Si s’utilitzés l’energia creada pel biogàs s’evitaria -2.10·10-4 kg PO4
-3 eq i que resulta ser un 

en un -52% de l’impacte total. 

Es poden observar els valors esmentats anteriorment en la Taula 15 i en la Figura 20. 

 
 

  Impacte Eutroficació 

  Unitats kg PO4
-3 eq 

  Total 4.04E-04 % 

Construcció 

1. Decantador primari 3.02E-06 0.75% 

2. HRAP 1.97E-04 48.92% 

3. Decantador secundari 7.25E-06 1.80% 

4. Espessidor 4.60E-06 1.14% 

5. Pretractament 2.14E-07 0.05% 

6. Digestor Anaeròbic 3.94E-06 0.98% 

7. Centrífuga 1.62E-06 0.40% 

8. Canonades 1.57E-07 0.04% 

Operació Consum Energètic 1.85E-04 45.93% 

Taula 15. Resultats de l'eutroficació del sistema HRAP 
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Figura 20. Resultats de l'impacte de l'eutroficació del sistema HRAP 

 

A continuació s’adjunten els valors de la quantitat d’impacte evitat per la reutilització del 

biogàs de cada categoria. 

 

Categoria d'impacte Unitats Impacte total Impacte evitat  % 

Esgotament abiòtic kg Sb eq 5.87E-07 -1.50E-07 -25.49% 

Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) MJ 2.84E+00 -2.42E+00 -85.18% 

Escalfament global kg CO2 eq 2.71E-01 -1.58E-01 -58.33% 

Reducció de la capa d'ozó  kg CFC-11 eq 2.47E-08 -2.15E-08 -87.09% 

Oxidació fotoquímica kg C2H4 eq 6.09E-05 -2.80E-05 -46.00% 

Acidificació kg SO2 eq 1.14E-03 -5.88E-04 -51.76% 

Eutroficació kg PO4
-3 eq 4.04E-04 -2.10E-04 -52.03% 

Taula 16. Impactes totals, impactes evitats pel biogàs i percentatge respecte el total  

 

 

5.2. Comparativa llacunes amb i sense codigestió 

Aquí es presenten els resultats de la comparativa entre dos sistemes de llacunatge amb 

microalgues, un amb codigestió de fangs i algues i l’altre només amb la digestió de les 

algues. La presència d’aquest procés és sinònim d’una major producció de biogàs, i per 

tant, un menor consum energètic (Wang, Sahu, Rusten, & Park, 2013). 

Les dades referents als resultats de l’ACV del sistema HRAP amb digestió han estat extretes 

d’altres estudis (Hereza, 2015) i es detallen a l’Annex (secció 3.2.).  
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molt significativa ja que en l’escenari de codigestió hi ha la construcció del decantador 

primari que fa augmentar aquest impacte. 

 

 
Figura 21. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic amb vs sense codigestió 

 

5.2.2. Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) 
En l’esgotament dels combustibles fòssils el cas de l’impacte anterior es veu amplificat ja 

que aquí la major part de l’impacte venia provocat pel consum d’energia. En produir més 

biogàs quan hi ha la cogeneració, el consum d’energia és menor i per tant l’impacte és 

menor també (unes 7 vegades inferior). 

 

 
Figura 22. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic (combustibles fòssils) amb vs sense codigestió 

 

5.2.3. Escalfament global 
L’impacte produït per el sistema HRAP sense codigestió resulta ser gairebé 3 vegades 

major al del mateix sistema HRAP amb codigestió. Això pot ser degut a la reducció 

d’emissions de CO2 tant directes, com indirectes en la producció d’energia per alimentar 

la planta. 
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Figura 23. Resultats de l'impacte de l'escalfament global amb vs sense codigestió 

 

5.2.4. Reducció de la capa d’ozó 

L’impacte de la reducció de la capa d’ozó es veu reduït un 65% quan s’implanta la 

codigestió, gran part deguda a la major producció de biogàs. 

 

 
Figura 24. Resultats de l'impacte de la reducció de la capa d’ozó amb vs sense codigestió 

 

5.2.5. Oxidació fotoquímica 
L’oxidació fotoquímica també es redueix en introduir la codigestió de fang primari i 

biomassa algal al sistema HRAP i passa de 8.31·10-5 a 3.29·10-5 kg C2H4 eq. Aquesta 

reducció pot ésser deguda al menor consum energètic que fa que es redueixin els 

processos que, en presència de NOx, podrien emetre ozó a l’atmosfera.  
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Figura 25. Resultats de l'oxidació fotoquímica amb vs sense codigestió 

 
 

5.2.6. Acidificació 
La categoria d’impacte de l’acidificació també es veu reduït a menys de la meitat quan s’hi 

introdueix la codigestió en el digestor anaeròbic, és a dir passa de 1.73·10-3 a 5.48·10-4 kg 

SO2 eq. 

 

 

 
Figura 26. Resultats de l'impacte de l'acidificació amb vs sense codigestió 

 
 

5.2.7. Eutroficació 
En aquest impacte, com en l’esgotament dels combustibles fòssils, la davallada d’un 

sistema respecte a l’altre és força important (del 84%) ja que el consum energètic tenia 

major importància i, en produir més biogàs amb la codigestió, el consum energètic 

disminueix en aquest sistema i per tant, s’evita major impacte d’eutroficació.  

 

8.312E-05

3.289E-05

0.00E+00

1.00E-05

2.00E-05

3.00E-05

4.00E-05

5.00E-05

6.00E-05

7.00E-05

8.00E-05

9.00E-05

Sense Codigestió Amb Codigestió

kg
 C

2
H

4
 e

q

Oxidació fotoquímica

1.73E-03

5.48E-04

0.00E+00

2.00E-04

4.00E-04

6.00E-04

8.00E-04

1.00E-03

1.20E-03

1.40E-03

1.60E-03

1.80E-03

2.00E-03

Sense Codigestió Amb Codigestió

kg
 S

O
2

 e
q

Acidificació



Anàlisi del cicle de vida de sistemes de microalgues per a la depuració d’aigües residuals 

 

42 
 

 
Figura 27. Resultats de l'eutroficació amb vs sense codigestió 

 
 

5.3. Resultats de la comparativa EDAR i llacunes 

Es procedeix a comparar els resultats obtinguts anteriorment de les llacunes (HRAP) amb els 

obtinguts del sistema de tractament EDAR. Els resultats dels impactes mediambientals 

d’aquest sistema de tractament d’aigües residuals s’ha extret d’altres estudis (Cullell, 2015) i 

es detallen a l’Annex (secció 3.3.). 

En la següent taula (Taula 17) s’adjunten els diferents impactes dels dos sistemes d’estudi 

d’aquest apartat. En tots els casos posteriors, s’ha considerat que el biogàs produït en el 

sistema HRAP aporta energia a aquest, fent-ne reduir el consum elèctric i, alhora, els 

impactes mediambientals. 
 

Categoria d'impacte Unitats Impacte EDAR Impacte HRAP 

Esgotament abiòtic kg Sb eq 1.69E-06 4.37E-07 

Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) MJ 9.74E+00 4.21E-01 

Escalfament global kg CO2 eq 7.10E-01 1.13E-01 

Reducció de la capa d'ozó  kg CFC-11 eq 9.46E-08 3.19E-09 

Oxidació fotoquímica kg C2H4 eq 1.64E-04 3.29E-05 

Acidificació kg SO2 eq 4.14E-03 5.48E-04 

Eutroficació kg PO4
-3 eq 1.49E-03 1.94E-04 

Taula 17. Comparativa impactes HRAP vs EDAR 

 

5.3.1. Esgotament abiòtic 
El sistema de llacunes aconsegueix ser gairebé un 74% inferior a l’impacte de 

l’esgotament abiòtic respecte el tractament amb EDAR. Això és degut a la utilització de 

molts elements consumibles, com el coagulant, que necessiten les EDAR, ja que el 76% de 

l’impacte total del l’EDAR és produït per l’operació i el manteniment (veure resultats a 

l’Annex, secció 3.3). 
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Figura 28. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic EDAR vs HRAP 

 
 

5.3.2. Esgotament abiòtic (combustibles fòssils) 
Respecte l’esgotament dels combustibles fòssils, és fàcil comprovar que les HRAP tenen 

un menor impacte, de 0.421 MJ, respecte el 3.264 MJ de les EDAR, que esdevé una 

reducció del 96%. Aquesta gran diferència és deguda principalment als menors costos de 

manteniment d’una HRAP enfront una EDAR i en el menor consum. Tot i així, cal recordar 

que tant aquesta tesina com les dades de l’EDAR estan dimensionats per a poblacions 

petites. Per a poblacions grans els sistemes EDAR poden tenir digestor i reutilitzar 

l’energia del biogàs.  

 

 
Figura 29. Resultats de l'impacte de l'esgotament abiòtic (combustibles fòssils) EDAR vs HRAP 

 

5.3.3. Escalfament global 
En l’escalfament global, l’impacte de les EDAR és força major que el de les llacunes (més 

del doble). Això és degut al major consum d’energia i les emissions directes de gasos 

d’efecte hivernacle en EDARs, observades en alguns estudis (Gupta & Singh, 2012). 
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Figura 30. Resultats de l'impacte de l'escalfament global EDAR vs HRAP 

 

5.3.4. Reducció de la capa d’ozó 
L’impacte de la reducció de la capa d’ozó també es veu clarament reduït en utilitzar el 

sistema de llacunatge en comptes de l’EDAR, concretament, en un 97%. La diferència està 

deguda bàsicament al consum d’energia elèctrica per al funcionament. Aquest és 

l’impacte mediambiental on la diferència entre els dos sistemes és major. 

 

 
Figura 31. Resultats de l'impacte de la reducció de la capa d'ozó EDAR vs HRAP 

 

5.3.5. Oxidació fotoquímica 
Seguint en la línia dels impactes revisats anteriorment, l’oxidació fotoquímica causada pel 

sistema de llacunatge és clarament inferior a la causada pel sistema EDAR (3.3·10-5 i 

1.6·10-4 kg C2H4 kg eq respectivament). La causa d’aquesta diferència és l’energia que 

s’estalvia utilitzant el biogàs i, per tant, l’estalvi de les emissions indirectes de C2H4 

provinents d’algun dels elements del cicle de vida de l’EDAR. 
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Figura 32. Resultats de l'impacte de l'oxidació fotoquímica EDAR vs HRAP 

 

5.3.6. Acidificació 
Pel que fa l’acidificació, l’impacte provocat en el medi ambient és menor en les HRAP que 

en l’EDAR, un 87% menor. El factor determinant d’aquesta reducció és el consum 

energètic que necessita cada un dels dos sistemes, essent la HRAP molt més eficient 

energèticament parlant i, per tant, fa reduir les emissions indirectes generades en el cicle 

de vida del consum energètic respecte a l’EDAR. 

 

 
Figura 33. Resultats de l'impacte de l'acidificació EDAR vs HRAP 

 

5.3.7. Eutroficació 
Finalment, analitzant l’eutroficació, el resultats mostren també una clara diferència entre 

els dos sistemes d’estudi, fent que l’impacte es redueixi un 87% si es tracta l’aigua en 

HRAP en comptes de en EDARs. 
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Figura 34. Resultats de l'impacte de l'eutroficació EDAR vs HRAP 
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6. Conclusions i recomanacions 
 

Aquesta tesi tenia com a objectiu principal l’estudi de l’impacte mediambiental del sistema 

de llacunatge amb microalgues i codigestió per al tractament d’aigües residuals en petites 

poblacions amb la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida (ACV).  

Els resultats obtinguts del ACV d’aquest sistema de llacunes amb codigestió, amb una vida 

útil de 20 anys, mostren que la majoria dels impactes mediambientals produïts són causats 

pel consum d’energia durant el funcionament al llarg de la seva vida útil, així com per la 

construcció de les pròpies llacunes, tot i que depèn de la categoria d’impacte estudiada. Així, 

durant la construcció de les llacunes, degut a la seva gran superfície, es necessita molt 

formigó (602 m3 de formigó estructural i 328 m3 de formigó pobre) i això fa augmentar el 

valor de categories d’impacte relacionades amb l’esgotament de recursos naturals 

(esgotament abiòtic), la formació d’ozó (oxidació fotoquímica) o l’escalfament global, amb un 

84%, 52% i 51% de l’impacte total respectivament. Alhora, el procés d’operació al llarg de la 

vida útil del sistema també representa uns percentatges importants respecte els totals en 

l’emissió de gasos CFCs (reducció de la capa d’ozó, 63% del total) o l’esgotament de 

combustibles fòssils (57% de l’impacte total) degut al consum d’energia. 

 Aquests valors es poden veure força reduïts en utilitzar l’energia provinent de la producció 

de biogàs pròpia del sistema, per alimentar processos amb consum energètic. Així, aquesta 

reducció varia segons la categoria d’impacte estudiada. i el valor més baix de reducció és del 

25% en l’esgotament abiòtic, però la reutilització d’aquesta energia pot arribar a reduir fins a 

un 85% l’impacte causat per l’esgotament dels combustibles fòssils (recursos abiòtics) ja que 

en aquesta categoria, el consum energètic tenia un pes important respecte el total. 

Per tant, és aconsellable reutilitzar en aquestes plantes de tractament el biogàs per a reduir 

en general els impactes mediambientals i alhora, reduir el consum energètic, que tot junt es 

tradueix a la fi, en un benefici tant ecològic com econòmic. D’altra banda, i en vista als alts 

impactes produïts pels materials de construcció, es podria estudiar la possibilitat d’utilitzar 

productes ecològicament més sostenibles per a reduir aquests impactes tot i que això podria 

fer encarir el cost de construcció.  

 

Seguidament, un dels objectius d’aquest treball era també comparar els resultats obtinguts 

amb la codigestió dels fangs amb les algues enfront els obtinguts d’un sistema sense 

codigestió sistemes de tractament d’aigües residuals (Hereza, 2015).  

Els impactes generats difereixen molt entre els dos sistemes ja que la cogeneració 

aconsegueix millorar la digestió anaeròbica de les microalgues incrementant la producció de 

biogàs. Això és possible veure-ho en tots els impactes estudiats, des del 44% de reducció en 

l’esgotament abiòtic fins el 87% en l’esgotament de combustibles fòssils, on una de les 

principals font de l’impacte és el consum energètic del funcionament del sistema. 
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Així, queda palès que la codigestió dóna beneficis reduint tant els impactes mediambientals 

com també el consum energètic i en millora la qualitat del digestat resultant (Solé, Passos, 

Garfí, & Ferrer, 2015). 

 

En segon lloc, es pretenia fer la comparativa de les HRAP amb el sistema EDAR convencional 

de totes els impactes. Els sistemes EDAR són els sistemes convencionals de tractament 

d’aigües i també dels més presents arreu del món. Realitzant un ACV, els impactes d’aquest 

tractament mostren una diferència molt important respecte el sistema de llacunes, on la 

reutilització del biogàs per la producció d’energia juga un paper clau en el cicle del 

tractament. Tots els impactes de les EDAR són entre 5 i 20 vegades superiors als de les 

llacunes aproximadament. Tot i així, no es pot menysprear el fet que la superfície requerida 

per a la instal·lació d’una planta de tractament amb llacunes és altament superior a la que 

necessita una EDAR. Encara que aquest impacte en concret (ocupació del sòl – land 

occupation) no s’ha inclòs en aquest ACV, existeixen altres que sí que l’han tingut en compte. 

Aquest impacte és gairebé 10 vegades superior: 0.6 m2/PE de les llacunes enfront 6 m2/PE de 

les EDAR (Cullell, 2015). 

Finalment, es pot concloure que malgrat els nombrosos beneficis ecològics i mediambientals 

que ofereixen els sistemes HRAP, aquests no estan capacitats per a instal·lar-se en zones 

urbanes degut a la seva necessitat d’una major superfície. Així, aquest sistema pretén ésser 

una alternativa més natural i sostenible per a petites poblacions, que tendeixen a construir 

EDAR, però que, alhora, són les regions on la superfície no és un dels principals limitants.   

 

En aquest estudi no s’han inclòs aspectes econòmics o socials. Una anàlisi d’aquest aspectes 

podria ajudar a complementar i a donar una visió més global de la comparativa d’escenaris 

realitzada.   
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