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ANTECEDENTS

Aquesta reunió de treball (workshop) es realitzà com una activitat complementària de les III Jornades 
Tècniques, amb l’objectiu d’abordar les noves tecnologies en el tractament i la valorització de fangs 
i disposar d’informació de primera mà de les iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació 
tecnològica en aquestes matèries. 
Més explícitament, l’objectiu ha consistit en aprofundir en les noves tecnologies i les seves possibilitats, 
analitzant no únicament les tecnologies i els seus benefi cis ambientals, sinó també la seva viabilitat 
econòmica, i conèixer l’orientació que tenen en aquests moments les iniciatives dels diferents equips 
d’R+D+I que treballen a Catalunya en matèria de fangs.
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Es tractava també d’apropar els diferents interlocutors de la temàtica del tractament i la valorització de 
fangs (i dels residus i l’energia). En aquest sentit, hi participaren els responsables de l’administració de 
l’aigua, de la gestió de residus de Catalunya i de l’Institut Català de l’Energia (gestió del sanejament i 
del tractament i la valorització de fangs, gestió de residus i de l’energia), els tecnòlegs (que acumulen 
una valuosa experiència en aquestes temàtiques), els investigadors pròpiament, els responsables 
dels centres de recerca de l’aigua de Catalunya i, fi nalment, hi participaren els responsables dels 
departaments d’R+D+I de les empreses de medi ambient i de l’aigua i els directors i els responsables 
de les temàtiques del sanejament o dels fangs de les empreses que impulsen iniciatives d’innovació 
tecnològica.

La discussió sobre les tecnologies i les seves possibilitats es realitzà a partir de les aportacions 
d’experts que han tingut i tenen un paper important en la introducció de les noves tecnologies en 
plantes i infraestructures de tractament i/o valorització d’arreu del món (hidròlisi tèrmica, gasifi cació, 
vitrifi cació, piròlisi, etc.) i dels directors i coordinadors dels equips de treball d’R+D+I en matèria de 
fangs de Catalunya, que van explicar què s’està fent en aquests moments: iniciatives i projectes a 
Catalunya, l’Estat i Europa; l’aportació d’aquests equips de treball cobreix tant les iniciatives en recerca 
de caràcter més bàsic com la innovació tecnològica.

Abans de tractar de les tecnologies i de l’R+D+I es van explicar de manera molt sintètica l’estat 
de situació de la gestió del fangs (problemàtica i iniciatives), les conclusions de les III 
Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals. Tractament 
i valorització de fangs, i els continguts de la proposta de nou Programa de fangs de l’Administració 
catalana de l’aigua.

La reunió de treball es desenvolupà segons el següent esquema: 

• «Les noves tecnologies i l’R+D+I en el tractament i la valorització de fangs». Estat de situació 
de la gestió dels fangs. Defi nició de les necessitats i els objectius que es planteja actualment la 
gestió dels fangs a l’Administració catalana.

• Les conclusions de les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües 
Residuals. Tractament i valorització de fangs. 

• Línies d’actuació i projectes de desenvolupament en el tractament i la valorització de fangs a 
Catalunya: les propostes del Programa de fangs 2007-2012. 

• La via de la gasifi cació: la tecnologia i la seva implantació. Importància en el sanejament i el 
tractament i la valorització de fangs. 

• Vitrifi cació: la tecnologia i la seva implantació. 
• Les propietats reològiques dels fangs: interès del coneixement i conseqüències.
• Evolució dels microcontaminants orgànics durant la digestió anaeròbica. 
• Aprofi tament integral de fangs de depuradora mitjançant processos termoquímics.
• Eliminació, modifi cació i valorització de fangs d’EDAR: el projecte REMOVALS.
• Gestió de fangs en el marc d’una gestió integrada de residus orgànics.
• Experiències en el compostatge de fangs de depuradora.

1. INTRODUCCIÓ (Josep M. Obis i Antoni Freixes)

Els interessants treballs (ponències i pòsters) presentats a les III Jornades Tècniques han contribuït 
a conèixer millor la situació actual de la temàtica del tractament i la valorització de fangs i a aproximar 
les possibles noves vies de gestió i les seves tecnologies.

El workshop «Les noves tecnologies en el tractament i la valorització de fangs» ha permès 
aprofundir encara més en aquestes temàtiques.1
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Un plantejament rigorós del sanejament de les aigües residuals urbanes ha de tenir iniciatives molt ben 
defi nides de gestió dels fangs residuals originats, que siguin pràctiques i econòmiques i que observin 
les exigències de sostenibilitat que actualment recullen les diferents directives europees (directives 
europees de l’aigua, de fangs, de protecció del sòl, etc.).

En efecte, el tancament del cicle del sanejament exigeix enfocar molt racionalment el tractament i el 
posttractament de fangs. I òbviament les polítiques ambientals han d’orientar-se a limitar completament 
els possibles efectes ambientals de caràcter negatiu (olors, problemes de contaminació, aplicacions al 
sòl i emmagatzematges problemàtics, limitacions en la utilització d’abocadors, etc.).

Aquest enfocament racional ha d’anar més enllà de considerar els fangs com un problema i tractar-
los amb totes les possibilitats a l’abast, observant, com abans es comentava, les exigències de 
sostenibilitat. De fet, els tractaments i posttractaments d’aquest residu i, particularment, algunes 
iniciatives de valorització, ja s’orienten completament en aquesta direcció. En aquest sentit, és 
interessant remarcar que determinades iniciatives de valorització ja permeten introduir l’objectiu de 
residu zero i una utilització pràcticament completa de les possibilitats energètiques i materials dels 
fangs. 

Aquests plantejaments i iniciatives en el tractament i la valorització de fangs, tal com es comentarà més 
endavant, permeten anar més enllà de la consideració del fang com un residu i tenen interès en el sentit 
del compliment dels objectius de sostenibilitat de les directives europees i d’acords internacionals de 
temàtica ambiental, fi ns i tot, en el context de canvi climàtic i del compliment dels objectius de Kyoto (el 
fang com a combustible alternatiu, la producció de ceràmica, de materials de construcció, la hidròlisi 
tèrmica, la via de gasifi cació, etc.).

Cal recordar que la quantitat de fangs que es produeix a Catalunya és molt elevada: el valor mitjà per 
al període 2001-2006 és de 514.972 t. L’any 2004, amb 330 EDAR en funcionament en el territori de 
Catalunya, s’assolí el valor màxim de 553.928 t. Així mateix, la materialització de la planifi cació del 
sanejament (PSARU 2005) introduirà noves EDAR —aproximadament 1.500 estacions fi ns a l’any 
2014—, que constituiran noves fonts de producció de fangs distribuïdes en el conjunt del territori 
(a més, cal considerar l’augment en la producció de fangs a partir de les ampliacions de les EDAR 
actualment en funcionament). 

La necessitat de fer un pas endavant en les iniciatives actuals i de pensar i defi nir què es farà en el futur 
immediat amb els fangs, exigeix que els gestors disposin d’una informació i/o coneixement rigorós de 
totes les possibilitats i tecnologies i, de fet, això és el que mou l’Administració a organitzar reunions 
de treball com les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües 
Residuals. Tractament i valorització de fangs, i la dedicada a Les noves tecnologies i 
l’R+D+I en el tractament i la valorització de fangs. 

Paral·lelament als objectius en matèria de gestió dels fangs s’estan concretant accions i iniciatives per 
evitar la contaminació en origen (abocaments d’aigües residuals industrials i urbanes i la seva infl uència 
en les aigües superfi cials, subterrànies i marines litorals) i s’han introduït opcions de tractament, 
particularitzades i racionalment enfocades, en determinades tipologies d’indústries perquè tant el 
sanejament de les seves aigües residuals com el residus originats tinguin vies de gestió (plantes de 
tractament, col·lectors de salmorres, etc.). Tanmateix, s’estan introduint els nous controls de qualitat en 
els diferents medis hídrics (característiques físiques, químiques i ecològiques) segons les indicacions 
de la Directiva marc de l’aigua.

Evitar al contaminació dels fangs per residus d’origen industrial (inorgànics i orgànics) facilita la seva 
aplicació i utilització en qualsevol de les diferents possibilitats: de l’aplicació al sòl a la seva utilització 
com a combustible alternatiu.

LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TRACTAMENT I LA VALORITZACIÓ DE FANGS 
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Les iniciatives que s’han anat defi nint amb el pas del temps han desembocat en una convenient i 
interessant diversitat de possibilitats en el tractament i el posttractament de fangs, que va de les 
tecnologies de minimització a l’aplicació al sòl: digestió, ultrasons, hidròlisi tèrmica, piròlisi, gasifi cació 
i producció d’energia, restauració de pedreres, aprofi tament com a material per a la construcció, 
compostatge, utilització en l’agricultura, etc. 

De manera progressiva és necessari allunyar-se de la «solució» dels abocadors de fangs, mentre 
que és interessant aprofundir en les possibilitats de la seva aplicació en la restauració de pedreres i 
altres activitats extractives (que constitueixen un tipus particular d’aplicació al sòl i alhora també un 
aprofi tament energètic). 

Les iniciatives actuals i la proposta de nou Programa de fangs de l’Administració de l’aigua de Catalunya 
il·lustren molt bé que hi ha diferents possibilitats en el tractament i la valorització de fangs. 

2. CONCLUSIONS DE LES III JORNADES TÈCNIQUES: TRACTAMENT I 
VALORITZACIÓ DE FANGS (Lucas Moragas)

2.1. Introducció

Les III Jornades Tècniques de Gestió de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals tingueren 
com a objectiu fonamental el tractament i la valorització dels fangs. Així, per primera vegada es 
plantejaven amb un únic objectiu temàtic: els fangs residuals de la depuració. El programa recollí 
una important quantitat de presentacions que mostraven la complexitat de la temàtica per tractar i 
l’evolució experimentada aquests darrers anys a partir de les exigències ambientals i de la introducció 
de tecnologia (de noves tecnologies).

En el desenvolupament de les jornades queda molt palesa la complexitat i el caràcter polièdric de la 
temàtica dels fangs, que així mateix es tradueix en una gestió de fangs que es pot plantejar des de 
diverses possibilitats.

En aquestes III Jornades es tractaren la pràctica totalitat d’aspectes que observa la gestió del fangs. Els 
resultats i les conclusions de les diferents aportacions serveixen per defi nir millor i amb més continguts 
les iniciatives de gestió dels fangs i per donar un nou impuls a determinades activitats d’R+D+I que a 
mitjà i llarg termini aportaran solucions als problemes plantejats. En defi nitiva, les jornades han servit 
per disposar d’una valuosa informació sobre l’estat de la situació del tractament i la valorització de 
fangs, i per defi nir i establir prioritats en les iniciatives de gestió i coneixement del futur immediat. 

2.2. Conclusions

Les conclusions s’han estructurat segons el blocs temàtics següents:

• Aspectes introductoris i normatius, planifi cació de la gestió de fangs i R+D+I. 
• Tractament i valorització de fangs: metodologia, processos i tecnologies (i els retorns de la línia 

de fangs a la d’aigua).
• Eliminació d’olors en tractaments i posttractaments de fangs.
• Naturalesa química i microbiològica del fang. 
• Sistemes d’informació i prevenció de riscos i seguretat. 
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Aspectes introductoris i normatius, planifi cació de la gestió de fangs i R+D+I

• L’evolució normativa és contínua i aquest fet requereix mecanismes àgils d’adaptació als 
canvis.

• L’aplicació agrícola dels fangs de depuradora és actualment la via de gestió privilegiada per la 
normativa europea i pel II Pla nacional de fangs de depuradora (Ministeri de Medi Ambient). 
La directiva europea que regula l’aplicació agrícola es troba en fase de revisió (aprovació de la 
nova directiva prevista a llarg termini). Aquesta inclourà criteris de protecció del sòl.

• Les caracteritzacions realitzades als fangs permeten concloure un compliment de les noves 
limitacions previstes a la directiva anterior (esborrany).

• Catalunya s’ha dotat d’elements de planifi cació: el Programa de gestió de residus industrials de 
Catalunya (esborrany) (PROGRIC, ARC) i el Programa de fangs (PF, ACA).

• El PROGRIC estableix els criteris per a la gestió dels fangs durant el període 2007-2012. En 
resum proposa: 
- Proximitat i autosufi ciència en la gestió.
- Autonomia pública en tractament dels fangs.
- Maximització de la valorització energètica.
- Prospecció de nous tractaments.

• El Programa de fangs (2007-2017) preveu:
- Les actuacions per a la minimització de la producció de fang.
- Maximitzar la diversifi cació de les vies de destinació i la resolució d’incerteses.
- Minimització dels impactes ambientals i socials, i dels costos associats al tractament.
- Desenvolupar actuacions d’innovació tecnològica.

Tractament i valorització de fangs: metodologia, processos i tecnologies

• Anàlisi de les tecnologies de tractament i proposta de processos de millora: digestió aeròbica/
anaeròbica, compostatge, assecatge tèrmic, assecatge solar, assecatge biològic, incineració, 
gasifi cació i vitrifi cació.
- Apareixen possibilitats de millora (sector amb alta activitat).
- Noves alternatives tecnològiques.

• Anàlisi de processos de valorització: aplicació agrícola, rizocompostatge, aplicació a pedreres, 
aplicació en materials de construcció.

• Necessitat de processos de benchmarking amb participació de l’Administració, els tecnòlegs 
i explotadors, i la comunitat científi ca (convenis i estudis en curs des de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

• L’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’experiència i resultats de proves industrials de 
tractaments de fangs que permeten revisar la programació.

• És necessari considerar els tractaments de fangs de forma global, tenint en compte la seva 
integració en el conjunt de les estacions depuradores: efectes dels retorns (les tecnologies 
anammox, SBR, Sharon, etc.). Fase de disseny i fase d’explotació. 

Eliminació d’olors en els tractaments i posttractaments de fangs

• Es posa de relleu la importància de l’impacte social i ambiental de l’olor: exigència social creixent 
(rebuig) que determina la necessitat de solucions.

• Metodologies d’actuació participativa: el cas d’Olot.
• Possibilitats de reutilització dels fangs com a adsorbents.

LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TRACTAMENT I LA VALORITZACIÓ DE FANGS 
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Naturalesa química i microbiològica del fang

• Els fangs com a registre de l’activitat humana i industrial: la presència de contaminants orgànics 
i microbiològics. 

Sistemes d’informació i prevenció de riscos i seguretat

• Aplicació de tecnologies de la informació en la gestió de dades associades a la gestió de 
fangs.

• Importància de la prevenció de riscos laborals en la gestió d’instal·lacions de tractament i 
valorització de fangs: atmosferes explosives, riscos biològics i gasos tòxics.

3. LÍNIES D’ACTUACIÓ I PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT EN EL TRACTAMENT 
I LA VALORITZACIÓ DE FANGS A CATALUNYA (Marc Moliner)

La gestió de fangs de depuració es troba condicionada per factors d’índole diversa: socials, ambientals, 
logístics, econòmics i energètics, entre d’altres. L’evolució d’aquests factors és, sovint, difícilment 
previsible. Així doncs, si bé en l’actualitat a Catalunya es disposa de les vies necessàries per a la 
gestió correcta dels fangs, s’han de preveure mitjans per fer front a possibles escenaris futurs, on la 
confi guració dels condicionants esmentats pugui ser diferent a l’actual. En síntesi, davant la diversitat i 
la incertesa dels factors que condicionen la gestió del fang s’imposa dotar-se de la diversitat d’opcions 
de gestió més gran possible.

Per assolir aquest objectiu és necessari tenir el màxim de coneixement de les característiques del fang 
i dels sistemes de gestió del material. Aquest coneixement s’ha de dirigir cap a la promoció de recerca 
bàsica i aplicada, així com a l’adquisició d’experiència directa en l’àmbit de la producció, tractament i 
gestió del fang.

L’horitzó d’aquesta recerca se situa a mitjà i llarg termini, a fi  i efecte de complementar i/o substituir les 
vies de gestió del fang actuals.

En relació amb l’exposat, l’Agència Catalana de l’Aigua ha promogut i continua promovent línies de 
recerca per a la millora de la gestió del fang a Catalunya. En aquest sentit s’han dut a terme iniciatives, 
algunes de les quals es poden considerar pioneres en el nostre entorn immediat.

En el marc de la dinàmica descrita, el nou Programa d’actuacions per a la gestió dels fangs 
residuals generats en els processos de depuració d’aigües residuals urbanes de Catalunya, 
que es troba en procés d’elaboració, incorpora com un els seus objectius principals la dotació de 
recursos per a la realització d’activitats d’R+D+I orientades als seus principis generals.

A continuació es relacionen les línies de recerca vigents i previstes relatives a la gestió dels fangs:

• Estudi de les característiques mecàniques del fang deshidratat 
• Estudi de microcontaminants orgànics emergents (PBDE, PFO, cloroparafi nes, «farmacèutics»)
• Millora de la deshidratació del fang
• Optimització de la digestió anaeròbica (hidròlisi prèvia: tèrmica i ultrasons) 
• Digestió aeròbica termòfi la
• Aprofi tament biogàs
• Aplicació agrícola del fang (digerit, compost, sec)
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• Aprofi tament de fang en activitats extractives
• Projecte LLOT 1 i 2 
• Tractaments:

- Avantprojectes de plantes de compostatge
- Compostatge distribuït
- Compostatge gris
- Assecatge de baixa temperatura 
- Optimització energètica dels assecatges tèrmics
- Assecatge solar
- Tractament químic

• Valorització energètica en plantes de fabricació de clínquer
•  Gasifi cació (projecte de planta de gasifi cació)
• Planta de vitrifi cació

4. LES NOVES TECNOLOGIES

4.1. Introducció

En el marc de les III Jornades Tècniques s’han presentat nombroses aportacions d’interès que 
permeten situar la utilització actual de determinades tecnologies, analitzar-ne el grau de consolidació 
i les seves possibilitats futures.

Els assecatges tèrmics es poden considerar com una tecnologia consolidada, mentre que els 
assecatges solars encara tenen una implantació menor; la seva progressiva incorporació i els resultats 
de les experiències indicaran en els propers temps l’abast del seu interès i viabilitat. Els assecatges 
biològics constitueixen una tecnologia amb una introducció menor, però interessant i convenient en el 
cas dels fangs contaminats.

En el cas de les noves tecnologies s’ha pogut constatar que els ultrasons poden tenir un paper 
important en els tractaments de minimització.

A continuació es presenten dues interessants aportacions en el terreny de les noves tecnologies: la 
valorització de fangs via gasifi cació i la valorització material (vitrifi cació); ambdues es desenvolupen de 
manera aprofundida en aquest mateix volum. 

4.2. La valorització de fangs via gasifi cació (Esteban Chornet)

Els fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) siguin primaris o secundaris, poden 
ser deshidratats, amb additius, en concentracions de sòlids que se situen entre el 20% i el 30% de la 
massa total. En aquestes condicions, els fangs deshidratats constitueixen un matèria primera que es 
pot convertir en gas de síntesi amb un rendiment energètic positiu. El gas de síntesi es pot utilitzar en 
mode cogeneració en turbines de vapor, o bé en motors de combustió interna. Es tracta d’una opció 
interessant que mereix una anàlisi detallada, que es pot trobar en l’article publicat en aquest mateix 
volum.

El referit article presenta una estimació dels costos del sistema de gasifi cació proposat. La integració 
en les infraestructures existents és determinant del cost fi nal. La gasifi cació de fangs conjuntament 
amb residus sòlids urbans, pot ser d’interès en municipis que realitzin la gestió de les aigües i dels 
residus sòlids de manera compatible i complementària. Així es pot aconseguir una millor integració de 
la calor residual. Són possibles economies d’escala amb els dos tipus de residus. 

LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TRACTAMENT I LA VALORITZACIÓ DE FANGS 
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La gasifi cació de fangs amb acoblament al condicionament de gasos és una alternativa de valorització 
que es pot implantar amb un balanç positiu, i probablement és competitiva amb altres tècniques de 
conversió, com la incineració i el pretractament la digestió anaeròbica. La gasifi cació és compatible 
amb les normes mediambientals més estrictes, i el gas de síntesi generat és tan net com el gas natural 
i, produït en absència de nitrogen, es pot utilitzar en la síntesi de biocarburants.

4.3. Valorització material (Xavier Elias)

Com a resultat de les valoritzacions energètiques dels fangs d’EDAR (i també d’altres processos) es 
generen uns residus secundaris que cal tractar.

En el cas dels fangs d’EDAR procedents de zones urbanes i industrials, el residu secundari resultant 
acostuma a tenir caràcter perillós, atès que, en haver perdut la fracció orgànica durant l’etapa de 
valorització energètica, hi ha un procés de concentració de contaminants.

Del ventall de processos convencionals de tractament, n’hi ha alguns com la vitrifi cació que, a més 
d’inertitzar els components perillosos, permeten la valorització en forma de material de construcció.

En el cas que la naturalesa del residu secundari sigui de caràcter especial, la vitrifi cació és l’única 
tecnologia que en garanteix una inertització. Les altres tecnologies properes, tant en procés com de 
naturalesa ceràmica, la ceramització o la clinquerització, no assoleixen el grau de seguretat ni en el 
procés mateix ni en el producte resultant.

Finalment, des del punt de vista econòmic, la vitrifi cació és una tecnologia que permet competir amb 
les tecnologies tradicionals. 

5. LÍNIES I PROJECTES D’R+D+I DE LES UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA 
DE CATALUNYA

5.1. Les propietats reològiques dels fangs: interès i conseqüències (Joan Llorens 
i Joan Mata-Álvarez)

La reologia és la part de la física que estudia la relació entre l’esforç i la deformació en els materials 
fl uids. El comportament reològic d’un fl uid és un factor molt important que afecta les operacions de 
deshidratació i, per extensió, les d’assecatge de fangs. 

El comportament reològic d’un fl uid es determina mitjançant tests reològics, portats a terme en els 
reòmetres. En concret, mitjançant el test de pujada-manteniment-baixada de la velocitat de deformació, 
s’obtenen perfi ls similars al de la fi gura 1.
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Figura 1. Test reològic de pujada-manteniment-baixada.

A partir dels perfi ls de la fi gura 1, es poden obtenir les corbes de fl uïdesa mostrades en la fi gura 2. 
 

  

Figura 2. Corbes de fl uïdesa. A representa la fl uïdesa i H la tixotropia.

En els estudis que es porten a terme en el Departament d’Enginyeria Química de la UB, es pretén 
solucionar els problemes d’assecatge dels fangs, incidint sobre la reologia. La forma més comuna 
de modifi car-la és per l’addició de polielectròlits (PE). En una primera aproximació s’estan fent proves 
d’addició de PE per tal d’optimitzar el contingut en sòlids de la mostra per tractar. En una segona 
etapa s’assajaran policarboxilats que també modifi quen les càrregues superfi cials, amb la qual cosa 
es millora l’aproximació i, consegüentment, el comportament reològic. 

Aquest estudi ha de permetre arribar als objectius següents:

• Correlacionar paràmetres dels fangs amb el seu comportament reològic.
• Determinar les característiques reològiques dels fangs per poder-los moure a través de 

canonades i bombes.
• Veure com es poden additivar el fangs (amb desfl oculants) per augmentar el contingut de sòlids 

mantenint la reologia, o millorar la reologia mantenint el contingut de sòlids.
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L’estudi bibliogràfi c preliminar ha mostrat que els paràmetres que poden tenir infl uència sobre les 
característiques reològiques dels fangs són el següents: temperatura, pH, sòlids totals suspesos, 
índex volumètric de fang, volum de fase dispersa, sòlids volàtils suspesos, carbohidrats (sucres i 
fi bres), àcids grassos volàtils, potencial Z dels agregats, temps de succió capil·lar, lípids, proteïnes i 
minerals.

L’estudi que s’està portant a terme també recollirà la infl uència dels paràmetres més signifi catius en la 
reologia dels fangs.

5.2. Evolució dels microcontaminants orgànics durant la digestió anaeròbica i els 
pretractaments (Joan Mata-Álvarez i Ricard Torres)

Dins de la línia de sòlids i fangs, des de fa uns anys, en el Departament d’Enginyeria Química de la UB 
s’estan estudiant diferents pretractaments per als fangs de depuradora dins del marc d’un projecte 
fi nançat pel Ministeri de Medi Ambient. En aquest projecte, i com a aspecte rellevant, s’ha posat a punt 
l’analítica per determinar els microcontaminants orgànics (MiO), entre els quals es poden assenyalar 
els següents: AOX, LAS, PCB, HAP, DEHP, NP/NPE, tots ells inclosos en l’esborrany de la directiva 
de fangs en l’any 2000 (CEC, 2000). D’aquesta manera s’ha pogut estudiar la seva eliminació amb els 
diferents pretractaments i condicions d’operació, inclosa l’etapa de digestió anaeròbica.

Dins d’aquest marc, es vol continuar estudiant altres pretractaments, avaluant la seva efectivitat pel 
que fa a l’augment en la producció de biogàs, el cost i l’efectivitat en la destrucció de MiO. Entre 
aquests nous pretractaments es pensa examinar la inclusió d’una etapa tèrmica a baixa temperatura 
(fi gura 3), així com l’alternança entre condicions mesòfi les i termòfi les, per augmentar rendiments i les 
corresponents eliminacions de patògens i MiO. 

En una línia similar, també es vol veure l’efi càcia de l’ATAD (digestió aeròbica termòfi la autosostinguda) 
en l’eliminació de MiO.

Figura 3. Inclusió d’una etapa tèrmica a baixa temperatura.

Finalment, es vol estudiar el comportament dels MiO en els processos de codigestió, en especial el de 
fangs de depuradora i FORM (fracció orgànica de residus municipals) d’alta qualitat.

5.3. Aprofi tament integral de fangs de depuradora mitjançant processos 
termoquímics (Maria Martín)

Cada EDAR fa front a unes circumstàncies úniques que donen com a resultat una varietat d’estratègies 
aplicables a la gestió dels fangs que genera. Idealment, aquestes estratègies haurien d’assolir l’objectiu 
últim de maximitzar l’aprofi tament d’aquests residus, tant a partir de la recuperació material com de 
l’energètica, amb el mínim consum de recursos i reduint el impacte ambiental associat. 
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El desenvolupament a mitjà termini de tecnologies innovadores pot proporcionar solucions ecoefi cients 
per a la gestió dels fangs. Amb aquesta idea, el LEQUIA treballa en l’obtenció de materials (adsorbents/
catalitzadors) d’elevat valor afegit a partir de fangs de depuradora, combinant processos tèrmics a alta 
temperatura (gasifi cació/piròlisi) amb processos d’activació semblants als processos industrials de 
producció de carbons activats. Aquesta recerca pot contribuir a potenciar l’aplicació de tecnologies 
de tractament tèrmic pels fangs, atès que a l’interès per la generació d’energia, que permetria almenys 
en part compensar l’energia necessària per al tractament de les aigües residuals i dels mateixos fangs, 
s’hi sumaria l’obtenció de materials aplicables, entre altres camps, a l’eliminació de les olors generades 
a les EDAR mateix.

D’altra banda, per tal d’atendre les necessitats més immediates, entenem que cal treballar en 
l’optimització dels sistemes actuals de deshidratació/assecatge tèrmic. La pressió per adequar les 
instal·lacions existents i gestionar un volum creixent de fangs generats sovint no ha anat acompanyada 
del desenvolupament en el coneixement científi c sobre el comportament del material, el fang, i la seva 
evolució segons les tecnologies i condicions emprades en el seu tractament. El fet que el disseny i 
l’operació d’aquestes instal·lacions es regeixi més pel know-how que pel coneixement científi c, difi culta 
l’evolució cap a sistemes optimitzats de tractament. L’optimització de la tipologia i dosifi cació dels 
productes químics de deshidratació, així com la millora de l’efi ciència de l’assecatge tèrmic, són dos 
aspectes prioritaris sobre els quals cal treballar, avaluant les accions de manera global, considerant 
aspectes tècnics i econòmics, la incidència en la qualitat del producte fi nal i altres aspectes fonamentals, 
com el potencial de generació d’olors. 

5.4. Eliminació, modifi cació i valorització de fangs d’EDAR: el projecte europeu 
REMOVALS (Esther Torrens, Frank Stüber, Agustí Fortuny, Josep Font, Christophe 
Bengoa i Azael Fabregat) 

El projecte europeu REMOVALS (FP6-018525) aborda la problemàtica de la gestió de fangs purgats 
de depuradores urbanes. L’adopció de la Directiva europea 91/271/CEE, sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes, imposa que els fangs de depuradora han de ser tractats i que la quantitat tractada 
el 2005 ha de ser el doble de la tractada l’any 1992. El procés clàssic d’incineració no es pot aplicar a 
aquesta quantitat ingent de fangs de depuradora produïts en l’àmbit de la Unió Europea. En particular, la 
Directiva 86/278/CEE per a fangs de depuradora regula l’ús i les propietats dels fangs estabilitzats, tant 
si són reutilitzats com dipositats. Ambdues directives proposen actuar en dues vies complementàries. 
D’una banda, aprofundir el coneixement en el tractament dels fangs mitjançant processos mesòfi ls, 
termòfi ls i autotermòfi ls, tenint en compte les especifi citats lligades a cada país, com el clima, la 
disponibilitat d’utilització, les normatives pròpies, etc. De l’altra banda, desenvolupar nous processos 
que obrin noves alternatives per a la reutilització i la revaloració dels fangs de depuradora.

La proposta està dirigida a desenvolupar estratègies per a la reutilització i l’abocament de fangs de 
depuradora. Es pretén desenvolupar diversos processos per reduir tant la toxicitat com la quantitat 
dels fangs amb la seva transformació simultània en vectors d’energia verda, com ara el metà o 
l’hidrogen. En resum, s’exploraran condicions mesòfi les clàssiques i sobretot condicions termòfi les i 
autotermòfi les que assegurin les condicions sanitàries adequades del fang tractat. També s’obtindran 
materials amb més valor afegit a partir dels fangs esmentats, com per exemple carbó activat, que al 
seu torn s’utilitzaran en processos d’adsorció convencionals i nous processos d’oxidació avançada 
aplicats al tractament d’aigües residuals industrials.
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5.5. Gestió de fangs en el marc d’una gestió integrada de residus orgànics (Xavier 
Flotats)

Els fangs no son els únics subproductes orgànics que es produeixen, i que cal gestionar, en el territori. 
La majoria d’aquests materials tenen com a possible via de valorització l’ús agrícola. Atès que els sòls 
agrícoles són un recurs no renovable a escala humana de temps, cal oferir-los productes de qualitat 
controlada i contrastada, i no residus. El sector d’activitat de la gestió i tractament de residus ha d’anar 
modifi cant els objectius i la nomenclatura, orientant la producció a la qualitat dels productes susceptibles 
de ser obtinguts de la transformació dels subproductes per tractar. El canvi del concepte tractar pel 
de produir, i la diversifi cació del ventall de productes per obtenir en funció de les característiques de 
la matèria primera, l’oferta en el territori d’altres materials orgànics i la demanda dels diferents sectors 
consumidors, inclòs l’agrícola i el de la producció de fertilitzants, poden confi gurar un escenari que 
obri nous horitzons.

La cogestió i el cotractament de fangs amb altres subproductes orgànics, en funció del seu pes en la 
zona geogràfi ca objecte d’anàlisi, pot obrir noves possibilitats: optimització tècnica i econòmica dels 
processos, optimitzar la logística de recollida o l’entrada de cabals per tractar, compartir instal·lacions, 
reduir costos d’inversió i optimitzar plans de gestió integral i integrada en la zona d’aplicació. 
L’enfocament holístic d’anàlisi pot permetre, alhora, passar de situacions de competència a situacions 
de complementarietat. 

Aquesta orientació estratègica ha de permetre abordar línies d’R+D transversals i sinèrgiques entre 
diferents sectors d’activitat i àrees de coneixement. A més de les línies de treball tecnològiques, que han 
d’incloure combinacions de processos biològics, fi sicoquímics o tèrmics, per eliminar contaminants 
persistents i per obtenir la màxima valorització dels productes obtinguts (adobs, esmenes, fertilitzants 
minerals, productes energètics, compostos ceràmics o altres compostos valoritzables), no es pot 
oblidar el desenvolupament de mètodes de presa de decisions, que ajudin a orientar les actuacions 
cap a un context de sostenibilitat en un entorn complex.

5.6. Experiències en el compostatge de fangs de depuradora (Antoni Sánchez)

El grup de recerca té una experiència consolidada en l’estudi de processos de compostatge de diferents 
fangs de depuració d’aigües residuals. Els estudis s’han portat a terme a diferents escales: laboratori, 
pilot i industrial, atesa la importància que té en el procés de compostatge l’escala a la qual es porta a 
terme a causa dels efectes d’inèrcia tèrmica que tenen els materials orgànics. Els treballs normalment 
s’han fet per encàrrec d’empreses i institucions i s’han formalitzat com a convenis o contractes.

Un dels punts conceptualment importants del compostatge de fangs de depuradora i de residus 
orgànics en general, és la necessitat que hi ha de fer mescles de compostabilitat òptima, cosa que 
implica la barreja de diferents residus, en un procés globalment anomenat cocompostatge. Les 
propietats de la mescla que s’ha d’ajustar mitjançant compostatge inclouen paràmetres físics (com 
la porositat), químics (com el contingut en humitat i matèria orgànica, o la relació C:N) i biològics 
(com l’activitat biològica i la inoculació). En aquest sentit, els fangs han demostrat ser bons residus 
complementaris per a diferents residus, com ara greixos, pèl de l’adoberia, purins, fangs de paperera 
o residus agroalimentaris. Una variant interessant del procés és l’anomenat compostatge gris o 
bioassecatge, en el qual no es pretén obtenir compost sinó un producte estabilitzat, higienitzat i de 
menor volum i pes, la destinació del qual és l’abocador o la incineració. Aquest procés és especialment 
indicat per a fangs que no tenen possibilitat d’aplicació agrícola.
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De les activitats de recerca portades a terme en el camp del compostatge de fangs, també destaquen 
el seguiment de l’activitat biològica del procés i estabilitat del producte fi nal, en forma d’índexs 
respiromètrics, així com les emissions derivades del procés de compostatge, especialment en forma 
d’amoníac i COV que puguin ser imputades en forma d’impacte ambiental (fi gures 4 i 5).

Figura 4. Flux màssic d’amoníac emès per una pila de compostatge.

Figura 5. Presa de mostra en processos de compostatge de fangs a escala real.
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6. GESTIÓ DE FANGS I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

La diversitat de línies d’actuació com a política de tractament i valorització de fangs

Les polítiques ambientals en el tractament i la valorització de fangs han de continuar considerant 
les diferents possibilitats, és a dir, han d’observar la diversitat d’opcions que existeixen (assecatges 
solar i tèrmic, compostatge(s), aplicació al sòl agrícola, restauració d’activitats extractives, hidròlisi 
tèrmica i gasifi cació, el fang com a combustible alternatiu, etc.) introduint les millores de gestió i les 
tecnologies necessàries, com de fet ja recull la proposta del nou Programa de gestió de fangs de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Optimització de les tecnologies i dels costos econòmics

L’interès en les noves tecnologies (hidròlisi tèrmica, gasifi cació, etc.) és palès, però encara tenen una 
limitada implantació a Europa i la resta del món.

La possibilitat d’una introducció més important de noves tecnologies ha de passar, obligatòriament 
i a mitjà termini, per l’optimització dels seus costos econòmics (i de les mateixes tecnologies); 
particularment en el cas de la hidròlisi tèrmica i la gasifi cació, ateses les importants exigències 
fi nanceres d’aquests equipaments. Aquestes tecnologies tenen, i poden tenir encara més, un paper 
rellevant en els sistemes de sanejament i de valorització de fangs (tancament del cicle del sanejament), 
sobretot si es considera el notable interès que han suscitat a partir dels seus avantatges des del punt 
de vista ambiental i de la sostenibilitat. 

Valorització i residu zero. Disminució de les emissions de CO2

És necessari remarcar la importància de la valorització energètica i material i de les iniciatives que 
observin el residu zero en el tractament i la valorització de fangs (vitrifi cació, etc.) i insistir en l’interès 
de les vies de gestió de fangs que representin una disminució signifi cativa de les emissions de CO2, 
afavorint el compliment dels acords de Kyoto, com succeeix en el cas d’utilitzar els fangs com a 
combustible alternatiu dels combustibles fòssils.

R+D+I

És indispensable impulsar iniciatives d’R+D+I per obrir nous camins en l’estudi de processos tant en 
els tractaments com en les valoritzacions energètica i material, per així avançar en el desenvolupament 
de tecnologies netes que permetin fer front als objectius de sostenibilitat introduïts per les diferents 
directives ambientals. 

Notes

1 Aquestes dues activitats organitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua tenien com a antecedent i 
referència les dues reunions o jornades dedicades als fangs realitzades anteriorment i organitzades 
també per l’Administració catalana. La primera, Jornades Tècniques sobre Gestió de Fangs d’Aigües 
Residuals de Depuradores Urbanes (1989), organitzada per la Direcció General d’Obres Hidràuliques 
(DPTOP), i la segona, Jornades sobre la Reutilització de Fangs de Depuració d’Aigües Residuals 
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Urbanes (1996), organitzada per la Junta de Sanejament (DMA). Així mateix, a les I i II Jornades de 
Gestió d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (2003 i 2005), organitzades des de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, també s’abordaren temes relatius a la gestió dels fangs (vegeu les referències 
bibliogràfi ques).
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