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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és seleccionar un sistema de depuració i regeneració de les 

aigües residuals d’una empresa concreta per poder reutilitzar-les i destinar-les al reg de la 

seva zona enjardinada, que és de gran extensió, per aconseguir reduir el consum d’aigua 

potable i obtenir beneficis tant econòmics com medi ambientals.  

En primer lloc es realitza un estudi del contingut de les aigües residuals, de les seves 

característiques i del motiu pel qual és important tractar-les. A continuació es fa una revisió 

dels diferents tractaments i de les normatives vigents. S’escull un tractament terciari, 

necessari ja que aquestes aigües es destinen a l’ús del reg i és necessari complir la seva 

normativa. 

Les aigües residuals que es volen tractar en aquest estudi tenen una gran càrrega de 

matèria orgànica i nitrogen, fet que complica la seva depuració eliminant la possibilitat de 

fer-la mitjançant un procés de depuració convencional i obligant a realitzar un procés 

diferent, més innovador i eficient però més car.  

Finalment es descriu el tractament escollit, que consisteix en un sistema de depuració amb 

un reactor biològic per membranes MBR (Membrane BioReactor) que inclou un primer 

procés de depuració per oxidació biològica seguit d’una filtració per membranes, la qual 

dóna una qualitat suficient a l’aigua per poder destinar-la a l’ús desitjat.  

Aquest projecte inclou, també, una avaluació d’impacte ambiental de l’efecte que provoca 

col·locar aquesta instal·lació sobre el medi, en aquest cas, la parcel·la de l’empresa.  
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg 

de les seves zones enjardinades és escollir i definir el procés de depuració i regeneració de 

les aigües residuals d’una empresa de Sant Cugat del Vallès per fer-les aptes per la seva 

reutilització per regar zones verdes.  

El projecte s’ha plantejat degut als episodis de sequera que el territori català ha patit en els 

darrers anys i al mal ús que es fa de l’aigua. S’ha escollit aquesta empresa per la gran 

quantitat d’aigua potable que actualment destina al reg de la seva zona enjardinada, que 

ocupa una gran superfície. Així doncs, la justificació del projecte és l’estalvi d’aigua i, per 

tant, l’estalvi econòmic que això comporta. Cal tenir en compte, però, que per dur a terme 

aquest projecte cal fer una inversió econòmica inicial molt forta i que es trigarà anys a 

amortitzar-la.  

La metodologia seguida per la realització de l’estudi és: 

 Recopilació de dades de l’empresa: consum d’aigua, dades de la composició de 

l’aigua residual i dimensions de la parcel·la. 

 Estudi d’alternatives per al sistema escollit i estudi de l’alternativa escollida. 

 Anàlisi econòmic. 

 Avaluació de l’impacte ambiental que suposa dur a terme el projecte. 

1.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte va des de la caracterització de les aigües residuals a tractar fins l’estudi 

d’alternatives, la selecció i explicació del sistema de depuració i regeneració escollit per dur 

a terme l’estudi. Inclou el pressupost de la inversió inicial que cal fer per a la implantació de 

la instal·lació i un anàlisi econòmic comparatiu de la situació actual amb la situació que hi 

hauria un cop realitzat el projecte. 
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1.3. Contextualització del problema.  

1.3.1. Situació mundial 

El 70.8% de la superfície terrestre està ocupada per aigua, de la qual només el 2,5% és 

aigua dolça. Tenint en compte que la majoria d’aquesta aigua es troba en els glacials i els 

pols, l’aigua disponible pel consum humà es redueix al 0,5% de la total. [1] 

Des de principis del segle XX la població mundial s’ha duplicat, arribant fins als gairebé 

7000 milions d’habitants. El consum d’aigua, en canvi, com a resultat d’aquest augment de 

la població junt amb el desenvolupament industrial i amb l’ús agrícola, s’ha multiplicat per 

sis [1]. També cal tenir en compte l’augment de la contaminació i dels efectes del canvi 

climàtic ja que degut a la contaminació ambiental provocada per les aigües residuals, els 

abocaments a l’atmosfera i els residus sòlids entre d’altres, una part important de l’aigua 

dolça disponible està contaminada.  

Fins fa relativament poc temps, l’aigua sempre s’havia considerat un recurs il·limitat però 

l’aparició dels efectes del canvi climàtic, la variabilitat de les pluges, l’augment de la 

demanda de l’aigua i la sobreexplotació dels aqüífers, han provocat la disminució dels 

recursos hídrics. Això ha portat a veure que l’aigua no és un recurs il·limitat i que, per tan, 

cal que es prenguin les mesures necessàries per tal d’evitar-ne el seu mal ús.  

Segons la OMS (Organització Mundial de la Salut) s’extreuen actualment uns 3.600 km
3
 

d’aigua dolça pel consum humà a nivell mundial, és a dir, uns 1.600 litres/habitant-dia, dels 

quals, aproximadament la meitat no es consumeix ja que s’evapora, es filtra al sòl o torna al 

mar. De la resta, el 65 % es destina a l’agricultura, el 25 % a la indústria i el 10 % al 

consum domèstic. Com és de preveure, el consum més elevat d’aigua potable té lloc als 

països rics, sent més alt en zones urbanes que en zones rurals. [1] 

Les dades de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

estimen que actualment es consumeix el 54% de l’aigua dolça disponible a l’any i que a 

mitjans del segle XXI la població mundial arribarà als 12.000 milions d’habitants. Així doncs, 

la demanda s’haurà tornat a duplicar i les reserves d’aigua arribaran al límit. [1] 

Aquest fet és realment alarmant a les zones àrides amb limitació dels recursos hídrics 

disponibles, com és el cas de Catalunya, que compta amb pantans distribuïts pel territori el 

volum de les reserves dels quals depèn de l’ús que se’n faci així com de les pluges de la 

zona.  

Aquestes dades fan que cada vegada hi hagi més conscienciació social sobre la necessitat 

de fer un bon ús de l’aigua degut als problemes d’escassetat d’aquest recurs. Cal un canvi 
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en la tendència actual del seu consum pensant en el seu estalvi, l’optimització de la seva 

gestió, el respecte i sensibilització per aquest recurs i el seu repartiment equitatiu. Per tal 

d’aconseguir-ho s’ha de prendre mesures correctores com les següents: [2]  

- La protecció i millora de les fonts convencionals d’aigua. 

- L’estalvi de l’aigua fent-ne un ús eficient. 

- La regulació i l’emmagatzematge de l’aigua. 

- La regeneració i reutilització planificada. 

- La dessalinització. 

Per tant, és necessari un canvi en la visió del concepte de l’aigua utilitzada, ja que no s’ha 

d’entendre com un residu a eliminar sinó com un recurs a estalviar i a reutilitzar.   

1.3.2. Situació a Catalunya 

En els darrers anys s’han donat episodis de sequera a tot Catalunya que han portat a les 

reserves d’aigua del territori fins a nivells mínims i que han arribat a activar els plans 

d’emergència per sequera.  

L’episodi més recent va ser a l’any 2007-2008, quan es va crear el Decret de sequera per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja que els embassaments es trobaven al voltant del 

25% del seu volum. [3]    

És per això i pel que ja s’ha esmentat a l’apartat 2.3.1. que s’està intentant conscienciar a la 

població sobre aquest problema amb campanyes sobre el bon ús de l’aigua, per exemple, i 

s’està començant a prendre mesures per evitar malgastar-la i promoure el seu estalvi. 

Un dels punts importants a tenir en compte a l’hora de prendre mesures d’estalvi és la 

possibilitat de reutilitzar l’aigua residual per altres usos que no requereixen aigua potable 

però que actualment és la que s’hi utilitza. Un exemple és el reg, ja que actualment part del 

consum d’aigua potable es destina al reg de zones verdes el qual es podria fer 

perfectament amb aigua reutilitzada.  
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1.4. L’empresa 

L’empresa d’aquest projecte està conscienciada en que cal preservar el medi ambient i està 

duent a terme diversos projectes de millora en aquest àmbit. Un dels que té en ment és el 

d’estalvi d’aigua, ja que degut a la gran quantitat de treballadors que hi ha, així com la gran 

extensió de zona verda que té (la qual és d’uns 196.550 m
2
) i que es rega actualment amb 

aigua potable, té un gran consum d’aigua potable innecessari. 

A la taula següent es mostren els valors dels consums d’aigua dels anys 2009 i 2010. 

Apareixen tres valors diferents per cada any:  

- El consum d’aigua total: té en compte l’aigua consumida pels empleats i l’aigua que 

s’està destinant a reg. 

- El consum d’aigua dels empleats: només té en compte l’aigua consumida pels 

empleats. 

- El consum d’aigua per reg: només té en compte l’aigua que s’està destinant a reg i 

que, per tant, podria ser aigua reutilitzada. 

 

 

 

 

En aquest projecte es treballarà amb la mitjana de les dades dels anys 2009 i 2010. A 

continuació es mostren aquests mateixos valors representats en el percentatge de l’aigua 

consumida total que representen: 

 

 

 

Com es pot veure a la taula 1.2., l’aigua que s’està destinant actualment al reg de les zones 

verdes de la parcel·la ocupada per l’empresa representa aproximadament un 40% de 

l’aigua total consumida. Així doncs, aquest projecte té com a objectiu disminuir el consum 

d’aigua potable de l’empresa en un 40%.  

Any % aigua empleats % aigua reg

2009 61,78 38,22

2010 60,34 39,66  

Taula 1.2. Percentatges sobre l’aigua consumida total. 

 

 

 

 

Any
Consum total 

(m3/any)

Consum d'aigua 

empleats (m3/any)

Consum d'aigua per 

reg (m3/any)

2009 42.845 26.469 16.376

2010 40.670 24.540 16.130
 

Taula 1.1. Consum d’aigua de l’empresa, anys 2009 i 2010. [4] 
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1.4.1. Descripció i localització de la parcel·la 

L’empresa es troba a Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental a 

Catalunya. A continuació es mostra la seva situació a Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es troba, però, al centre de la localitat sinó a la vora de l’autopista AP-7, a la zona 

empresarial de l’altra banda d’on es situa el centre de Sant Cugat:  

 

 

 

 

 

La parcel·la de l’empresa ocupa una superfície de 282.262 m
2
, dels quals 31.368 m

2
 són 

superfície construïda, 196.900 m
2
 són zona verda i 54.344 m

2
 són pistes d’esports i zones 

d’aparcament. [4] 

 

Fig.1.1. Situació de Sant Cugat del Vallès a Catalunya. [5]    

 

 

 

Fig.1.2. Situació de la zona empresarial on es troba l’empresa. [6] 
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1.5. Solució plantejada 

Com ja s’ha vist a l’apartat 1.4., l’aigua destinada al reg de les zones verdes representa un 

40% de l’aigua total que es consumeix actualment a l’empresa. Així doncs, el que es pretén 

aconseguir amb aquest projecte és disminuir aquest consum.  

Amb aquesta finalitat, la solució que es planteja consisteix en reutilitzar part de les aigües 

grises de l’empresa i destinar-les al reg de la zona enjardinada. Si la quantitat d’aigua 

potable que actualment es destina al reg fos substituïda per aigua reutilitzada, aquest 

consum es disminuiria considerablement ja que es veuria reduït en un 40%. 

Per tant, caldrà estudiar i seleccionar el sistema de depuració i regeneració més adequat 

per tractar aquestes aigües per què assoleixin els límits legals necessaris per poder-les 

destinar a la finalitat desitjada.  

 

2. Depuració i regeneració d’aigües residuals 

Com ja s’ha explicat, la solució plantejada consisteix en la selecció de la depuradora més 

adequada, així com el posterior sistema de regeneració per tractar les aigües residuals de 

l’empresa. S’haurà d’avaluar quina és l’opció més eficaç tant pel tipus i volum d’aigües a 

tractar com per les seves característiques. També s’haurà d’analitzar el factor econòmic. 

Per començar cal, però, tenir en compte algunes de les definicions que apareixen al Reial 

Decret 1620/2007 pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües 

depurades [7]: 

- Aigües depurades: aigües residuals que han estat sotmeses a un procés de 

tractament que permet adequar-ne la qualitat a la normativa d’abocaments 

aplicable. 

- Aigües regenerades: aigües residuals depurades que han estat sotmeses a un 

procés de tractament addicional o complementari que permet adequar-ne la qualitat 

a l’ús al qual es destinen. 

- Reutilització de les aigües: aplicació, abans de la seva devolució al domini públic 

hidràulic, per a un nou ús privatiu de les aigües que, havent estat utilitzades per qui 

les va derivar, s’han sotmès al procés o processos de depuració establerts en la 

corresponent autorització d’abocament i als necessaris per aconseguir la qualitat 

requerida en funció dels usos als quals es destinaran. 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 11 

 

2.1. Les aigües residuals  

Cal entendre què són les aigües residuals i què les caracteritza abans de poder tractar-les 

adequadament. És per això que al llarg d’aquest capítol s’explicaran tots els aspectes 

relacionats amb elles.  

Les aigües residuals són aquelles que provenen de la utilització de l’aigua de la xarxa, és 

a dir, l’aigua potable, en un ús concret que en fa variar la seva composició química i 

biològica i que després són abocades al clavegueram per ser conduïdes cap a una 

Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Aquí són tractades amb un procés de 

depuració per què assoleixin els límits legals que la llei exigeix per poder abocar 

aquestes aigües al medi.  

Segons la Directiva 91/271/CEE relativa al tractament de les aigües urbanes, les aigües 

residuals es classifiquen segons [8]:  

- Aigües residuals domèstiques: aigües residuals provinents de zones de vivendes 

i serveis, generades pel metabolisme humà i les activitats domèstiques. 

- Aigües residuals industrials: aigües residuals abocades des de locals utilitzats per 

realitzar qualsevol activitat comercial o industrial. 

- Aigües residuals urbanes: aigües residuals domèstiques o barrejades amb aigües 

residuals industrials i/o aigües de pluja.  

Així doncs, la composició dels cabals de les aigües residuals pot incloure tant les aigües 

domèstiques i industrials, com les pluvials, les infiltrades i les aportacions incontrolades. Les 

infiltrades poden ser degudes a l’aigua que penetra al sistema a través d’esquerdes o 

juntes defectuoses, mentre que les aportacions incontrolades són aigües pluvials que 

arriben a la xarxa a través del clavegueram o a través de les baixants dels edificis.  

La seva composició depèn de la zona i de l’època de l’any. La domèstica varia segons 

l’estació de l’any i el moment del dia, o segons si es parla de zones de població estacional o 

de zones de població permanent, mentre que la industrial té grans variacions en la seva 

composició al dependre dels processos i materials que s’utilitzin. [9]  

2.1.1. Qualitat de l’aigua  

El concepte del que es parla durant tot el projecte és el de qualitat de l’aigua i és un factor 

fonamental per la descripció de l’aigua, ja que és el conjunt de les seves característiques 

físiques, químiques i biològiques. És una variable fonamental d’aquesta ja que representa 
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una manera fàcil de fer entendre com és una aigua concreta i en determina les seves 

utilitats, és a dir, si és apte o no per un ús definit. No és un paràmetre per si mateix sinó 

que depèn de diversos paràmetres que caracteritzen una aigua.  

Quan es parla d’una bona qualitat o no, es fa referència a si tots els seus paràmetres tenen 

un valor que la normativa marca com a aptes per a la finalitat que se li vulgui donar o si no 

es pot utilitzar sense haver-la sotmès a un tractament previ per adequar-ne els valors. El 

Reial Decret 1620/2007 defineix els criteris de qualitat per la reutilització de les aigües 

depurades en funció del seu ús posterior i defineix, també, els possibles usos als quals es 

poden destinar. 

És important controlar, també, la qualitat de les aigües residuals quan es volen abocar al 

medi natural encara que no es destinin a un ús posterior, ja que a l’anar directament a un 

corrent d’aigua natural causen un efecte directe sobre aquest. Si les aigües abocades són 

de mala qualitat, és a dir, si tenen molta matèria orgànica o molts components químics 

entre d’altres, poden tenir un efecte negatiu sobre el medi contaminant-lo. És per això que 

també existeixen criteris de qualitat que han de complir aquestes aigües abans del seu 

vessament i pel que és necessari sotmetre-les al tractament de les plantes EDAR.    

2.1.2. Característiques de les aigües residuals 

Per poder realitzar un tractament correcte de les aigües residuals cal conèixer la seva 

naturalesa, és a dir, les seves característiques físiques, químiques i biològiques i la seva 

composició. A les taules que apareixen en aquest apartat es descriuen les propietats 

físiques de l’aigua i els seus principals constituents químics i biològics, així com els 

contaminants més importants i presents en ella, ja que les normes que regulen els 

tractaments secundaris es basen en la taxa d’eliminació d’aquests. Aquestes normes són 

més exigents amb l’eliminació de nutrients i contaminants prioritaris.   

Abans, però, cal distingir entre els conceptes de la matèria orgànica i la inorgànica presents 

a l’aigua. 

Matèria orgànica 

Aproximadament el 75% dels sòlids en suspensió i el 40% del sòlids filtrables són matèria 

orgànica, entenent per sòlids filtrables els que tenen una mida inferior a 1,2 m i que estan 

dissolts en l’aigua. Aquesta matèria prové dels animals, dels vegetals i d’activitats humanes 

relacionades amb els compostos orgànics formats per combinacions de carboni, hidrogen, 

oxigen i, a vegades, també nitrogen, sofre, fòsfor i ferro. [9]  
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La presència de la matèria orgànica afecta negativament a la quantitat d’oxigen de l’aigua 

residual ja que els compostos orgànics solubles en aigua i de baix pes molecular són 

biodegradables sota l’acció dels bacteris i dels fongs consumint oxigen. Com més 

complexes són les molècules orgàniques, tenen menys solubilitat en aigua i són menys 

biodegradables.  

La matèria orgànica fa que el procés de tractament de les aigües residuals sigui més 

complicat degut a que els processos de descomposició biològica d’aquests compostos són 

molt lents.  

Existeixen diferents paràmetres que serveixen per mesurar la quantitat de matèria orgànica 

present a les aigües. Es poden dividir en dos grups: per una banda els que mesuren la 

demanda d’oxigen, que són la demanda bioquímica d’oxigen (DBO), la demanda química 

d’oxigen (DQO) i la demanda total d’oxigen (DTO) i, per l’altre banda, el carboni orgànic 

total (COT) que en mesura el contingut de carboni. [10] 

Paràmetres que mesuren la demanda d’oxigen:  

a) Demanda bioquímica d’oxigen (DBO) 

La matèria orgànica que conté l’aigua residual es descompon gràcies a bactèries i 

altres microorganismes aerobis mitjançant reaccions químiques d’oxidació que 

consumeixen oxigen. La DBO de l’aigua és, doncs, la quantitat d’oxigen dissolt que 

aquests microorganismes consumeixen durant l’oxidació bioquímica d’aquesta matèria 

orgànica.  

Així doncs, la DBO es pot definir com la mesura de la quantitat d’oxigen necessari per 

a l’oxidació de la matèria orgànica biodegradable present a l’aigua i com a resultat de 

l’acció d’oxidació bioquímica aeròbia. [9] 

Aquest paràmetre és un dels que permet determinar la qualitat de l’aigua, ja que com 

més matèria orgànica conté, més oxigen cal per oxidar-la i, per tant, més alt és el valor 

de la DBO indicant que la qualitat de l’aigua no és bona. És per això que un dels límits 

legals marcats pel que fa a la qualitat de les aigües residuals és la DBO.  

Per avaluar-la es realitza un assaig on s’analitza la reducció d’oxigen dissolt degut a la 

descomposició de la matèria orgànica durant cinc dies a 20ºC, ja que aquest procés de 

descomposició depèn de la temperatura. És un procés molt lent i triga 20 dies en 

realitzar-se del 95% al 99%. Així doncs, en 5 dies només s’oxida entre el 60% i el 70% i 

el valor obtingut és la DBO5. [9] 

Conèixer aquest valor serveix per [9]: 
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o Determinar la quantitat d’oxigen que fa falta per estabilitzar biològicament la 

matèria orgànica.  

o Dimensionar les instal·lacions de les EDAR. 

o Mesurar l’eficàcia d’alguns processos de tractament. 

o Controlar el compliment de les limitacions legals dels abocaments.  

b) Demanda química d’oxigen (DQO) [9] 

L’assaig de la DQO serveix per mesurar el contingut de compostos orgànics, ja siguin 

biodegradables o no, a partir de la mesura de l’oxigen necessari per oxidar la matèria 

orgànica davant d’un agent químic fortament oxidant en medi àcid. S’acostuma a 

utilitzar el dicromat potàssic com a agent oxidant mitjançant la següent reacció 

química: 

Matèria orgànica + Cr2O7
-2
 + H

+
    Cr

+3
 + CO2 + H2O            (Eq. 1) 

El valor de la DQO d’una aigua residual acostuma a ser major que el valor de la seva 

DBO. Això és degut a que hi ha més compostos que s’oxiden per via química que per 

via biològica i la DQO els té en compte tots mentre que la DBO només té en compte 

els que es descomponen per via biològica. Si s’estableix la correlació existent entre 

aquests dos paràmetres, es pot utilitzar el valor de la DQO, que es pot aconseguir en 3 

hores, pel funcionament i control de les EDAR en comptes de la DBO, que es triga 5 

dies per obtenir el valor de la DBO5.  

També es pot conèixer el tipus d’un abocament a partir del quocient DBO/DQO. Si 

aquest valor és inferior a 0,2 vol dir que és de tipus inorgànic (probablement, aigües 

residuals industrials), mentre que si és superior a 0,6 és orgànic (probablement, aigües 

residuals urbanes, restes de bestiar o indústria alimentària).  

c) Demanda total d’oxigen (DTO) [9] 

Mesura la quantitat total d’oxigen necessari per oxidar tota la matèria oxidable de 

l’aigua.  

Per altra banda, el paràmetre que mesura el contingut de carboni és:  
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d) Carboni orgànic total (COT) [9]        

Mesura l’oxidació del carboni de la matèria orgànica a diòxid de carboni (CO2). Hi ha 

compostos orgànics que no s’oxiden i, per tant, s’obtindran valors de COT menors als 

reals.  

Un altre paràmetre important per l’avaluació de la qualitat de l’aigua és l’oxigen dissolt (OD) 

que és la mesura de la concentració d’oxigen en l’aigua i és molt important pel 

desenvolupament de la vida aquàtica. L’EPA (Environmental Protection Agency) va establir 

que el nivell mínim de OD en els rius és de 5 mg/l [9], per tant, s’ha de garantir que el nivell 

de OD sempre sigui superior a aquest valor. Com s’acaba de comentar, la matèria orgànica 

de l’aigua també consumeix OD i, per tant, una aigua de mala qualitat amb massa matèria 

orgànica és nociva per la seva vida aquàtica ja que al comptar amb menys OD del 

necessari, pot morir. La seva presència en l’aigua varia de forma inversament proporcional 

a la temperatura, és a dir, com a més temperatura es trobi l’aigua menor serà la 

concentració de OD.  

Matèria inorgànica     

Els components inorgànics són importants a l’hora de determinar i controlar la qualitat de 

l’aigua ja que poden afectar molt als usos de l’aigua. La concentració d’aquests 

components en una aigua natural augmenten tant pel seu contacte amb roques i minerals 

dissolent part d’aquestes, com per les aigües residuals que hi poden ser abocades. Això és 

degut a que els tractaments de depuració no tenen com a principal objectiu eliminar-ne la 

matèria inorgànica, sinó que es centren en eliminar-ne la orgànica. 

Es troben en major quantitat en les aigües residuals industrials que en les urbanes. Les 

aigües residuals urbanes presenten un equilibri entre els compostos orgànics i inorgànics, 

ja que la biodegradació dels primers necessita nitrogen, fòsfor, ferro i traces de sals, que 

són compostos inorgànics.  

Per garantir un impacte mínim sobre el medi ambient, les aigües residuals han de tenir 

valors de pH entre 6 i 9. Si el pH és inferior a 6 l’aigua residual tendeix a ser corrosiva per 

l’excés d’ions hidrogen mentre que, si és superior a 9, alguns ions metàl·lics precipiten com 

a carbonats i hidròxids. [9] 

A continuació es poden veure les taules abans esmentades sobre les característiques de 

les aigües residuals: 
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Taula 2.1. Característiques físiques de les aigües residuals. [9] 
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Taula 2.2. Constituents químics orgànics de les aigües residuals. [9] 
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Taula 2.3. Constituents químics inorgànics de les aigües residuals (continua) 
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Taula 2.3. Constituents químics inorgànics de les aigües residuals. [9] 

 

Taula 7.  1. Constituents químics inorgànics de les aigües residuals 

 

Sofre 

Aigua de 
subministrament i aigües 

residuals industrials, 
domèstiques i 

comercials.  

L'ió sulfat (SO4
-2
) es troba de forma natural tant a les 

aigües de la xarxa com a les residuals.  

En la síntesi de les proteïnes, l'ió sulfat es redueix a 
sulfur (S

-2
) i a sulfur d'hidrogen (H2S) sota l'acció de les 

bactèries en condicions anaeròbies. Aquest sulfur 
d'hidrogen s'allibera a l'atmosfera a les xarxes del 
clavegueram, s'acumula a les canonades, pateix 
oxidació biològica convertint-se en àcid sulfúric i causa 
corrosió en aquestes.  

Els digestors de fangs redueixen els sulfats a sulfurs 
que poden alterar els processos del tractament biològic 
si la seva concentració és superior als 200 mg/l.  

 

 

 

Taula 2.4. Constituents químics gasosos de les aigües residuals. [9] 
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Taula 2.5. Constituents biològics de les aigües residuals. [9] 
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A la taula següent s’agrupen els contaminants de l’aigua residual que més interessa tractar 

i el motiu de la seva importància: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Composició de les aigües residuals 

Quan es parla de composició de les aigües residuals es parla de la quantitat de 

constituents físics, químics i biològics, dels que s’ha parlat a l’apartat 2.1.2., que estan 

presents en elles. En funció d’aquestes quantitats, es pot classificar les aigües residuals 

com a fortament concentrades, és a dir, amb molts contaminants, mitjanes o dèbils, amb 

poca quantitat de contaminants.  

A continuació es mostra una taula amb els valors d’aquestes quantitats d’una aigua residual 

domèstica bruta que poden servir de guia per valorar el tipus d’una aigua residual en 

concret, ja que les concentracions d’aquests constituents varien molt en funció de l’hora, 

del dia, del mes i de l’any.  

Aquesta taula servirà per definir si l’aigua tractada en aquest estudi es pot considerar amb 

concentració forta, mitjana o dèbil i per poder avaluar quin és el tractament més adequat. 

 

 

Taula 2.6. Contaminants a tractar de les aigües residuals. [9] 

 



Pàg. 22  Memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Taula 2.7. Composició típica de l'aigua residual domèstica bruta. [9] 
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2.2. Depuració d’aigües residuals 

A l’hora d’estudiar i seleccionar quin és el millor tractament de depuració per unes aigües 

residuals concretes cal tenir en compte els paràmetres que en determinen les seves 

característiques, dels quals ja se n’ha parlat a l’apartat 2.1., i els factors que determinaran 

com haurà de ser la depuradora.  

Abans, però, cal revisar el marc legal relatiu a la depuració d’aigües el qual obliga a realitzar 

aquest tractament a totes les aigües residuals generades en qualsevol activitat ja siguin 

domèstiques o industrials.  

2.2.1. Marc legal 

Llei Europea [3] 

Segons declara la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals 

urbanes i industrials, és obligatòria la recollida, el tractament i l’abocament d’aquestes i cal 

que els estats membres n’adoptin els programes necessaris. També en defineix els nivells 

de tractament en casos de més de 2000 habitants equivalents (unitat de mesura utilitzada 

pel dimensionament de depuradores de la que se’n parla a l’apartat 3.1.3.) mentre que per 

casos inferiors als 2000 habitants equivalents només recomana els nivells adequats segons 

les exigències del medi receptor. Aquesta directiva va ser modificada per la Directiva 

98/15/CE per tal d’homogeneïtzar els criteris d’aplicació pels diferents estats membres.  

També cal nombrar la Directiva 96/61/CE, també coneguda com IPPC (Integrated Pollution 

Prevention and Control), que fa referència a la prevenció, el control i el tractament integrats 

de les emissions industrials contaminants a l’aigua, l’aire i el sòl, per minimitzar-les 

mitjançant les “millors tècniques disponibles (MTD)”.  

La Directiva 2006/60/CE del Parlament Europeu estableix un marc comunitari d’actuació en 

la política de l’aigua donant un nou enfocament de la gestió i la protecció d’aquest recurs. 

Llei Espanyola [3] 

El Reial Decret 11/1995, que transposa la Directiva 91/271/CEE, estableix les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes i disposa que les comunitats 

autònomes han d’elaborar un programa. Al Reial Decret 509/1996 s’hi estableixen les 

normes aplicables pel tractament d’aquestes i s’hi fixen els requisits tècnics que han de 

complir els col·lectors i les instal·lacions de tractament. El Reial Decret 995/2000 fixa els 

objectius de qualitat que han de complir, per a determinats contaminants, les aigües que es 

volen abocar al medi.  
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Llei Catalana [3] 

La Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) estableix el 

sistema d’intervenció administrativa d’activitats susceptibles d’afectar al medi ambient i la 

seguretat i salut de les persones a l’àmbit territorial català seguint el model de la Directiva 

IPPC, abans esmentada.  

La Llei 25/1998 és la creadora de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) juntament amb 

mesures administratives i fiscals. 

La Llei 6/1999 d’ordenació i gestió de l’aigua i proposa un programa de mesures per 

planificar les actuacions de sanejament i depuració de les aigües residuals. L’ACA és 

l’encarregada de la programació, aprovació i execució de les obres hidràuliques 

necessàries per dur a terme aquestes actuacions. Aquesta llei també crea el “cànon de 

l’aigua”, un impost sobre l’ús de l’aigua o la càrrega contaminant abocada.  

El Decret 130/2003 aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i els valors 

límits dels paràmetres de contaminants específics.  

2.2.2. Mètodes de depuració  

Hi ha diverses maneres de tractar les aigües residuals en funció de la seva composició i les 

seves característiques. A continuació es resumeixen els diferents sistemes de tractament 

de depuració que s’utilitzen per eliminar els contaminants més importants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.8. Sistemes de tractament per eliminar els contaminants de l’aigua residual. (continua)  
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A la taula següent apareix l’eficàcia de depuració dels tractaments més utilitzats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.9. Eficàcia de depuració dels tractaments de depuració més utilitzats [9] 

 

 

Taula 2.8. Sistemes de tractament per eliminar els contaminants de l’aigua residual. [9] 
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2.2.3. Criteris de selecció d’una depuradora 

Per fer la selecció dels processos de tractament cal tenir en compte que aquests han de 

ser compatibles amb les variacions del cabal i de la càrrega de les aigües a tractar. Cal 

avaluar i valorar diferents combinacions de processos unitaris que, en conjunt, formen la 

planta de tractament.  

Així doncs, els criteris de selecció dels diferents mètodes de depuració es basen 

principalment en [10]: 

- Aplicabilitat del procés: s’avalua a partir d’experiències amb plantes anteriors i de 

les dades que se’n puguin extreure, com per exemple el rendiment de 

funcionament. 

- Compatibilitat davant variacions de càrrega i de cabals.  

- Les característiques de l’aigua a tractar: afecten als tipus de processos a utilitzar.  

- Limitacions climàtiques: la temperatura afecta a la velocitat de reacció dels 

processos químics i biològics i poden generar més olors en ambients càlids. 

- Residus generats pel tractament. 

- Processos de baix cost d’explotació i mínim consum energètic.  

- Simplicitat de construcció i mínim manteniment de les instal·lacions.  

- Mínim impacte ambiental.  
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2.3. Regeneració i reutilització de les aigües 

Les aigües residuals després de ser tractades a les EDAR sempre s’han abocat al medi. 

Els darrers anys, però, com a conseqüència dels problemes provocats per les sequeres i el 

canvi climàtic, s’estan prenent mesures pel seu estalvi i la seva reutilització.  

Quan es parla sobre la regeneració i reutilització de l’aigua residual, cal conèixer els 

següents termes [2]:       

- Regeneració: Procés necessari per adequar la qualitat d’una aigua residual 

depurada segons l’ús concret a què es vol destinar.  

- Reutilització: Posar l’aigua regenerada a disposició de l’usuari per destinar-la a un 

altre ús.  

- Reutilització directa: Ús de l’aigua tractada que es transporta des de la planta de 

tractament fins al lloc de reutilització sense mesclar-la amb altres aigües. 

- Reutilització indirecta: Es fa passar l’aigua tractada a través d’un cos d’aigua 

natural fins al lloc on serà reutilitzada, és a dir, es mescla amb altres aigües. 

- Reutilització planificada: Ús de l’aigua tractada que està controlada durant el seu 

subministrament.  

- Reutilització no planificada: Ús ocasional de l’aigua tractada després del seu 

abocament. [9]         

Abans de poder reutilitzar l’aigua residual depurada cal sotmetre-la a un procés de 

regeneració, posterior al tractament de depuració, que en millori la qualitat fins als nivells 

que la llei exigeixi segons la finalitat a què estigui destinada. Això és degut a que els 

processos a què es sotmet l’aigua en una depuradora no inactiven suficientment als 

microorganismes patògens que conté i que no poden estar presents en una aigua que es 

vulgui reutilitzar, ja que poden causar malalties a les persones que hi puguin estar en 

contacte.  

L’objectiu del procés de regeneració és, doncs, eliminar part de la càrrega contaminant de 

l’aigua i desinfectar-la completament per tal d’inactivar aquests microorganismes. Per poder 

inactivar-los cal disminuir la matèria en suspensió (MES) i la terbolesa de l’aigua abans de 

realitzar la desinfecció, ja que aquestes partícules serveixen de barrera protectora pels 

microorganismes davant els agents desinfectants. Com més tèrbola sigui l’aigua, més difícil 

serà eliminar els microorganismes. [11] 
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Els usos als que es poden destinar les aigües residuals regenerades es descriuen al Reial 

Decret 1620/2007 que defineix els criteris de qualitat per la reutilització de les aigües 

depurades en funció del seu ús posterior. Aquests usos són [7]: 

- Usos urbans: per jardineria, per apagar incendis, per la neteja de carrers i de 

cotxes. 

- Usos industrials: en torres de refrigeració, pel rentat de vagons de ferrocarril. 

- Reg agrícola, forestal i jardineria. 

- Usos ornamentals i recreatius, com per exemple el reg de camps de golf o per 

omplir estanys que no tenen accés públic. 

- Millora i preservació del medi natural: aiguamolls i rius.  

- Recàrrega d’aqüífers: infiltració i injecció.  

La regeneració i la reutilització planificada de l’aigua són dos aspectes fonamentals per fer 

més sostenible la gestió dels recursos hídrics de què es disposa i presenten diversos 

beneficis: una disminució dels costos de tractament de l’aigua, una disminució dels 

contaminants aportats al medi natural, un estalvi energètic al no haver de portar l’aigua de 

zones més llunyanes a la zona on s’està reutilitzant l’aigua i un aprofitament dels elements 

nutritius que conté l’aigua regenerada (sobretot en aigua destinada al reg). [11] 

2.3.1. Reutilització de l’aigua pel reg de zones verdes. 

Aquest projecte es centra en la reutilització de l’aigua pel reg de les zones enjardinades de 

la parcel·la ocupada per l’empresa ja que, com s’ha vist a l’apartat 1.4., aquest representa 

actualment entre el 30 i el 40% del consum de l’aigua total d’aquesta.  

L’ús al qual es vol destinar l’aigua residual regenerada és el que en determina la qualitat 

que aquesta haurà de tenir i, per tant, el grau de tractament necessari per assolir-lo. Un 

avantatge a l’hora de destinar aquesta aigua al reg de zones verdes és que el nivell de 

qualitat exigit per aquest ús és menys estricte que per d’altres, ja que el contacte d’aquesta 

aigua amb les persones no és tan directe, garantint, d’aquesta manera, un tractament més 

senzill i econòmic. [11] 

Aquest nivell de qualitat mínim, però, ha d’existir ja que si s’utilitzés l’aigua residual 

provinent directament de la depuradora podria causar problemes de salut als treballadors, 

jardiners i animals que poguessin entrar-hi en contacte ja que l’aigua no compliria la 

normativa. 
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Qualitat de l’aigua de reg regenerada i problemes causats pels seus components 

La qualitat de l’aigua regenerada depèn tant de la composició inicial que tingués l’aigua 

d’abastiment (de la xarxa) com de les característiques de l’aigua residual degut a l’ús que 

se n’hagi fet, com per exemple, un ús industrial o domèstic. Un cop conegudes aquestes 

característiques, la seva qualitat dependrà, sobretot, del sistema de tractament utilitzat el 

qual serà diferent en funció de l’ús a què es destinin.  

El reg amb aigua regenerada, a vegades, pot arribar a obligar a canviar les espècies 

vegetals del terreny, a modificar la quantitat de fertilitzant a utilitzar o a prendre alguna 

mesura de precaució per protegir als jardiners, en funció de les seves característiques 

finals.  

El principal factor a tenir en compte a l’hora d’avaluar la qualitat de l’aigua destinada a reg 

és la quantitat i el tipus de sals que conté, és a dir, la seva salinitat, ja que com més sals 

dissoltes contingui més gran és la probabilitat de trobar problemes al sòl, a l’aigua o a les 

espècies vegetals. Cal veure quins poden ser els efectes que poden produir-se a llarg 

termini sobre el sòl i les plantes i avaluar, per tant, quin és el sistema de regeneració més 

adequat per eliminar el màxim nombre de sals. [11] 

Depenent de la qualitat final i el tractament de regeneració a què s’hagi sotmès a aquestes 

aigües es podrà plantar un tipus o un altre d’espècies vegetals, ja que existeixen criteris 

que estableixen el nivell de tractament exigit pel plantament de cada espècie. També 

dependrà de la tolerància que aquestes presentin a les sals i ions que contingui l’aigua 

regenerada. Si aquesta aigua conté grans quantitats de nitrogen superiors a les necessitats 

del terreny, caldrà plantar un tipus d’espècie vegetal que en consumeixi gran part. [11]  

Així doncs, la quantitat de sals i la qualitat que ha de tenir aquesta aigua dependrà de la 

zona en la que es trobi. Si, per exemple, es tracta d’una zona seca i calorosa, l’aigua 

s’evapora ràpidament degut a les altes temperatures i la baixa humitat. És el fenomen que 

es coneix com evapotranspiració, que consisteix en l’evaporació de l’aigua del terreny i les 

aigües superficials i la transpiració de les plantes. Com a conseqüència, les sals es 

dipositen i acumulen al sòl afectant al creixement de les plantes ja que, com més sals hi 

hagi al sòl, més energia hauran de consumir les plantes per ajustar la concentració de sals 

a l’interior del teixit vegetal per aconseguir l’aigua que els cal del sòl. Per tant, els queda 

menys energia pel seu creixement. [11]  

El problema causat per les sals sorgeix quan la quantitat de sals acumulades arriba a un 

nivell perjudicial per les plantes sent superior al que poden assumir. La velocitat 

d’acumulació depèn tant de la quantitat de sals aportades per l’aigua com de la quantitat de 

sals eliminades. Moltes d’aquestes són solubles en aigua i són arrossegades per l’aigua de 
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reg. És per això que fa falta un bon sistema de drenatge o el rentat del sòl per eliminar les 

sals, ja que si s’hi acumulen moltes sals deixa de ser productiu. [11]  

Per evitar aquests problemes amb les sals de les aigües, s’ha de controlar la seva salinitat. 

Aquest paràmetre es determina mitjançant la conductivitat elèctrica i és el més important 

per determinar si una aigua és apte per regar o no. La relació entre els sòlids dissolts totals 

o sals (SDT) i la conductivitat elèctrica (CE mesurat en decisiemens / metre) és la següent 

és [9]:  

SDT [mg/l] = CE [dS/m] x 640                              (Eq. 2) 

Amb valors de CE inferiors a 0,7 dS/m no hi ha cap problema degut a la salinitat, mentre 

que amb valors de CE entre 0,7 i 3,0 dS/m sí que poden aparèixer. 

Un altre aspecte que cal controlar és la toxicitat d’ions específics tant d’elements principals 

com d’altres presents en concentracions de pocs mg/l. Alguns d’aquests elements poden 

ser útils pel creixement de les plantes en molt baixes concentracions però poden ser tòxics 

en augmentar aquesta concentració o en regar reiteradament amb aigües amb aquests 

components. A la taula següent es mostren les concentracions màximes d’aquests 

elements recomanades en aigües de reg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els ions principals més problemàtics per l’aigua són el sodi, el clor i el bor, sent el bor el 

més preocupant. Aquests ions provenen de detergents domèstics o d’abocaments 

industrials. Si l’aigua utilitzada conté quantitats d’aquests ions superiors als valors límits, es 

 

Taula 2.10. Concentracions màximes recomanades per l’aigua de reg. [11] 
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poden acumular i ser assimilats per les plantes i al sòl i poden suposar riscos per a la salut 

de persones i animals. En el cas d’utilitzar un reg per aspersió, els ions de sodi i clor són 

adsorbits directament per les fulles de les plantes, cosa que fa que la toxicitat aparegui a 

menors concentracions que en el reg superficial. [11] 

En el cas estudiat en aquest projecte no cal contemplar problemes d’aquest tipus, ja que 

l’aigua a tractar no presenta problemes de salinitat elevada. 

Altres problemes derivats de l’ús d’aigua regenerada 

Un dels problemes que es poden trobar a l’hora de fer servir aigua reutilitzada pel reg de 

zones verdes és l’obstrucció dels sistemes de reg “gota a gota” o als aspersors degut a la 

concentració de sòlids en suspensió o a la formació de pel·lícules biològiques produïdes per 

bactèries. Els sistemes de reg “gota a gota” són els més adients a l’hora d’utilitzar aigua 

residual recuperada, ja que és un sistema tancat sense aspersió que evita el contacte 

directe de l’aigua amb les persones, però és, a la vegada, el sistema que més s’obstrueix. 

[9] 

Cal comentar que aquest problema es pot evitar fent servir un sistema de tractament més 

efectiu i que elimini quasi tots els sòlids en suspensió i microorganismes presents en 

l’aigua.  

L’ús d’aquesta aigua també pot provocar problemes deguts a valors inusuals del pH i de 

concentracions elevades de clor. Si el pH té un valor per fora de l’interval 6,5 - 8,4 és un 

indicador de mala qualitat i pot generar, entre altres, problemes de corrosió de canonades 

deguts a un baix nivell de pH. Concentracions de clor inferiors a 1 mg/l no afecten a les 

fulles de les plantes mentre que valors per sobre dels 5 mg/l poden causar-hi problemes 

greus. [11] 

Nutrients: nitrogen i fòsfor 

Els nutrients presents a les aigües regenerades poden servir de fertilitzants si el seu 

contingut és l’adequat però, si és superior als valors límit, poden provocar problemes al 

estar en concentracions superiors a les necessitats de les plantes. Els nutrients més 

presents són el nitrogen i el fòsfor i, a vegades, el zinc, el bor i el sofre. El nitrogen és el 

més beneficiós al fer-se servir com a fertilitzant, però sovint arriba a nivells massa elevats i, 

per tant, s’ha d’eliminar durant el tractament de l’aigua. [9] 

La presència del nitrogen en les aigües residuals regenerades pot suposar la contaminació 

de les aigües subterrànies, però també és de gran interès el seu aprofitament, ja que és un 

nutrient mol important per a la producció d’aliments i fibres. 
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El nitrogen es troba present a l’aigua residual en forma de nitrogen orgànic, amoníac, nitrat 

i nitrit depenent de l’origen d’aquesta sent, normalment, l’amoníac l’espècie predominant 

amb concentracions entre 5 i 40 mg N/l. [9] 

El sòl pot retenir temporalment l’ió amoni present a l’aigua evitant que sigui transportat cap 

a les aigües subterrànies. Però si s’utilitzen quantitats d’aigua de reg excessives es pot 

arribar a la saturació de la capacitat d’adsorció d’amoni del sòl facilitant-ne la seva filtració. 

Aquesta adsorció de l’amoni és temporal, ja que un cop adsorbit s’oxida fàcilment degut a 

les bactèries nitrificants que el transformen en nitrat, que és mòbil i es pot allunyar 

ràpidament des de el punt d’adsorció gràcies al flux d’aigua subterrània.  

2.3.2. Marc legal: normativa per a la reutilització pel reg de zones verdes 

Llei Europea 

A la Unió Europea hi ha pocs estats que tinguin reglamentació sobre la reutilització de 

l’aigua residual, ja que n’hi ha que no els cal reutilitzar-la, com per exemple els països del 

nord. L’única reglamentació existent a nivell europeu sobre aquest tema és la declaració de 

l’article 12 de la Directiva 91/271/CEE per a les aigües residuals. [12] 

Llei Espanyola  

A Espanya no hi ha una normativa nacional sobre l’ús de l’aigua residual regenerada sinó 

que cada comunitat autònoma té la seva pròpia ja que, degut al seu clima, no a totes els cal 

la reutilització.  

Llei Catalana 

S’han establert normatives referents a la qualitat que han d’assolir les aigües que es volen 

reutilitzar i que marquen els valors de les quantitats límit dels seus constituents segons l’ús 

concret a que es destinin.  

Aquesta normativa apareix al Reial Decret 1620/2007 i és una mescla entre la normativa de 

Califòrnia, que va ser l’única referència legal vàlida durant molts anys i és molt exigent pel 

que fa a aquests límits de qualitat, i les recomanacions de la OMS, del document 

“Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura” de 

1989. L’aprovació d’aquest Decret va suposar un gran impuls per l’aigua regenerada. [12]  

A la taula següent apareixen els criteris de qualitat que han de complir les aigües per ser 

aptes per la reutilització pel reg segons el Reial Decret 1620/07, Annex 1:  
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Segons l’Agència de Protecció de la Salut, la qualitat de les aigües regenerades es 

considera adequada si el 90% de les mostres extretes pels controls analítics tenen resultats 

inferiors als VMA (valor màxim admissible) en tots els paràmetres que apareixen a la taula 

2.11. En cas que superin el VMA, cal que no sobrepassin els límits de la desviació màxima 

que apareixen a la taula 2.12.: 

 

 

 

 

 

 

 

El cas estudiat en aquest projecte és el reg de zones verdes i, per tant, s’ha d’assolir un 

nivell de qualitat 1.1 (taula 2.11.), ja que, tot i no ser pel reg d’una zona urbana, sí que pot 

estar en contacte amb les persones de l’empresa.   

També existeixen algunes directrius que serveixen per avaluar la qualitat de l’aigua de reg i 

definir-ne les possibles restriccions del seu ús depenent dels problemes que puguin causar 

i que es divideixen en tres categories: cap restricció vol dir que la qualitat és bona, restricció 

dèbil vol dir que s’ha de restringir el seu ús en funció de la zona o al contacte amb persones 

si no es fa un altre tractament i una restricció elevada vol dir que no té una qualitat suficient. 

A la taula següent es mostren aquestes directrius: 

 

Taula 2.11. Criteris de qualitat per la reutilització de les aigües pel reg. Reial Decret 1620/07. [13]  

Paràmetre Límit desviació màxima

Nemàtodes intestinals 100% del VMA

Escherichia coli 1 unitat logarítmica

Legionella 1 unitat logarítmica

Taenia saginata 100% del VMA

Taenia solium 100% del VMA

Sòlids en suspensió 50% del VMA

Terbolesa 100% del VMA

Nitrats 50% del VMA

Nitrogen total 50% del VMA

Fòsfor total 50% del VMA  

Taula 2.12. Límits de desviació máxima. [13] 
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2.3.3. Sistemes de regeneració  

La majoria dels processos utilitzats en els sistemes de regeneració de les aigües residuals 

són els mateixos que els que s’utilitzen pel seu tractament de depuració. Però l’eliminació 

d’alguns contaminants físics i químics i la inactivació i eliminació dels microorganismes 

patògens fa que sigui necessari utilitzar processos addicionals de desinfecció.  

Així doncs, els processos que formen part d’un tractament de regeneració depenen de la 

qualitat de l’aigua residual depurada a regenerar, de l’ús que se li vulgui donar i dels 

contaminants que calgui eliminar. Un procés de tractament terciari bàsic passa pels 

processos unitaris de coagulació (addició de productes químics, coagulants, que fan que 

les partícules que contaminen l’aigua s’agrupin en petits grups de partícules, anomenats 

flòculs), floculació (addició de productes químics, floculants, perquè les substàncies 

coloidals de l’aigua s’ajuntin creant flòculs més grans facilitant, així, la seva decantació i 

filtració), decantació, filtració i, finalment, desinfecció. [9] 

Els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’escollir el tractament de regeneració 

d’aigües més adient són la fiabilitat operativa de cada procés unitari i el rendiment global del 

 

Taula 2.13. Directrius per avaluar la qualitat de l’aigua de reg. [11] 
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sistema de tractament perquè compleixi amb els criteris de la normativa i que garanteixi 

una qualitat de l’aigua adient a l’ús final. [11] 

A la taula 2.14. es llisten els processos unitaris de regeneració utilitzats per l’eliminació dels 

diferents contaminants de les aigües residuals i el percentatge en què s’eliminen.  
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DBO x ,+ ,+ O ,+ ,+ ,+ x ,+ x ,+ ,+ O

DQO x ,+ ,+ O ,+ ,+ x x O x ,+ ,+ ,+

SST ,+ ,+ ,+ O ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

NH3 - N O ,+ ,+ x ,+ O x x ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

NO3 - N ,+ x O

Fósfor O x ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

Alcalinitat x x ,+ x

Greixos i olis ,+ ,+ ,+ x x ,+

Coliformes totals ,+ ,+ O ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

SDT ,+

Arsènic x x x x ,+ O

Bari x o x O

Cadmi x ,+ ,+ O x ,+ x O O

Crom x ,+ ,+ O ,+ ,+ x x

Coure x ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ O x ,+

Fluor x O x

Ferro x ,+ ,+ x ,+ ,+ ,+ ,+

Plom ,+ ,+ ,+ x ,+ ,+ O x x

Manganès O x x O x ,+ x ,+

Mercuri O O O O ,+ O x

Seleni O ,+ O

Plata ,+ ,+ ,+ x ,+ x

Zinc x x ,+ ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

Color O x x O ,+ x ,+ ,+ ,+ ,+

Agents escumants x ,+ ,+ ,+ x ,+ ,+ ,+ O

Terbolesa x ,+ ,+ O x ,+ ,+ ,+ ,+ ,+

COT x ,+ ,+ O x ,+ x ,+ O ,+ ,+ ,+

Procés unitari de regeneració

Constituent

Llegenda: 

 o = eliminació del 25% de la concentració de l'afluent

 x = 25 - 50%

,+ = 50%

Espais en blanc: no es disposa de dades o es produeix un augment en la concentració  

Taula 2.14. Processos unitaris utilitzats per la regeneració d’aigua residual. [9] 

 



Pàg. 36  Memòria 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el més preocupant de la regeneració i reutilització de 

l’aigua residual és la presència de microorganismes patògens bacterians i de matèria 

orgànica, fet que es fa més problemàtic quan l’aigua regenerada es destina al reg de zones 

verdes amb possible accés del públic. Per tant, el tractament de regeneració ha de servir, 

sobretot, per eliminar aquests contaminants per prevenir els problemes de salut derivats del 

contacte amb aquests. Els principals microorganismes a eliminar són les bactèries, els virus 

i els paràsits com són els nematodes i els protozous.  

Per eliminar els microorganismes patògens d’una manera eficaç s’han de complir dos 

criteris operacionals [11]:   

a) L’aigua a tractar ha de presentar una terbolesa i una concentració de sòlids en 

suspensió baixes abans de ser desinfectada, ja que si tenen uns nivells elevats creen 

una barrera biològica protectora que dificulta l’activitat del desinfectant i, per tant, se 

n’ha d’utilitzar més del que és habitual. És per aquest motiu que cal instal·lar unitats de 

filtració terciària com a procés previ a la desinfecció per eliminar els sòlids en 

suspensió residuals que puguin interferir amb el procés, per reduir la quantitat de 

matèria orgànica que podria reaccionar amb el desinfectant i per millorar la qualitat 

estètica de l’aigua residual regenerada reduint-ne la terbolesa. Segons la EPA, es 

considera que una aigua no té MES (matèria en suspensió) amb valors de terbolesa 

inferiors a 10 NTU (Nephelometric Turbidity Units) [14].  

b) La dosis de desinfectant i el temps de contacte de l’aigua regenerada han de ser 

suficients per garantir-ne l’eliminació completa.  

Mètodes de desinfecció 

Existeixen diferents mètodes de desinfecció i la selecció del més adequat per una 

instal·lació de tractament determinada depèn dels criteris següents [14]: 

- La capacitat de penetrar i eliminar els microorganismes. 

- La facilitat i seguretat a l’utilitzar-lo, transportar-lo i emmagatzemar-lo. 

- L’absència de residus tòxics i de compostos cancerígens després d’utilitzar-lo. 

- Costos d’inversió econòmica, d’operació i de manteniment raonables. 

Els mètodes de desinfecció utilitzats en els processos de regeneració d’aigües són: 

 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 37 

 

a) Desinfecció amb clor: 

El clor elimina els microorganismes mitjançant l’oxidació del medi cel·lular i és el 

desinfectant més utilitzat degut a la seva eficàcia, el seu baix cost i les seves 

característiques.  

Les avantatges d’utilitzar el clor com a desinfectant són [14]: 

- La cloració és una tecnologia ben establerta que resulta més eficient que la radiació 

UV o la desinfecció amb ozó econòmicament parlant. 

- El clor residual que queda a l’aigua residual pot prolongar l’efecte de desinfecció. 

- És efectiva per a la majoria de microorganismes i organismes patògens i és efectiu 

en l’oxidació d’alguns compostos orgànics i inorgànics. 

- Permet controlar-ne la dosificació. 

- Pot eliminar olors desagradables durant la desinfecció.  

També presenta, però, alguns inconvenients [14]: 

- El clor residual és tòxic pels organismes aquàtics inclús en baixes concentracions i, 

per tant, pot ser necessari realitzar la descloració.  

- La manipulació, el transport i l’emmagatzematge del clor presenta riscos degut a 

que totes les formes del clor són tòxiques i corrosives.  

- El clor oxida alguns materials orgànics generant compostos perillosos, com per 

exemple metans trihalogenats.  

- El clor residual és inestable en presència d’altes concentracions de materials amb 

demanda de clor i això provoca la necessitat de dosis de clor més grans per 

aconseguir la desinfecció.  

- Hi ha espècies parasitàries que tenen resistència a dosis baixes de clor.  

b) Desinfecció amb llum ultraviolada (UV). 

Aquest mètode de desinfecció transmet energia electromagnètica des d’una làmpada 

de vapor de mercuri cap al material genètic de l’organisme (ADN). Quan la radiació UV 

generada per la làmpada penetra a la cèl·lula d’un organisme hi destrueix la seva 

capacitat de reproducció. L’eficàcia del mètode depèn de les característiques de l’aigua 
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residual (terbolesa i MES), de la intensitat de radiació i del temps d’exposició dels 

microorganismes a la radiació. [14] 

Els avantatges d’utilitzar aquest mètode de desinfecció són [14]: 

- És eficaç per la desactivació de la majoria de virus i microorganismes bacterians. 

- És un procés físic i, per tant, no cal transportar, manipular ni emmagatzemar 

productes químics tòxics perillosos o corrosius. 

- No té efectes ni productes residuals que afectin als organismes aquàtics ni a les 

persones.  

- És un mètode fàcil d’utilitzar pels operadors. 

- Té un període de contacte més curt que altres desinfectants sent suficient amb uns 

20 o 30 segons. 

- L’equip de desinfecció ocupa menys espai que en altres mètodes.  

 Alguns inconvenients de la desinfecció UV són [14]: 

- Una dosi baixa pot no desactivar efectivament alguns organismes.  

- Els organismes desactivats poden, a vegades, invertir els efectes de la radiació UV 

mitjançant un mecanisme de fotoreactivació.  

- Cal controlar l’acumulació de sòlids a la part externa de les làmpades amb un 

manteniment i neteja periòdics.  

- La terbolesa i la MES de l’aigua fan que el procés de desinfecció amb radiació UV 

sigui menys efectiva ja que no deixen que hi penetri la llum. 

- No és tan econòmic com la desinfecció amb clor.  

Tot i que l’aplicació de la llum UV ha patit un gran desenvolupament tecnològic en els 

darrers anys, és un mètode que encara té algunes limitacions quan es tracta d’aigües 

amb grans variacions de qualitat, el qual fa que sigui un sistema menys eficaç. Perquè 

tingui un bon rendiment cal que la qualitat de l’aigua tractada sigui constant, la qual 

cosa és complicada en aigües residuals. Per assegurar-ne l’eficàcia cal, doncs, un 

tractament previ que en millori la qualitat. 
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c) Desinfecció amb ozó (O3): 

L’ozó es produeix quan les molècules d’oxigen (O2) es dissocien mitjançant una font 

d’energia produint àtoms d’oxigen que xoquen amb altres molècules d’oxigen per 

formar l’ozó (O3), que és un gas inestable que es descompon en oxigen elemental en 

poc temps. És per això que aquest gas es crea a la mateixa planta de desinfecció. [14] 

La utilització de l’ozó com a desinfectant provoca l’oxidació i destrucció directa de la 

paret de la cèl·lula i l’eficàcia del procés depèn de la susceptibilitat dels organismes a 

ser tractats, del temps de contacte i de la concentració d’ozó.  

Els avantatges d’utilitzar aquest mètode de desinfecció són [14]: 

- És un oxidant i agent germicida de virus molt fort i més eficaç que el clor. 

- El període de contacte necessari és de 10 a 30 minuts.  

- No té productes residuals perillosos ja que l’ozó es descompon ràpidament.  

- Després del procés d’ozonització els microorganismes no tornen a créixer. 

- L’ozó es genera a la mateixa planta on s’ha d’utilitzar i, per tant, no hi ha problemes 

en el transport i emmagatzematge, ja que no es fa.  

- L’ozonització eleva la concentració d’oxigen dissolt (OD) de l’aigua. 

Alguns inconvenients de l’ozonització són [14]: 

- Una baixa dosificació pot no desactivar els virus i bactèries suficientment.  

- És una tecnologia més complexa que la cloració o la radiació UV. 

- L’ozó és molt reactiu i corrosiu i fan falta materials resistents a la corrosió, com per 

exemple l’acer inoxidable.  

- És molt irritant i tòxic i cal evitar el contacte amb les persones. 

- És un procés car.  

d) Altres 

Altres mètodes de desinfecció són la utilització de diòxid de clor, hipoclorit de sodi i 

altres derivats del clor. També hi ha mètodes de desinfecció de tipus físic i biològic com 
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són la infiltració i percolació, la filtració en un medi granular o amb membranes i els 

aiguamolls, aquests últims són de tipus biològic. [11] 

2.3.4. La reutilització planificada 

Un cop l’aigua ha passat pel procés de desinfecció, ja està preparada per ser reutilitzada. 

Per fer-ne un aprofitament correcte cal tenir en compte els tres elements tècnics en els 

quals consisteix un programa de reutilització planificada d’aigua residual. Aquests elements 

són: un sistema d’emmagatzematge o regulació per adequar el cabal de subministrament 

de la planta als cabals consumits, un transport des de la planta regeneradora fins al punt 

d’utilització que sigui eficient i, sobretot, un sistema de control de l’ús d’aquesta aigua per 

evitar possibles riscos tant pel medi ambient com per les persones que puguin entrar en 

contacte amb la zona de reg.  

La reutilització planificada suposa una nova font local de subministrament d’aigua de gran 

qualitat degut a tots els tractaments a què s’ha sotmès i permet una gestió integrada de 

l’aigua més sostenible a la vegada que una millora en la gestió de la seva qualitat. També 

suposa, però, una sèrie d’exigències que cal complir per poder-la dur a terme. Cal 

assegurar que es compleixen les normes de qualitat de l’aigua del RD 1620/2007 segons 

l’ús que se li vulgui donar mitjançant un procés de regeneració eficient i fiable, i cal fer una 

millora en les infraestructures per introduir una doble xarxa de subministrament, la de 

l’aigua potable i la de l’aigua reutilitzada.  

[2] 
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3. Projecte a estudiar 

3.1. Factors i paràmetres de l’aigua residual a tractar  

L’objectiu principal del procés de depuració i regeneració és eliminar la càrrega contaminant 

present a l’aigua, sobretot l’orgànica, i eliminar-ne els microorganismes presents. El 

percentatge d’eliminació acostuma estar entre el 90% i el 95% de la DBO5 i la MES en els 

tractaments convencionals.  

Com s’ha vist fins ara en el projecte, els principals factors que s’han de tenir en compte 

abans d’iniciar aquest estudi són: 

- Composició de les aigües residuals a l’entrada de la depuradora 

- Tipus d’aigua residual a tractar 

- Cabal d’aigua a tractar 

- Habitants equivalents 

3.1.1. Composició de les aigües residuals a tractar: 

Per fer aquest estudi cal conèixer la composició de les aigües residuals per saber quins 

components caldrà tractar per disminuir-ne la quantitat i adequar-la a la normativa. La 

composició de les aigües residuals de l’empresa (valors mitjans obtinguts a partir de les 

dades corresponents als anys 2009 i 2010) és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taula 3.1. Composició de l’aigua residual de l’empresa. [4] 
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Cal esmentar que els valors de referència que apareixen a la taula anterior són els valors 

en els quals es basa l’empresa al fer els seus anàlisis per determinar si un component està 

present a l’aigua en una quantitat acceptable o no, ja que és el que se’ls exigeix per les  

aigües residuals que han de ser conduïdes a la depuradora municipal. Com es pot veure, 

els components que sobrepassen aquests valors són la DBO5, la quantitat de nitrogen 

Kjendahl (que mesura la quantitat de nitrogen total capaç de ser nitrificat a nitrits i nitrats, 

per tant, aquests darrers no s’inclouen a la mesura) i la quantitat de nitrogen amoniacal. 

Així doncs, aquests són els que caldrà reduir amb la depuració i regeneració d’aquestes 

aigües.  

A partir d’aquests valors i els de la taula 2.7. es pot definir el tipus d’aigua que s’ha de 

tractar. Comparant-ne els valors, es veu que es tracta d’un aigua de concentració elevada 

sent, per tant, molt necessari el seu tractament per poder-la reutilitzar. 

3.1.2. Cabal d’aigua a tractar  

El cabal d’aigua que cal tractar és el que es necessitarà pel reg de les zones enjardinades. 

Així doncs, no caldrà tractar tota l’aigua residual obtinguda, és a dir, tota l’aigua consumida 

pels empleats, sinó només aquella que es vol reutilitzar. A la taula següent apareixen els 

consums d’aigua tant dels empleats com del reg als anys 2009 i 2010 i el valor mitjà 

d’aquest consum: 

 

 

 

 

 

 

Com que només es disposa de les dades dels consums d’aquests anys, es treballarà amb 

els valors mitjans. Per dissenyar la depuradora caldrà, doncs, tenir en compte el valor mitjà 

del consum d’aigua per reg. En tractar-se d’un valor mitjà, però, es treballarà amb un cabal 

un 10% superior al valor del consum per donar marge per possibles variacions de cabals. 

Per tant: 

Q a tractar =  50 m
3
/dia = 2,08 m

3
/h 

Any

2009

2010

m3/any m3/dia m3/any m3/dia

25 505 70 16 253 45

Consum d'aigua empleats (m3/any)

26 469

24 540

Consum d'aigua empleats

Mitjana

Consum d'aigua per reg (m3/any)

16 376

16 130

Consum d'aigua per reg

 

Taula 3.2. Consum d’aigua de l’empresa. [4] 
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3.1.3. Habitants equivalents 

La Directiva 91/271/CEE utilitza la mesura dels habitants equivalents com a principal 

criteri per calcular la capacitat i el dimensionament d’una depuradora garantint el correcte 

tractament de les aigües residuals. Aquest valor s’obté a partir de l’equivalència amb la 

càrrega orgànica consumida, és a dir, la DBO5. Aquesta directiva estableix que 

l’equivalència a utilitzar és [8]:  

1 Habitant equivalent = 60 g O2 / dia (DBO5)                            (Eq.3) 

Que s’interpreta com que un habitant equivalent té una càrrega orgànica biodegradable 

que consumeix 60 g d’oxigen per dia.  

Aquest paràmetre representa el nombre d’habitants les aigües residuals dels quals serien 

equivalents, en quant a càrrega contaminant, a les aigües residuals que s’estan estudiant. 

Aquesta mesura es fa servir per generalitzar i facilitar el dimensionament de les 

depuradores, ja que només té en compte la càrrega contaminant i no la seva 

procedència, que pel dimensionament de la planta no interessa. [10] 

Així doncs, cal fer el càlcul dels habitants equivalents de l’empresa per poder dur a terme 

l’estudi. Com s’acaba de calcular, el cabal a tractar és de 50 m
3
/dia amb una DBO5 de 

832,5 mg O2/l d'aigua, com es pot veure a taula 3.1. 

Els càlculs necessaris són els següents: 

Cabal d’aigua: 50 m
3
/dia x 1.000 l/m

3
 = 50.000 l/dia                        (Eq.4) 

Oxigen consumit: 

832,5 mg O2/l d'aigua x 50.000 l/dia x 1 g/1.000 mg = 41.625 g O2/dia      (Eq.5) 

Com s’ha vist a l’Eq.3: 1 Habitant equivalent = 60 g O2/dia 

      Llavors:  41.625 g O2 / 60 g O2 = 694 Habitants equivalents       (Eq.6) 

S’haurà de triar una depuradora que pugui tractar una aigua per 694 habitants equivalents 

com a mínim.  

3.1.4. Dades de l’estudi 

Fent un recull de les dades que ens serviran per dimensionar el sistema de tractament 

escollit, es té: 
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3.2. Possibles tractaments a realitzar 

Com es pot veure pels paràmetres comentats al llarg de l’apartat 3.1., es té una aigua amb 

unes característiques que fan que sigui difícil de tractar, ja que té una càrrega de matèria 

orgànica bastant elevada. Això és degut a que l’empresa ja havia dut a terme un projecte 

d’estalvi d’aigua anterior a aquest, reduint així el consum d’aigua però provocant, per tant, 

una concentració elevada de càrrega de matèria orgànica i altres contaminants.  

Pel tractament de les aigües amb l’objectiu que es té en aquest estudi, es podrien 

contemplar dos tipus de tractament: 

A) Sistema convencional: Depuradora SBR (Sequential Batch Reactor)   

La depuradora SBR és un sistema convencional que s’utilitza en la majoria de tractaments 

de depuració d’aigües amb característiques i concentracions de contaminants tractables 

amb aquest sistema. Cal comentar que l’aigua a tractar en aquest estudi té un valor de 

DBO5 que, com s’ha vist a l’apartat 3.1.1., és molt elevat i que aquest tipus de sistema no 

és capaç d’eliminar-la. 

L’aigua tractada amb la SBR assoleix els límits legals necessaris per a la depuració d’aigua 

amb la finalitat de ser abocada a un riu, no sent apte, per tant per la seva reutilització. És 

per aquest motiu, que s’ha d’afegir un sistema de regeneració, generalment format per un 

sistema de desinfecció, dissenyat per assolir els límits legals segons el propòsit a que es 

vulgui destinar aquesta aigua.  

 

 

 

 

Paràmetre Valor

Cabal d'aigua 50 m3/dia

DBO5 832,5 mg/l

Habitants Equivalents 694 h.e.
 

Taula 3.3. Dades de partida de l’estudi. 

 

 

Fig.3.1. Operacions unitàries de la depuració d’aigües segons el principi d’oxidació total. [Font pròpia] 
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La depuradora SBR funciona segons el principi d’oxidació total o aeració prolongada que 

serveix per reduir els contaminants orgànics biodegradables i que té un rendiment molt 

elevat quan tracta aigües amb concentracions de contaminants usuals en aquest tipus 

d’aigües. Aquest principi d’oxidació total està format per les operacions unitàries que es 

veuen a la figura 3.1.   

La primera operació consisteix en fer passar l’aigua residual per una reixa de desbast que 

impedeix l’entrada a la depuradora d’elements que puguin espatllar la resta de l’equip. Un 

cop l’aigua ha passat per aquesta reixa i ja està lliure de la matèria en suspensió, arriba al 

reactor biològic on hi té lloc el procés d’oxidació biològica de la matèria orgànica.  

Aquest segon procés consisteix en la descomposició de la matèria orgànica present a 

l’aigua per la degradació dels microorganismes. Mitjançant una bomba i uns difusors es 

sotmet l’aigua a una aeració prolongada, és el que s’anomena fase d’aeració, creant així un 

medi aeròbic d’aigua amb oxigen que afavoreix al procés, ja que s’augmenta la 

concentració d’oxigen i les bactèries aeròbies es troben en el seu medi adient per la 

degradació de la matèria. Aquestes bactèries són les encarregades de digerir la matèria 

orgànica dissolta en l’aigua aconseguint, així, la seva descomposició biològica mitjançant 

l’oxidació.  

Un cop acabat aquest procés, l’aigua passa al decantador secundari, la funció del qual és 

separar l’excés de fangs biològics de l’aigua per acció de la gravetat, és a dir, per 

sedimentació. L’etapa de decantació normalment es realitza, en aquest tipus de 

depuradores, dins del mateix reactor. Aquests fangs són el resultat de la degradació de la 

matèria orgànica en el procés d’oxidació. A la part inferior d’aquest decantador s’hi du a 

terme la recirculació d’aquests fangs biològics cap al reactor amb l’ajuda d’una bomba de 

recirculació, on es realitzarà el procés d’oxidació biològica de l’aigua que es tractarà 

després. Cal tenir en compte que els fangs formats, tot i ser útils per la degradació 

biològica, es van acumulant i arriba un moment en que s’han d’evacuar de la depuradora.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, les aigües resultants d’aquest procés no compleixen 

amb els criteris que s’exigeixen segons el Real Decret 1620/2007 per la reutilització de les 

aigües. Segons aquest Decret, les aigües depurades amb aquest tractament biològic 

d’oxidació total han de ser tractades amb un tractament terciari que inclou filtració i 

desinfecció abans de poder destinar-les al seu ús final. [15] i [16] 

B) Reactor biològic de membranes (MBR) 

Aquest sistema és una de les innovacions més importants en el tractament d’aigües 

residuals que combina la depuració biològica amb la filtració per membranes en un sistema 

compacte que suposa, a més a més, l’ocupació d’un espai reduït (figura 3.2.). 
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L’aplicació d’aquest sistema suposa la possibilitat de tractar aigües amb grans 

concentracions de contaminants i un augment del rendiment de depuració.  

El funcionament del MBR consta de tres etapes. El primer pas és bombejar l’aigua residual 

des del tanc d’homogeneïtzació fins al reactor biològic, a l’entrada del qual hi sol haver una 

reixa de desbast on es realitza el pretractament per eliminar els sòlids en suspensió que 

puguin espatllar el sistema. Un cop l’aigua està al reactor, s’hi du a terme la segona etapa, 

la degradació de la matèria orgànica gràcies als microorganismes encarregats de realitzar 

el procés. Aquesta degradació s’acostuma a fer sota condicions aeròbies ja que la funció 

de l’oxigen en els processos biològics és fer possible l’activitat microbiana. Finalment, en 

comptes de sotmetre la barreja al decantador secundari per fer la separació, es fa passar 

l’aigua a través de les membranes de filtració que retenen els sòlids en suspensió i la 

biomassa formada en l’etapa anterior. [17] 

Un cop l’aigua ja s’ha filtrat i es troba lliure de contaminants, s’evacua amb l’ajuda d’una 

bomba de succió cap a un dipòsit extern d’emmagatzematge on s’hi realitza la desinfecció. 

La biomassa que s’ha separat de l’aigua torna al reactor i només caldrà evacuar els fangs 

un parell de cops l’any ja que se’n produeixen molt pocs.  

Tractar l’aigua residual amb aquest sistema fa que no sigui necessari afegir un sistema 

terciari degut a que la filtració per membranes i la posterior desinfecció realitzen el 

tractament suficient per regenerar-la.  

La majoria d’aquests sistemes tenen, també, un sistema de neteja químic per les 

membranes consistent en un tanc on s’hi guarden aquests productes i un sistema de 

bombeig encarregat de fer-los sortir del tanc.  

La utilització de la filtració per membranes és la principal diferència amb els mètodes 

convencionals de tractament com el plantejat en el cas A. Les membranes retenen 

pràcticament tots els sòlids en suspensió, la biomassa creada durant la depuració biològica 

i altres microorganismes assolint, així, una aigua depurada de gran qualitat. Aquesta 

separació entre sòlids i aigua es deu a les interaccions físico-químiques entre els 

 

Fig.3.2. Operacions unitàries de la depuració d’aigües amb el sistema MBR. [Font pròpia] 
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components de l’aigua i la membrana i al mètode de filtració segons la grandària de porus 

de la membrana. L’aigua que travessa les membranes i en surt ja filtrada s’anomena 

permeat. Es poden classificar en dos grups segons el material amb el que s’han fabricat, 

assolint així, diferents característiques [17]:  

- Membranes orgàniques:  

Estan fabricades amb polímers com són el polietilè, el polipropilè o les poliamides i 

són econòmicament assequibles. Poden presentar, però, problemes en quant a 

resistència mecànica, tèrmica i química. 

- Membranes inorgàniques i ceràmiques: 

Estan fabricades amb materials com l’òxid de zirconi, òxid de titani, barreges 

d’aquests o alúmina i són més cares que les orgàniques però tenen millor 

resistència mecànica, tèrmica i química suportant elevades velocitats de flux. 

Tenen, també, una superfície més llisa que les altres i, per tant, s’embruten menys.  

Les membranes inorgàniques presenten, doncs, més avantatges que les orgàniques, però 

el fet de ser molt més cares comporta que s’utilitzin molt més les orgàniques.  

Estan disposades en mòduls de membranes, dels quals hi ha quatre tipus diferents [17]:   

- De placa i bastidor: Conjunt de plaques col·locades una al costat de l’altre sobre 

unes plaques de suport. Són fàcilment desmuntables però tenen una baixa densitat 

de compactat (100-400 m
2
/m

3
). (Mòdul (a) de la figura 3.3.) 

- D’enrotllament en espiral: Dues membranes enrotllades en cilindres separats 

entre ells pel col·lector de permeat. Es col·loquen varis cilindres separats per un 

espaiador el qual és susceptible a la obstrucció, però són molt compactes (700-

1.100 m
2
/m

3
). (Mòdul (b) de la figura 3.3.) 

- Tubulars: Cilindres a l’interior dels quals es posen les membranes i són poc 

compactes però poden suportar grans velocitats de flux. (Mòdul (c) de la figura 3.3.) 

- De fibra buida: Fibres que s’uneixen en conjunts de mils o milions a l’interior de 

cilindres de resina endurida. Són els més compactes (1.000-10.000 m
2
/m

3
) però 

s’embruten més fàcilment. (Mòdul (d) de la figura 3.3.) 

Els mòduls més utilitzats són els de fibra buida gràcies a la seva gran densitat de 

compactació i els de placa i bastidor ja que són fàcils de muntar i desmuntar.  
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Els components bàsics que formen un mòdul de membranes, independentment del tipus 

del que siguin, són els que es mostren a la figura 3.4.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3. Tipus de mòduls de fibres [17] 

 

1. Tipus de mòduls de fibres [17] 

 

 

Fig.3.4. Components d’un mòdul de membranes [18] 
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Les membranes poden filtrar l’aigua gràcies al gradient de pressions que hi ha a través 

d’elles, TMP (transmembrane pressure), el qual està determinat per la diferència entre la 

pressió hidràulica i la pressió de succió, que proporciona la bomba, i per les pèrdues de 

pressió, segons l’equació 7. Per trobar la TMP de treball de les membranes es pot utilitzar 

l’equació 7. [17] 

TMP = (PHIDRÀULICA = PSUCCIÓ) – PPÈRDUES         (Eq. 7) 

TMP = (PE – PS) / PP         (Eq. 8) 

On PE = pressió a l’entrada del mòdul de membranes, PS = pressió a la sortida del mòdul de 

membranes i PP = pressió a la que surt el flux de permeat. 

Com més gran és el valor d’aquest gradient, TMP, més quantitat d’aigua es pot tractar i, per 

tant, més quantitat de permeat s’obté però més s’embruten les membranes, ja que al 

travessar-les més quantitat d’aigua retenen més quantitat d’elements contaminants. [17] 

El fet que les membranes s’embrutin és el principal problema de la seva utilització degut a 

que la biomassa i la matèria en suspensió de l’aigua es dipositen a sobre o a dins de la 

membrana. Quan es dipositen a sobre de la membrana es poden netejar amb facilitat 

mentre que quan ho fan a dins taponant els porus, és molt més complicat i, normalment, 

s’han de canviar les membranes. Quan les membranes estan brutes, es produeix una 

disminució del cabal de permeat degut a l’obstrucció dels porus que no deixen que passi a 

través d’ells i, per tant, s’han de netejar.  

Hi ha tractaments físics i químics que serveixen per evitar que s’embrutin i per netejar-les. 

Els físics només serveixen per quan les membranes s’embruten externament [17]: 

- Flux invers (backflushing): Consisteix en la inversió del flux de permeat per eliminar 

les substàncies que han quedat sobre la membrana. Hi ha tres tipus de flux invers 

en funció de la freqüència i la intensitat amb que es realitza la inversió: en el 

backwash s’inverteix durant un o dos segons cada pocs minuts, en el backpulse es 

fa amb major freqüència i intensitat que en l’anterior, i en el backshock s’inverteix el 

flux cada pocs segons durant menys d’un segon, aquest últim és el més agressiu.  

- Creació de turbulències: Fa que sigui més difícil que les partícules dels sòlids en 

suspensió es dipositin sobre la membrana. Això s’aconsegueix mitjançant l’aeració 

gràcies als difusors situats a la part inferior del mòdul.  

Quan les membranes s’embruten per dins, cal realitzar un tractament químic que consisteix 

en fer-hi un rentat amb diferents productes químics com detergents, àcids o bases. Si es 
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realitza aquest tractament molt freqüentment, la membrana es pot fer malbé veient reduïda 

la seva vida útil així com podent contaminar l’aigua.   

El principal inconvenient de l’aplicació d’aquest sistema és el seu elevat cost degut, 

principalment, al sistema de filtració per membranes. El cost total del sistema MBR és més 

elevat que el cost d’un sistema convencional SBR però es veu compensat per la necessitat 

de menys espai al ser un sistema molt compacte. Els MBR presenten, però, vàries 

avantatges respecte els convencionals, com són l’alt rendiment de la planta, la gran qualitat 

amb la que surt l’aigua tractada com ja s’ha comentat al llarga d’aquest capítol i la baixa 

creació de fangs. Les avantatges d’aquest sistema s’expliquen amb més detall al capítol 

3.4. 

3.3. Opcions del mercat 

Per escollir quin dels sistemes de depuració i regeneració dels explicats a l’apartat anterior 

és el més adient per aquest estudi, s’ha contactat amb vàries empreses especialitzades en 

el tractament d’aigües residuals. Les empreses amb les que s’ha contactat són Filtec BLB 

depuradores de Sant Cugat del Vallès, Teqma (Tecnologies i equips pel medi ambient) de 

Sant Pere de Ribes, BIOTRIT SA de Sabadell del Vallès i Gazebo S.p.A. de Gatteo, Itàlia. 

Consultant a les esmentades empreses s’ha trobat opcions que responen als dos casos 

esmentats al punt anterior. Responent a l’opció del primer cas s’han rebut diferents 

solucions per part de les empreses Filtec BLB i BIOTRIT SA, mentre que pel segon cas 

s’han rebut solucions tant de Teqma i de Gazebo com de BIOTRIT SA, de nou.  

A continuació s’exposen, com a exemple, les solucions plantejades per l’empresa BIOTRIT 

SA. 

A) Estació depuradora compacta BIOTRIT: Sistema SBR (Sequential Batch Reactor). 

El sistema SBR compacta de BIOTRIT consisteix en una depuradora prefabricada que, 

com s’ha explicat a l’apartat anterior, funciona segons el principi d’oxidació total per reduir 

els contaminants orgànics biodegradables i el procés està format per les mateixes 

operacions unitàries que s’han descrit anteriorment.  

L’aigua passa per la reixa de desbast que impedeix l’entrada d’elements de més de 30 mm 

que podrien espatllar la depuradora. Des d’aquí, l’aigua arriba al reactor biològic, on té lloc 

l’oxidació biològica de la matèria orgànica. A continuació hi té lloc la decantació per separar 

els fangs biològics de l’aigua per acció de la gravetat. Finalment, a la part inferior del 

decantador s’hi du a terme la recirculació dels fangs biològics dins del reactor mitjançant 

una bomba oxyjet submergible (veure figura 3.6.). Aquests fangs, tot i ser útils per la 
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degradació biològica de la matèria orgànica, es van acumulant i arriba un moment en que 

s’han de treure. El sistema SBR genera una producció de fangs que fa que sigui necessària 

la seva purga cada 4 mesos. [19] 

La depuradora compacta de BIOTRIT està formada per un únic recipient on s’hi realitzen 

les operacions d’aeració, decantació i evacuació d’aigües netes alternant-les cíclicament tal 

com es pot veure a les figures 3.5. i 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es col·loquen enterrades i són, per tant, completament invisibles i silencioses.  

Com ja s’ha comentat, les aigües depurades amb aquest sistema han de ser filtrades i 

desinfectades abans de poder ser reutilitzades. Per tant, s’hauria de dissenyar un sistema 

de regeneració addicional per complir la normativa de reutilització.  

 

Fig.3.5. Cicles de funcionament de la depuradora compacta SBR [20] 

 

 

Fig.3.6. Estructura de la depuradora compacta SBR i bomba Oxyjet [20] 
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Cal recordar que l’aigua a tractar per la qual s’està fent l’estudi està considerada fortament 

contaminada (segons els valors de la taula 2.7.), és a dir, molt concentrada i, per tant, no 

n’hi ha prou amb aquest sistema ja que només presenta un alt rendiment de depuració per 

aigües amb nivells de concentració de contaminants considerats mitjos o dèbils segons la 

mateixa taula 2.7. Així doncs, l’aigua resultant del procés no haurà assolit els nivells de 

depuració que sol garantir aquest sistema i caldria afegir un sistema de regeneració que 

resultaria complex, incloent varis processos químics i tractaments terciaris per eliminar 

l’excés de contaminants, resultant excessivament car per la quantitat d’aigua que es vol 

tractar, 50 m
3
/dia.  

Fent un estudi entre els diferents tipus de depuradores SBR i aquesta en concret, s’arriba a 

la conclusió que no n’hi ha prou amb aquest sistema per obtenir unes aigües que es puguin 

reutilitzar pel reg de zones enjardinades i és, doncs, descartat.   

El sistema SBR redueix els paràmetres característics de l’aigua en els % de la taula 3.4.: 

 

 

 

 

 

B) Bioreactor de membrana BIOTRIT MBR-750 HE 

Aquest sistema permet la depuració d’aigües altament contaminades com és el cas 

estudiat ja que aconsegueix retenir pràcticament tots els sòlids en suspensió i la biomassa 

generada durant la fase d’oxidació aconseguint una aigua de gran qualitat apte per ser 

reutilitzada. A més a més, no cal dissenyar cap sistema de regeneració addicional ja que 

l’aigua ja surt amb la qualitat suficient. 

El sistema MBR redueix els paràmetres característics de l’aigua en els % de la taula 3.5.: 

 

 

 

  

Taula 3.5. Reducció dels paràmetres amb el sistema MBR. [21] 

  

 

 

Taula 3.4. Reducció dels paràmetres amb el sistema SBR. [19] 
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Comparant els valors de reducció dels paràmetres de les taules 3.4. i 3.5. es veu que el 

sistema MBR és més eficient que el sistema SBR. Tenint en compte que el sistema MBR, a 

més a més, pot tractar aigua fortament concentrada en contaminants, aquest és el sistema 

de tractament escollit per dur a terme aquest estudi. 

3.4. Bioreactor de membrana: BIOTRIT MBR-750 HE 

3.4.1. Funcionament del MBR 

El bioreactor de membrana (MBR) consisteix en un procés de fangs actius en el que la 

separació entre els sòlids i el líquid es fa per microfiltració i no per decantació. Aquest 

procés de depuració de l’aigua consta de les tres etapes explicades a l’apartat 3.2.: el 

pretractament, la depuració biològica al reactor i la filtració per membranes. 

El sistema avançat MBR que s’està estudiant consta d’un pou de bombeig, un filtre de 

desbast, dos dipòsits iguals on es fa la depuració biològica i un dipòsit per la filtració per 

membranes. El diagrama de flux d’aquests elements es pot veure a l’annex E. 

Tractament realitzat pel sistema BIOTRIT MBR-750 HE  [21] 

L’aigua residual que es vol reutilitzar es recull en un primer dipòsit, el pou de bombeig, i des 

d’aquí es bombeja amb l’ajuda de dues bombes submergides fins al filtre de desbast on es 

durà a terme la primera etapa, la de pretractament.  

Es fa passar l’efluent (l’aigua residual) per aquest filtre de desbast de fins abans d’arribar al 

dipòsit de tractament biològic per eliminar els sòlids en suspensió presents a l’aigua que 

puguin espatllar l’equip. El paràmetre que condiciona la filtració s’anomena llum de filtració i 

correspon a la distància entre reixes que suposa els espais lliures de pas del filtre. En 

aquest cas, la reixa de desbast és de 0,5 mm de llum, no permeten el pas de sòlids més 

grans que aquest valor. El filtre utilitzat és rotatiu i ofereix més capacitat de filtració que un 

estàtic. Cal netejar-lo regularment, cada dos o tres dies, per treure’n els sòlids que s’hi 

hagin quedat retinguts.  

Un cop l’efluent ha estat desbastat, cau per gravetat fins al reactor biològic que en aquest 

cas consta de dos dipòsit iguals per poder tractar un volum d’aigua més elevat ja que amb 

un de sol no n’hi hauria suficient. En quant s’hi ha acumulat tot el líquid que es vol 

regenerar, s’hi produeixen cíclicament els processos de degradació de la matèria orgànica 

o nitrificació i de desnitrificació alternant, així, els cicles d’aeració amb els d’anòxia 

programats per temps a l’autòmat de control. 
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Els cicles d’aeració s’aconsegueixen insuflant aire al líquid per efecte venturi a través de 

dos oxyjets mentre que durant els cicles d’anòxia es deixa d’insuflar aire però es manté 

l’agitació del medi.  

L’utilització dels oxyjets permet tant la insuflació de l’aire en bombolles com la 

homogeneïtzació completa del reactor biològic i estan formats cadascun per una bomba de 

pas ample submergida, un ejector, una canonada d’aspiració d’aire i una cadena d’elevació. 

L’efecte Venturi consisteix en fer passar un fluid, que es troba en moviment dins d’un 

conducte, per una zona amb una secció menor per augmentar la seva velocitat provocant 

una disminució de la seva pressió. [22]   

El fet de sotmetre a la matèria orgànica a aquests cicles d’aeració i anòxia afavoreix al 

creixement de les bactèries nitrificants i desnitrificants. Aquestes bactèries són les 

encarregades de realitzar els processos de nitrificació i desnitrificació, respectivament, que 

serveix per eliminar el nitrogen contingut en l’aigua, contaminant que interessa eliminar. Així 

doncs, en aquest procés hi ha dues etapes: 

- Nitrificació: 

En aquest sistema MBR, la primera etapa té lloc durant la fase d’aeració, on les bactèries 

nitrificants del grup Nitrosomes oxiden el nitrogen amoniacal (NH3 que en solució aquosa es 

troba en forma d’ió amoni NH4
+
) i orgànic de l’aigua a nitrits (NO2

–
) que posteriorment són 

oxidats, per les bactèries del grup Nitrobacter, a nitrats (NO3
–
), utilitzant en els dos casos 

l’oxigen com a agent oxidant de la reacció química que s’hi produeix. Les reaccions 

d’oxidació d’aquest procés són [23]: 

Pas de l’ió amoni a nitrit (bactèries Nitrosomes):   

2 NH4
+
 + 3 O2  2 NO2

-
 + 2 H2O + 4 H

+
 + 70 kcal/mol     (Eq. 9) 

Pas de nitrit a nitrat (bactèries Nitrobacter):    

NO2
-
 + 1/2 O2  NO3

- 
+ 17 kcal/mol        (Eq. 10) 

Aquestes bactèries nitrificants són molt sensibles a una gran quantitat de substàncies 

inhibidores, com per exemple, altes concentracions d’amoníac i àcid nitrós, que poden 

impedir el seu creixement i la seva activitat. Perquè es produeixi la nitrificació cal que hi 

hagi quantitats d’oxigen dissolt (OD) superiors a 1 mg/l per evitar que es converteix en el 

reactiu limitant i que, per tant, pari el procés. 

Cal tenir en compte que aquesta etapa de nitrificació no suposa l’eliminació del nitrogen 

present en l’aigua però sí que permet eliminar la seva demanda d’oxigen.  
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- Desnitrificació:  

La segona etapa té lloc durant la fase anòxica, on les bactèries desnitrificants redueixen els 

nitrats (NO3
–
), formats a la nitrificació, a nitrogen molecular (N2). Durant aquesta fase es 

manté el medi agitat en absència d’oxigen, en condicions anaeròbies. En aquest cas l’agent 

oxidant, és a dir, el receptor d’electrons, és el nitrat i el procés seguit per l’àtom de nitrogen 

durant la transformació química és [23]: 

Nitrat (NO3
–
)  nitrit (NO2

–
)  òxid nítric (NO)  òxid nitrós (N2O)  nitrogen (N2) 

La semireacció de reducció del procés de desnitrificació és la següent: 

2 NO3
-
 + 10 e

-
 + 12 H

+
  N2 + 6 H2O      (Eq. 11) 

Ara sí, un cop acabada aquesta etapa de desnitrificació s’ha eliminat el nitrogen. 

Quan acaba el tractament de depuració biològica no es realitza la decantació secundària 

que es fa en la majoria de sistemes convencionals de depuració per separar els sòlids en 

suspensió resultants del procés, és a dir, els fangs, si no que es sotmet el líquid resultant 

(licor mixt) a la microfiltració.  

Amb l’ajuda d’unes bombes submergides instal·lades en el dipòsit que fa de reactor 

biològic, es condueix el licor mixt (aigua més sòlids en suspensió, fangs) cap a la cambra 

de filtració que està situada al costat del dipòsit anterior i on s’hi troben les membranes de 

filtració (annex E). 

Aquestes membranes es troben submergides i en contacte directe amb aquest licor mixt i 

és en aquest punt on es fa la filtració, la qual es produeix de l’exterior a l’interior de la 

membrana. A l’apartat 3.2. s’ha explicat el funcionament i els tipus de mòduls de membrana 

existents. El sistema escollit funciona amb mòduls de membrana de fibra buida de les quals 

se’n parlarà en detall més endavant. Aplicant-hi una depressió amb l’ajuda d’una bomba 

d’aspiració les membranes semipermeables separen l’aigua depurada i retenen gairebé 

tota la matèria orgànica en suspensió i la biomassa creada durant el procés de depuració 

biològica de l’aigua.  

L’aigua tractada queda pràcticament lliure de microorganismes i presenta valors baixos de 

DBO5, DQO, nitrogen i fòsfor (el qual s’elimina fàcilment per medis biològics al reactor), és 

a dir, s’aconsegueix una aigua de gran qualitat a la que només li faltarà la desinfecció per 

què estigui preparada per ser reutilitzada.  

L’aigua que surt del dipòsit de filtració es condueix cap a un dipòsit addicional, de 100 m
3
 

de volum, on es desinfecta amb hipoclorit de sodi (NaClO). Aquest dipòsit és necessari per 

emmagatzemar l’aigua regenerada fins que s’hagi d’utilitzar. Degut al clima de la zona, es 



Pàg. 56  Memòria 

 

rega cada dos dies i és per aquest motiu que es depurarà també cada dos dies, ja que la 

instal·lació té capacitat suficient i s’estalviarà en consum energètic. Com s’ha vist en els 

càlculs de l’apartat 3.1., a partir de la quantitat d’aigua que l’empresa destina al reg s’obté 

que si es rega cada dia calen 50 m
3
, per tant, si es vol regar cada dos dies, fan falta 100 m

3 

d’aigua que són els que caldrà depurar i emmagatzemar.   

Per desinfectar l’aigua tractada s’utilitza l’hipoclorit de sodi (NaClO), que és el desinfectant 

d’aigua més comú. Segons recomana la EPA (United States Environmental Protection 

Agency) cal afegir 5 mg de NaClO per cada litre d’aigua a desinfectar, La quantitat total que 

fa falta per desinfectar tota l’aigua tractada es calcula a l’apartat 5.2. [14] 

El sistema MBR es pot programar amb el programador de control que hi ha al quadre 

elèctric de la instal·lació, podent programar quan es vol que comenci el procés i quan es vol 

que duri. 

Periòdicament cal fer una purga dels fangs que s’han anant acumulant tant al reactor 

biològic com al dipòsit de filtració cada vegada que es netegen les membranes. Aquesta 

purga es pot fer amb l’ajuda d’un camió cisterna. Quatre cops l’any es realitza una revisió 

de manteniment de la instal·lació que serveix, també, per veure quan cal fer aquesta purga 

de fangs. A l’apartat 5.2. s’explica com es realitza el manteniment de la instal·lació.  

3.4.2. Avantatges d’utilitzar el sistema MBR 

El sistema MBR presenta moltes avantatges respecte els sistemes de depuració 

convencionals [17], [18] i [21]: 

- Ocupació d’espai reduït: com ja s’ha comentat, és un sistema compacte que, 

degut al sistema de separació líquid / sòlid per membranes en el qual no cal fer 

sedimentar els fangs, no compta amb cap decantador de fangs secundari. Per tant, 

l’espai necessari i els costos d’inversió en obra civil es redueixen. A més a més, el 

fet d’eliminar el procés de decantació permet augmentar la concentració de 

microorganismes, cosa que fa disminuir el volum del reactor biològic.  

- Baixa producció de fangs: eliminar el procés de decantació fa que el reactor pugui 

desenvolupar una fauna microbiana de creixement lent que degrada gran part de la 

matèria orgànica en CO2 i aigua, fet que redueix la producció de fangs al mínim. 

- Tractament d’aigües amb gran contaminació: el sistema MBR pot tractar aigües 

amb alta densitat de contaminació que no es poden tractar amb altres mètodes, 

com és el cas estudiat. Permet treballar amb aigües amb concentracions de sòlids 

en suspensió de 8000 a 10000 mg/l. [21] 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 57 

 

- Alt rendiment i qualitat de l’efluent: presenta un gran rendiment obtenint aigües 

de gran qualitat preparades per la seva reutilització.  

- Tractament terciari inclòs: s’hi aconsegueix la reducció de la DBO5, la DQO, el 

nitrogen, el fòsfor  i microorganismes, i això fa millorar els resultats de la depuració. 

La grandària del porus de la membrana, aproximadament de 0,4 μm, forma una 

barrera mecànica molt eficaç per als microorganismes patògens. 

- Fiabilitat del procés: el sistema  MBR s’adapta més fàcilment a les variacions de 

cabal i càrrega que els reactors convencionals. El rendiment de les membranes 

s’adapta a l’augment de cabal de les aigües residuals a tractar. 

- Baix manteniment i costos operacionals reduïts: el procés de neteja de 

membranes per aire, la baixa producció de fangs i el funcionament automatitzat 

redueixen les necessitats de manteniment a entre 1 i 3 neteges anuals i en redueix, 

també, els costos operacionals. 

3.4.3. Descripció dels equips que formen el sistema MBR 

Tots els elements explicats en aquest apartat han estat dimensionats per l’empresa 

BIOTRIT en funció dels elements dels que compta per dissenyar aquestes instal·lacions. 

3.4.3.1. Pou de bombeig 

Les dimensions i els elements del pou de bombeig (annex E) són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 3.6. Dimensions i components del pou de bombeig. (continua) [21] 
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A més a més, també inclou unes guies per desplaçar la bomba cap a l’exterior, una reixa de 

desbast mòbil i extraïble per la part superior d’acer inoxidable, vàlvules antiretorn i de 

tancament i d’aïllament per cada bomba, tapes registrables, cadenes d’elevació i nivells de 

màxim, mínim i emergència. 

3.4.3.2. Tamisat (desbast de fins) 

El desbast de fins consisteix en un tamís rotatiu col·locat sobre una estructura per 

descarregar-hi els sòlids a 1,5 m d’alçada sobre la rasant. 

Les seves dimensions i característiques són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3. Depuradora MBR – 750 HE 

La depuradora MBR de Model MBR 750 (annex E) pot tractar un cabal màxim de: 

Q màxim de tractament = 112,5m
3
/dia 

I està formada pels elements següents: 

Llum de pas 0,5 mm

Cabal de tractament 45 m3/h

Potència motoreductor 0,25 kW

Connexió d'entrada DN-80

Connexió de sortida DN-100

Diàmetre 400 mm

Longitud 490 mm

Tamisat

Dimensions del tambor

 

Taula 3.7. Dimensions i característiques del tamisat.  [21] 

 

 

Taula 3.6. Dimensions i components del pou de bombeig. [21] 
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- Dos dipòsits rectangulars, on s’hi realitza la depuració biològica, construïts de 

polipropilè que poden anar enterrats o no. Les seves dimensions són: 

 

 

 

 

 

I cada dipòsit conté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un dipòsit construït amb polipropilè, on es realitza la filtració per membranes: 

  

 

 

 

 

 

Volum total de l'estació (dos dipòsits)  85 m3

Amplada (dels dos dipòsits junts) 4,32 m

Alçada 2,5 m

Llargada 10 m
 

Taula 3.8. Dimensions i volum del reactor biològic. [21] 

 

Amplada 2,16 m

Alçada 2,5 m

Llargada 5 m 
 

Taula 3.10. Dimensions del dipòsit de filtració. [21] 

 

Quantitat per dipòsit 2

Quantitat total al sistema 4

Potència per oxyjet 2 kW

Quantitat per dipòsit 1

Quantitat total al sistema 2

Potència per bomba 1,4 kW

Cabal unitari per bomba 24 m3/h

Pressió de treball 5,2 m.c.a.

Oxyjet

Bombes de recirculació

 

Taula 3.9. Elements dels dipòsits de depuració biològica. [21] 
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A més a més, també inclou un dipòsit de polietilè d’un volum de 200l per l’acumulació dels 

reactius químics pel rentat de les membranes (en aquest cas hipoclorit de sodi NaClO), una 

bomba dosificadora d’aquests i un dipòsit d’acumulació de l’aigua de rentat d’1 m
3
. 

3.4.3.4. Membranes 

Les membranes de filtració es troben, tal com s’indica a la taula 3.11., en 36 mòduls 

distribuïts en 3 caixes, és a dir, 12 mòduls per caixa (annex E). A la figura 3.7. es mostra 

com és el mòdul de membranes i la disposició utilitzada per BIOTRIT en el sistema 

estudiat. Cal comentar que utilitza membranes fabricades per l’empresa ECONITY: 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.11. Elements del dipòsit de filtració per membranes. [21] 

 

   

 

 

      

Fig.3.7. Mòdul de membranes i la seva disposició en caixes. [24] 
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Com s’ha explicat a l’apartat 3.2., existeixen diferents tipus de mòduls de membrana que es 

poden utilitzar en aquest sistema. Les membranes que es fan servir en aquest cas són les 

de fibra buida que són les més compactes i proporcionen un flux més alt i estable en 

comparació amb les tubulars. Tenen les especificacions següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa ECONITY és la que fabrica aquestes membranes orgàniques que estan fetes 

de PEHD (polietilè d’alta densitat). Les membranes de fibra buida fabricades per aquesta 

empresa tenen una estructura asimètrica on la superfície interior té una porositat i una 

grandària de porus més gran que la superfície exterior, la qual es pot veure a la figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Degut a la seva forma asimètrica, aquestes membranes garanteixen [24]: 

- Una molt bona eficiència de retenció de microorganismes. 

- Baixa obturació dels porus. 

        

Fig.3.8. Estructura de les membranes de fibra buida. [24] i [17] 

 

 

Taula 3.12. Especificacions de les membranes. [24] 
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- Alta porositat. 

- Excel·lent permeabilitat. 

- Elevada resistència mecànica: gran resistència a la tensió de trencament que 

permet que el sistema MBR pugui funcionar durant llargs períodes de temps sense 

trencar-se.  

- Vida útil molt llarga, són membranes de llarga duració.  

- Costos operatius baixos. 

- Bona resistència química al clor i a la majoria de compostos químics, presentant 

gran estabilitat davant neteges químiques, una resistència al clor de 1.000.000 ppm-

h a 25ºC i poden treballar sota un ampli rang de pH (entre 2 i 13).  

Totes aquestes propietats fan que aquestes membranes siguin les més adequades pel 

tractament d’aigües residuals amb el sistema MBR.  

Un punt molt important a tenir en compte quan s’utilitza un sistema de filtració per 

membranes com aquest és la seva neteja, ja que s’embruten fàcilment. Com s’ha comentat 

anteriorment a l’apartat 3.2., hi ha dos tipus de neteja, la física i la química, en funció de si 

s’embruten per fora o per dins.  

Després de cada filtració, les membranes queden brutes exteriorment per la biomassa que 

s’hi ha acumulat i cal aplicar-hi un mètode físic que, en aquest cas, és el de creació de 

turbulències. És per aquest motiu, que a la part inferior de les caixes de mòduls s’hi troben 

uns difusors d’aire que generen una columna de bombolles d’aire que travessa els mòduls 

netejant la biomassa i microorganismes que s’acumulen a l’exterior de les membranes.  

Utilitzar un sistema de membranes en mòduls fa que el procés de neteja sigui més senzill i 

que el manteniment sigui més fàcil i econòmic. 

A la figura 3.9. es veu com funciona la neteja dels mòduls. El primer pas és donar la volta al 

mòdul per fer que la biomassa acumulada a la part superior caigui per després poder 

introduir l’aeració per eliminar-la. 
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Les bombolles d’aire encarregades de netejar aquests mòduls són introduïdes mitjançant 

difusors d’aire col·locats a la part inferior de les caixes el funcionament dels quals és el que 

es pot veure a la figura 3.10. Aquests difusors realitzen una neteja amb aire creuat molt 

eficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest procés d’aeració es realitza cada cop que es fa la filtració, permet mantenir les 

membranes ben cuidades i redueix la necessitat de fer un rentat addicional del sistema de 

mòduls 1 cop cada dues setmanes. [21]  

 

Fig.3.9. Sistema de neteja de les membranes de filtració. [24] 

  

 

Fig.3.10. Difusor per netejar les membranes [24] 
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Aquest manteniment addicional consisteix en un rentat químic que es realitza fora del 

sistema MBR (off-line). S’han d’introduir els mòduls en el dipòsit d’1m
3
 que hi ha en un 

costat del dipòsit de filtració (annex E) amb un volum de 33,3l de dissolució de dosi 12% 

d’hipoclorit de sodi (NaClO) i s’hi han de deixar submergides durant quatre hores. [24] 

També cal realitzar un rentat químic de les membranes a dins del sistema MBR (in-line) 

quan la pressió transmembranal (TMP) està per sobre del rang operatiu d’aquestes, que vol 

dir que les membranes estan brutes internament i que, per tant, cal realitzar un procés de 

neteja amb una injecció de reactius químics. Aquest rentat químic es realitza, també, amb 

l’hipoclorit de sodi del dipòsit d’1m
3
.  

3.4.3.5. Dipòsit addicional 

El sistema MBR només conta amb un dipòsit d’acumulació d’aigua de volum 1m
3
 que no és 

suficient per emmagatzemar tota l’aigua tractada. És per això que fa falta un dipòsit 

addicional per poder emmagatzemar l’aigua fins que s’hagi d’utilitzar.  

També cal comentar que no fa falta depurar aigua cada dia, ja que en períodes de molta 

pluja no caldrà regar. Així que s’ha de decidir quan cal tractar l’aigua i quan no en funció del 

temps que fa i si plou o no o si fa molt fred o molta calor, ja que en dies d’estiu de molta 

calor cal regar més sovint.  

Per decidir quin volum ha de tenir aquest dipòsit, s’agafa com a referència el que és més 

habitual pel clima de la zona, que es regarà cada dos dies. Com es pot veure a la taula 

3.2., el cabal diari destinat a reg seria de 50 m
3
/dia si es regués cada dia, si tenim en 

compte que es rega cada dos dies, suposarà que caldrà depurar 100 m
3
 d’aigua per poder 

regar tota la superfície. 

Així doncs, caldrà depurar 100 m
3
 d’aigua el dia anterior al que es vulgui regar i, per tant, 

caldrà tenir un dipòsit d’emmagatzematge d’aquest volum per poder-hi guardar l’aigua fins 

al moment en que faci falta.  

Després de consultar vàries empreses, s’ha escollit un dipòsit de l’empresa Procubik Eco 

Systems, S.L. per ser el més econòmic tenint les mateixes característiques. Està fabricat 

amb PRFV (polièster reforçat amb fibra de vidre) que no transmet olors al seu contingut i és 

un dipòsit cilíndric vertical amb base plana apte per ser enterrat. El preu també inclou el seu 

transport des de la fabrica fins al lloc de col·locació. 
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3.4.4. Rendiment del sistema MBR 

Un gran avantatge d’utilitzar aquest sistema és la gran qualitat de l’aigua obtinguda i, per 

tant, el rendiment del procés. La qualitat de l’aigua obtinguda amb aquest sistema compleix 

els paràmetres exigits pel Real Decret 1620/2007, pel que s’estableix el règim jurídic de la 

reutilització de les aigües depurades, explicats a l’apartat 2.3.2, on es parla de la 

reutilització de les aigües pel reg de zones verdes.  

Per tant, tenint en compte que la normativa exigeix que l’aigua reutilitzada pel reg ha de 

tenir una DBO5 de 10 mg/l, es pot deduir que la DBO5 a la sortida del sistema MBR té 

aquest valor. 

Per tant, el rendiment total del procés: 

= [ (DBO5 entrada - DBO5 sortida) / DBO5 entrada ] x 100     (Eq. 12) 

= [ (832,5 - 10) / 832,5 ] x 100 = 99%       (Eq. 13) 

Així doncs, es demostra l’alt rendiment del sistema MBR, que és del 99% d’eliminació de la 

DBO5.  

3.4.5. Ubicació de la instal·lació 

Cal decidir on s’ha d’ubicar la instal·lació que consta d’un pou de bombeig, la reixa de 

desbast, els dos dipòsits que fan la funció de reactor biològic, el dipòsit de filtració i el 

dipòsit extern d’acumulació, junt amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació i 

funcionament, com són les canonades per portar l’aigua residual fins al pou de bombeig i 

les canonades per portar l’aigua des del dipòsit de filtració fins al d’emmagatzematge i des 

d’aquest fins al sistema de reg, així com la instal·lació elèctrica. 

A partir de l’esquema de l’annex C, on es pot veure com es fa la recollida de les aigües 

residuals de l’empresa actualment, es pot decidir la zona on ubicar el sistema. Es decideix, 

per tant, que la millor opció és col·locar la instal·lació el més a prop possible del col·lector 

 

Fig 3.11. Dipòsit addicional. [25] 

 

 

Taula 3.13. Dimensions i preu del dipòsit. [25] 
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de les aigües residuals totals de l’empresa perquè, a més a més, aquí no afecta a cap 

edifici, ni a la distribució actual de l’empresa ni als treballadors en tractar-se d’una zona 

enjardinada bastant apartada de la zona d’edificis.  

A la figura 3.12. es pot veure un esquema de la distribució actual de la parcel·la. El fet de 

col·locar la depuradora a prop del col·lector fa que estigui lluny d’allà on es troba la bomba 

d’impulsió de l’aigua de reg i obligarà a afegir tota la canalització des del dipòsit 

d’emmagatzematge fins a la bomba. No es recomana canviar de lloc aquesta bomba, ja 

que suposaria modificar el sistema de reg actual amb el sobre cost econòmic que això 

suposaria. 

Cal tenir en compte que la zona on es col·loca la instal·lació no es troba a la mateixa cota 

que el punt on es troba la bomba de l’aigua de reg, estant aquesta última més elevada. Per 

això, la canalització necessària per portar l’aigua tractada d’un punt a l’altre ha d’incloure un 

grup de pressió per impulsar-la.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema MBR pot anar enterrat, mig enterrat o sobre la superfície. En aquest cas, per 

com s’ha dissenyat la instal·lació, el millor és col·locar-la enterrada degut a que quan l’aigua 

 

Fig.3.12. Ubicació de la instal·lació en un esquema de la distribució actual de l’empresa. [4] 
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passa per l’etapa de desbast cau per gravetat fins al dipòsit de depuració i, per tant, aquest 

ha d’estar enterrat per poder posar la reixa de desbast recolzada sobre la superfície tal com 

es pot veure a l’annex E. A la figura 3.13. es veu la distribució en planta de la instal·lació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 3.14, es veu l’alçat de la instal·lació i com quedaria un cop enterrada: 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions dels elements per enterrar són: 

 

 

 

 

Fig.3.13. Distribució en planta dels elements de la instal·lació a la zona escollida. 

 

 

Fig.3.14. Alçat de la configuració del sistema enterrat. 

 

 

Taula 3.14. Volum dels elements de la instal·lació. 
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El fet d’haver d’enterrar la instal·lació farà que el pressupost final sigui més car que si 

s’hagués pogut posar sobre la superfície.  

Per conduir l’aigua entre els diferents elements cal afegir un sistema de canonades. Com 

es veu a la figura 3.14., l’aigua arriba del col·lector i entra a la instal·lació a través del pou 

de bombeig. A l’entrada del pou cal posar un pericó sifònic, el qual serveix per evitar que 

l’aigua retorni cap al col·lector.  

Com es veu a la taula 3.6., les boques d’entrada i sortida de l’aigua del pou de bombeig 

tenen un diàmetre de 200 mm. Per tant, cal posar-hi un clavegueró format per un tub de 

polipropilè amb aquest diàmetre. Aquest tub s’ha d’enterrar, ja que l’entrada de l’aigua es 

troba a 1,5 m de fondària i s’hi ha de col·locar, segons la normativa de l’ITeC [26], per sota 

del tub una capa de formigó de 15 cm de gruix i un llit de sorra de 15 cm de gruix i, per 

sobre, un reblert amb sorra de 30 cm. A l’annex G es veu una secció de com ha d’estar 

enterrat el clavegueró. 

El clavegueró que condueix l’aigua fins al reactor, ha de tenir un diàmetre de 160 mm tal 

com es veu al diagrama de l’annex E, i ha d’anar enterrat de la mateixa manera que 

l’anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 69 

 

4. Pressupost  

A continuació es mostra el pressupost que suposaria dur a terme el projecte tenint en 

compte els moviments de terra i totes les instal·lacions i canalitzacions necessàries. El 

pressupost detallat, el qual s’ha realitzat amb l’ajuda del programa PRESTO, es pot veure a 

l’annex G.  

 

1: MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Excavació de rasses i pous de fins a 2,5 m de fondària.  

              412,88m
3
     6,21€/m

3  
   2.563,98€ 

 

Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària.  

                                             557,95m
3
      7,94€/m

3  
    4.430,12€ 

 

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades. 

    422,55m
3
     14,53€/m

3
    6.139,65€   

 

Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó. 

                                                                                     131,65m
3
     36,64€/m

3
   4.823,66€ 

 

Estesa de graves per a drenatge. 

                                                                                       27,38m
3
     44,81€/m

3
   1.226,90€ 

 

Acabat de reblert amb capa de protecció de palet de riera. 

                                                                                           91,25m
2
     8,93€/m

2
   814,86€ 

 

Transport de terres a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 412,88m
3
     3,23€/m

3
 1.333,60€ 

  

 

TOTAL MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS............................21.332,77€ 

 

 

 

2: INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA 

 

Planta de depuració i regeneració d'aigües residuals, MBR. 

    157.366,77€ 

 

 

Dipòsit addicional per emmagatzemar l’aigua de 100 m
3
 de volum. 

                                                                                                  13.285,07€ 
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Pericó sifònic i tapa registrable. 

                           264,24€ 

 

Clavegueró amb tub de polipropilè per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm. 

                                                                                          25,00m     68,57€/m   1.714,25€ 

 

Clavegueró amb tub de polipropilè per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm. 

 2,00m     87,57€/m     175,14€ 

 

Tub d'acer negre sense soldadura. 

 600,00m    37,85€/m  22.710,00€ 

 

Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500l i 6 bar de pressió. 

      2.355,89€ 

  

 

TOTAL INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA......................197.871,36€ 

 

 

 

3: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Tub corbable corrugat de polietilè. 

      50,00m      2,46€/m    123,00€ 

 

Cable amb conductor de coure. 

 50,00m    20,05€/m 1.002,50€ 

 

Bloc diferencial de caixa. 

                                                                                                                               814,12€ 

  

 

TOTAL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .......................................................... 1.939,62 

 

 

 

 

 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 71 

 

4: RECURSOS HUMANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST  

 
MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ......................................... 21.332,77€ 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA ................................... 197.871,36€ 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ...................................................................... 1.939,62€ 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL………….........................................................221.143,75€ 

 

TOTAL COST RECURSOS HUMANS………………………………………………....20.450€ 

 

TOTAL PRESSUPOST……………………………………………………………...241.593,75€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE CATEGORIA TEMPS (h) TARIFA (€/h) COST (€)

Recerca d'informació Enginyer 200 30 6000

Visites i consultes a 

empreses
Enginyer 40 30 1200

Redacció Enginyer 360 30 10800

Revisió i consultes Supervisor 35 70 2450

635 - 20450TOTAL
 

Taula 4.1. Cost dels recursos humans. 
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5. Anàlisi econòmic 

5.1. Cost energètic de la instal·lació 

Per calcular el cost energètic de la instal·lació cal calcular l’energia consumida per 

cadascun dels elements per poder calcular-ne la total. Tenint en compte que el cabal a 

tractar és de 100 m
3
, que es rega cada dos dies i el cabal i la potència consumida per cada 

element, es pot calcular l’energia consumida total. Cal esmentar que el temps de 

funcionament de cada element s’ha obtingut a partir del cabal unitari i del cabal a tractar.  

A la taula 5.1. apareix l’energia consumida pels elements de la instal·lació: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la tarifa de costos que aplica Endesa al consum d’energia elèctrica de l’empresa, 

podem calcular el cost econòmic que suposa el funcionament de la instal·lació durant un 

any. La tarifa pel consum elèctric es divideix en franges horàries, segons indica l’article 8 

del Real Decret 1164/2001, de la manera següent: 

 

 

 

Taula 5.1. Càlcul de l’energia consumida peles elements de la instal·lació. 
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I el cost de l’energia que se li aplica a l’empresa a cada franja horària és: 

 

 

 

A partir del temps de funcionament de cada element de la instal·lació de la taula 5.1. i de 

les tarifes de les taules 5.2. i 5.3., es calcula el cost econòmic que suposa el funcionament 

de la instal·lació. 

El consum elèctric del sistema en un dia es distribueix com es mostra en el gràfic 5.1., on 

es pot veure en quina franja horària es dóna el consum de cada element dels que 

apareixen a la taula 5.1.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El procés comença a les 22h de la nit, en període P3, amb les bombes centrífugues del pou 

de bombeig que condueixen l’aigua fins al tamisat, que funciona fins a la 1h de la matinada 

aproximadament consumint part de l’energia en els períodes P3 i P2. El procés comença a 

les 22h per garantir que les hores amb màxim consum elèctric es donin en els període P3. 

Un cop l’aigua es troba al reactor biològic, s’hi produeixen els cicles d’aeració i d’anòxia. 

Durant els cicles d’aeració entren en funcionament els oxyjets consumint 32 kWh en P3, 

 

Taula 5.3. Tarifes del consum elèctric d’Endesa aplicats a l’empresa. 

[4] 

 

 

Taula 5.2. Franges horàries en què es divideix la tarifació elèctrica. [27] 

 

 

Gràfic 5.1. Consum elèctric de la instal·lació durant un dia de depuració. 
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mentre que durant els cicles d’anòxia no hi ha consum. En quant acaba el procés de 

depuració biològica, entren en funcionament les bombes de recirculació que condueixen el 

líquid fins al dipòsit de filtració, consumint 8,4 kWh en P2. Quan acaba el procés de filtració, 

s’extreu el permeat del dipòsit mitjançant les bombes d’extracció que consumeixen 11,7 

kWh durant els P1 i P2. Finalment, es realitza l’aeració per netejar les membranes amb un 

consum de 4,4 kWh durant el P2 degut a les bombes d’aeració. 

Així doncs, aplicant les tarifes corresponents de cada franja horària al consum del gràfic 

5.1., es calcula el cost econòmic degut al consum elèctric de la instal·lació tenint en compte 

que funciona 15 dies al mes:  

 

 

 

Cal esmentar que aquest cost és el corresponent al primer any (sense IVA), ja que cada 

any s’haurà d’afegir el cost de la vida que en farà canviar el valor, sense tenir en compte 

altres possibles tipus d’increments. 

5.2. Cost de manteniment 

L’empresa de la depuradora MBR escollida ofereix la possibilitat de fer un contracte de 

manteniment de la instal·lació que ha d’assegurar el seu correcte funcionament. Aquest 

contracte inclou quatre visites anuals (una visita trimestral). 

Contracte de manteniment 

A cada visita es realitzen operacions de comprovació del correcte funcionament de: 

- Components elèctrics. 

- Components hidràulics. 

- Nivell d’acumulació de fangs. 

- Actualització del llibre de manteniment. 

- En cas d’averia, aquest contracte ofereix un descompte del 25% del cost de la 

reparació. 

 

Taula 5.4. Cost elèctric del funcionament de la instal·lació. 
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El contracte no inclou: 

- Anàlisi d’aigües (no cal contemplar-los en el pressupost ja que l’empresa ja en 

realitza periòdicament en la actualitat). 

- Material o equips reparats en cas d’averia. 

- Buidat de fangs. 

- Subministrament de productes químics.  

El preu anual del contracte descrit és de 1600 €/any (sense IVA). 

Altres aspectes a considerar 

Hi ha altres aspectes referents al manteniment de la instal·lació que no estan inclosos en el 

contracte descrit i que, per tant, s’han de tenir en compte a part. Tant el recanvi com la 

neteja de les membranes poden ser realitzats pels encarregats del manteniment de 

l’empresa actualment. 

- Buidat dels fangs acumulats als dipòsits 

Cal fer un buidat dels fangs que s’han anat acumulant als dipòsits tres cops l’any 

aproximadament. Un cop realitzada la purga de fangs, aquests s’han de portar a 

una instal·lació que estigui autoritzada per la gestió d’aquests residus. El pressupost 

d’aquesta activitat es distribueix, de manera aproximada i segons els costos de la 

base de dades de l’ITeC [26], de la manera següent: 

     Quantitat    Descripció                  Preu (€/h)  Subtotal     

  8,000h       Camió cisterna (buidat i transport)     48,98     391,84 
  3,000h       Oficial 1r muntador 23,02      69,06 
  3,000h     Ajudant muntador 19,25      57,75 
                     
     Buidat de fangs......518,65€ / purga 

Si la purga es fa 3 cops l’any (cost sense IVA): 

Total buidat de fangs = 518,65€/purga x 3purgues/l’any = 1555,95 € / any  

- Recanvi de les membranes 

Les membranes tenen una durada de vida de 5 anys, per tant, caldrà canviar-les 

periòdicament un cop passat aquest temps. El cost de les membranes és [24]: 

36 mòduls x 100 €/mòdul = 3.600 € / cada cinc anys (sense IVA) 
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- Productes químics 

El producte químic utilitzat és l’hipoclorit de sodi (NaClO), el qual s’utilitza, com s’ha 

explicat a l’apartat 3.4., tant en la desinfecció de l’aigua regenerada com per la 

neteja dels mòduls de membrana. 

La quantitat de NaClO que fa falta anualment i el seu cost es calcula a la taula 5.5.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els valors relatius a les dosis i concentracions de NaClO necessàries tant per la 

desinfecció com per la neteja i el volum de dissolució necessària per netejar les 

membranes que apareixen a la taula 5.5. són els que s’han comentat al llarg de 

l’apartat 3. El cost del Kg de NaClO és un valor estimat del preu de mercat per 

quantitats industrials.  

 

Taula 5.5. Quantitat necessària de NaClO i cost anual.  
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- Cost de les averies  

El cost d’averies representa l’1% del cost de la instal·lació pressupostada: 

Cost d’averies = 1% x 153.000 €/instal·lació = 1.530 € (sense IVA)  

Cal tenir en compte que la instal·lació compte amb dos anys de garantia i que, per 

tant, no s’ha de considerar aquest cost en el pressupost fins al tercer any.  

5.3. Estalvi econòmic en el consum d’aigua 

Per calcular l’estalvi econòmic en el consum d’aigua potable que suposa la instal·lació cal 

comparar la despesa d’aquest consum abans i després de la seva implantació.  

La tarifa que se li aplica a l’empresa és [4]: 

 TE (tarifa específica) = 0,5752 €/m
3
 

 TG (tarifa general) = 0,134 €/m
3
 

S’haurà de comprovar la despesa que suposa el consum d’aigua potable en els dos casos: 

a la situació actual sense sistema de reutilització i a la situació proposada amb sistema de 

reutilització. 

Despesa econòmica pel consum d’aigua potable en la situació actual:  

Actualment no es reutilitza l’aigua, així que l’aigua necessària per regar prové de la xarxa 

de subministrament d’aigua potable i, per tant, suposa una despesa: 

Consum d’aigua potable = consum dels empleats + aigua pel reg 

Consum d’aigua potable = 77 m
3
/dia + 50 m

3
/dia = 127 m

3
/dia 

       = 28.105 m
3
/any + 18.250 m

3
/any = 46.355 m

3
/any   (Eq. 14) 

Despesa econòmica (segons la tarifa actual que se li aplica a l’empresa) =  

                  = consum d’aigua x (TE + TG) = 32.874,97 €/any   (Eq. 15) 
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Despesa econòmica pel consum d’aigua en la situació proposada:  

Segons la solució proposada en aquest projecte, el consum d’aigua potable seria inferior al 

de la situació actual ja que l’aigua de reg no provindria de la xarxa de subministrament 

d’aigua potable. Per tant, la despesa seria de:  

Consum d’aigua potable = 77 m
3
/dia = 28.105 m

3
/any 

Despesa econòmica = consum d’aigua x (TE + TG) = 19.932,06 €/any   (Eq. 16) 

Estalvi econòmic en el consum d’aigua potable: 

Per tant, si es reutilitzés l’aigua suposaria un estalvi en el consum d’aigua potable de: 

Estalvi = 32.874,97 €/any - 19.932,06 €/any = 12.942,91 €/any (sense IVA)   (Eq. 17) 

Cal esmentar que aquest estalvi és el corresponent al primer any, ja que cada any 

s’haurà d’afegir el cost de la vida que en farà canviar el valor. 

5.4. Temps d’amortització de la inversió 

Per calcular el temps necessari per recuperar la inversió s’ha de tenir totes les despeses i 

els beneficis que suposa la instal·lació: el cost energètic, el cost de manteniment i l’estalvi 

en el consum d’aigua potable. Aquests costos i estalvis, però, no tenen un valor constant 

al llarg dels anys sinó que es veuen incrementats deguts al cost de la vida.  

Els consums d’aigua i energia no augmenten amb el valor del cost de vida, és a dir, amb 

l’IPC, sinó que segueixen increments diferents en funció de la penalització que se’ls 

dóna. La tendència dels últims anys és penalitzar més el consum d’aigua que el d’energia 

fent que l’increment anual sigui major en l’aigua, fet que beneficia aquest estudi ja que 

l’estalvi en el consum d’aigua serà major cada any. El cost de manteniment, en canvi, sí 

que augmentarà anualment amb l’augment de l’IPC, ja que es considera un servei i 

aquests sí que s’incrementen directament amb l’IPC, el qual és del 3%.  

Per tant, l’IVA (valors aplicats actualment) i l’increment anual (valors hipotètics segons la 

tendència actual) aplicats a cada cost, queden resumits a la taula 5.6.: 

 

 

 
 

Taula 5.6. IVA i increment anual aplicat a cada cost i benefici de la instal·lació 
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Els valors dels costos del primer any, un cop afegit l’IVA corresponent de la taula 5.6., es 

poden veure a la taula 5.7.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop calculats els costos del primer any, taula 5.7., ja es pot calcular el temps 

d’amortització de la inversió tenint en compte els increments anuals de la taula 5.6. A la 

taula 5.8. es pot veure el càlcul del cost – benefici de la inversió amb el pas dels anys fins al 

moment de recuperar la inversió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost (€)

Consum d'energia 5.792,15

Consum d'aigua 13.978,34

Total manteniment (els dos primers anys) 3.750,67

            Contracte anual 1.600

            Buidat fangs 1.555,95

            Productes químics 22,58

            Averies (a partir del tercer any) 1.530

Recanvi de membranes (cada 5 anys) 4.248
 

Taula 5.7. Costos del primer any de la instal·lació en funcionament. 

 

Any N Any N + 5 Any N + 10 Any N + 15 Any N + 18 Any N + 19

221143,75

Energia (18% IVA) 5792,15 7935,74 10872,66 14896,48 17994,20 19163,83

Manteniment (18% IVA) 3750,66 6441,00 7466,88 8656,17 9458,83 9742,59

Recanvi de membranes (18% IVA) 4248,00 4924,60 5708,96

Total despeses 9542,81 18624,74 23264,14 29261,61 27453,03 28906,42

Aigua (8% IVA) 13978,34 20538,77 30178,19 44341,67 55857,73 60326,35

4435,53 1914,03 6914,06 15080,06 28404,70 31419,93

4435,53 25108,04 66973,42 145710,54 222864,47 254284,40

237158,22 216485,71 174620,33 95883,21 18729,28 -12690,65

Inversió inicial 

Amortització (inversió+projecte-Benefici)

Despeses:

Estalvis:

Benefici (estalvis - despeses)

Benefici acumulat 

 

Taula 5.8. Càlcul del temps d’amortització de la inversió de la instal·lació. 
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Com es pot veure a la taula 5.8., el temps necessari estimat per amortitzar la inversió inicial 

de la instal·lació és de 19 anys, ja que és a partir de l’any 19 que l’amortització calculada 

com “Inversió – Benefici + Cost de Recursos Humans del Projecte (calculats a l’apartat 4.)” 

pren un valor negatiu, que vol dir que el benefici acumulat ja és superior a la inversió feta 

inicialment i que, per tant, ja s’ha recuperat. A partir de l’any 19, doncs, la instal·lació 

suposarà beneficis econòmics per l’empresa. 

A l’annex H es pot veure detallat tot el càlcul del temps de l’amortització des de l’any N fins 

l’any N+19. 
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6. Avaluació de l’impacte ambiental de la 

instal·lació  

6.1. introducció 

A l’hora de realitzar determinats projectes que poden comportar impactes importants sobre 

el medi, la legislació vigent (Directiva 85/337/CEE, Directiva 97/11/CEE, Reial Decret 

1302/1986 i Reial Decret 1131/1988) obliga a realitzar una Avaluació de l’Impacte 

Ambiental (EIA) prèvia per poder autoritzar la realització d’aquests.  

És un procés de recollida d’informació, d’anàlisi i predicció per identificar els possibles 

impactes i anticipar, preveure i corregir els possibles efectes que pugui tenir la realització 

del projecte sobre el medi. L’EIA s’ha de basar en criteris socials, tècnics, ecològics, 

econòmics, polítics, legals i institucionals i ha de ser el més objectiu possible. 

Cal, doncs, identificar els possibles impactes i avaluar-los per després poder establir les 

mesures correctores per poder minimitzar-los. Per avaluar-los s’han establert quatre 

categories: compatible, moderat, sever i crític. En el cas que apareixi algun impacte avaluat 

com a crític caldrà desestimar el projecte. Al punt 6.5. s’explica el mètode que es segueix 

per classificar els impactes segons aquestes categories.  

Segons la normativa vigent (Decret 114/1988 d’avaluació d’impacte ambiental) un EsIA ha 

de contenir els següents punts [28]: 

 Recollida d’informació sobre el projecte i sobre el medi afectat. 

 Descripció del projecte: necessària per tenir una idea de cada potencial impacte 

sobre el medi, ja que s’hi descriuen totes les parts de l’obra, i definició de l’abast de 

l’estudi. 

 Previsió i avaluació d’impactes: anàlisi de variables i identificació d’elements del 

projecte susceptibles de produir impactes sobre elements del medi fent una 

avaluació dels possibles efectes del projecte sobre la població, la fauna, la flora, 

el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials 

(patrimoni arquitectònic i arqueològic).  

 Exposició de les principals alternatives, en cas que n’hi hagin, i justificació de la 

solució adoptada en funció dels efectes ambientals.  
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 Mesures correctores per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals 

significatius.  

 Programa de vigilància ambiental.  

 Resum de l'estudi i conclusions i, si és el cas, informe de les dificultats 

informatives o tècniques trobades en l'elaboració de l'estudi.  

6.2. Recopilació d’informació 

Per elaborar el EsIA cal recollir tota la informació relativa al projecte i a la zona que es 

veurà afectada per la seva execució. Aquesta recerca s’ha portat a terme mitjançant la 

bibliografia esmentada a la memòria, les dades i esquemes cedits per l’empresa, altres 

projectes similars, les diferents normatives vigents relatives als temes tractats i consultes 

als diferents organismes: ACA, Ajuntament de Sant Cugat, Ajuntament de Rubí i la 

Generalitat de Catalunya.  

6.3. Descripció del projecte 

L’objectiu del projecte és principalment l’estalvi d’aigua potable reutilitzant les aigües 

residuals per regar les zones enjardinades.  

Consisteix en la construcció d’un sistema de depuració i regeneració d’aigües residuals 

d’una empresa. La principal acció que cal tenir en compte a l’hora de fer aquest estudi és 

l’obra civil que s’ha de realitzar per dur a terme el projecte. Un cop acabada aquesta obra, 

el sistema de regeneració queda soterrat així que no hi haurà impacte visual. La zona que 

es veurà afectada directament és la zona on es construirà el sistema. 

6.4. Variables ambientals 

A continuació es descriuen les diferents variables i condicions ambientals inicials de l’entorn 

que es veurà afectat pel projecte per poder entendre els possibles efectes d’aquest sobre el 

medi. Aquestes variables es classifiquen segons si són físiques, biològiques o 

socioeconòmiques i culturals. 
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Variables físiques 

 Sòl  

Les característiques geològiques i topogràfiques del sòl de la parcel·la on es construirà la 

depuradora estan descrites a l’annex B on es descriu el tipus de sòl i els materials que el 

formen per conèixer la seva estructura i geomorfologia.  

 Hidrologia de la zona 

A l’annex A que tracta sobre la descripció de la zona s’hi descriu la seva hidrologia.  

Actualment, les aigües residuals de l’empresa es porten a la EDAR de Rubí desguassant 

finalment a la riera esmentada.  

 Clima 

Igual que en el cas anterior, a l’annex A també s’hi expliquen les seves característiques 

climàtiques. Aquesta informació s’ha extret del document Diagnosi de Sant Cugat del Vallès 

amb dades cedides pel Departament de Medi Ambient i de l’Ajuntament del municipi.  

Conèixer el clima de la zona és molt important degut a l’efecte que provoca sobre el medi 

tan físic com natural de la zona estudiada.  

 Medi atmosfèric 

Cal conèixer el grau de contaminació de la zona abans de dur a terme el projecte així com 

la facilitat de dispersió de contaminants. 

 Soroll 

Cal analitzar el nivell de soroll que hi ha a la zona abans de la realització del projecte. 

 Usos del sòl 

Abans de dur a terme el projecte cal estudiar vàries variables relatives a la zona destinada 

a aquest com són el planejament del sòl i l’ús que hi té definit, si és un espai natural 

protegit, zones ecològicament singulars, zones humides, etc. Així doncs, cal definir si la 

zona on es vol dur a terme el projecte és apte o no. 
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Variables biològiques 

 Vegetació 

La vegetació del municipi s’explica detalladament a l’annex A. Cal destacar, però, que la 

parcel·la destinada a dur a terme el projecte, actualment només compta amb gespa, 

arbustos i arbres de decoració, ja que ja hi ha construïda l’empresa amb les zones 

d’aparcament i de pistes de joc com ja s’ha comentat anteriorment.   

 Fauna 

A l’annex A també si descriu la fauna del municipi. Cal destacar que en tractar-se d’una 

parcel·la privada on hi ha l’empresa i no és de lliure accés no hi ha fauna a la zona, només 

insectes.   

Variables socioeconòmiques, medi humà i cultural 

Com ja s’ha comentat al llarg de la memòria, la zona d’estudi és una parcel·la ocupada per 

l’empresa i el projecte està dissenyat per dur-lo a terme a dins d’aquesta parcel·la. Així 

doncs, no cal fer un estudi socioeconòmic ni cultural de la zona, ja que les úniques 

persones que patiran l’impacte de les obres de construcció són les que hi treballen. 

Tampoc hi ha, doncs, cap element que es pugui considerar part del patrimoni històric ni 

cultural que calgui respectar. 

6.5. Identificació d’impactes 

Abans de fer la identificació d’impactes cal entendre què són. Un impacte ambiental és 

l’alteració que es produeix en el medi quan es du a terme un projecte o activitat en aquest, 

representant-hi un canvi de valor en quant a qualitat ambiental. Aquesta alteració sobre el 

medi pot ser tant negativa com positiva, és a dir, favorable o desfavorable pel medi.  

La identificació d’impactes consisteix en descriure les alteracions possibles o previsibles 

sobre cada variable ambiental produïdes tant durant la fase de construcció del projecte com 

en la fase de funcionament/explotació d’aquest.  

Cal identificar accions que modifiquin els usos del sòl, explotin els recursos naturals, emetin 

contaminants, provoquin impactes secundaris o que provoquin riscos naturals.  

 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 85 

 

Fase de construcció del sistema de depuració i regeneració 

 Alteració del sòl degut al moviment de terres i excavacions per preparar el terreny. 

 Soroll degut als treballs de preparació del terreny i als camions que transportin el 

material necessari per aquestes feines i que transportin els dipòsits del sistema MBR, 

etc. 

 Contaminació atmosfèrica deguda als sòlids en suspensió provocats pels moviments 

de terra, així com per la circulació de camions per la zona. 

 Alteració del paisatge degut a la maquinària i materials d’obra que s’hi dipositin. 

 Alteració de la vegetació de la zona, en aquest cas, de la zona enjardinada de la 

parcel·la on es portarà a terme el projecte.  

Fase d’explotació 

 Soroll ocasional degut a la circulació del camió cisterna encarregat d’evacuar els fangs 

del sistema MBR, tres cops l’any. 

 Possibilitat de males olors en cas que s’espatlli el sistema o hi hagi alguna fuga de 

líquid. 

 Possibilitat de contaminació d’aigües superficials o subterrànies en cas de fuga de 

líquid per una fallada en el sistema, esquerda, etc. 

 Possibilitat de contaminació atmosfèrica deguda als productes utilitzats per la 

desinfecció en cas de fuga de líquid o averia en el sistema. 

 Alteració paisatgística deguda a alguns elements del sistema. 

 Reg amb aigua tractada. 

6.6. Mètode d’avaluació d’impactes 

Un cop realitzat l’EsIA, el pas següent és fer l’avaluació dels impactes identificats. Amb 

aquesta finalitat, cal establir una metodologia de valoració d’aquests perquè es faci el més 

objectivament possible. Aquesta valoració es fa a partir d’una matriu d’importància on les 

columnes estan formades per les accions impactants del projecte i les files pels factors 

ambientals que reben aquests impactes. En el cas d’aquest projecte, la matriu 

d’importància és la que es pot veure a l’apartat 6.7. 
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El contingut de les cel·les de la matriu indiquen la importància del impacte ambiental (Iij) 

provocat per una acció (Ai) sobre un factor (Fj). Aquestes cel·les estan ocupades pel valor 

que s’obté a partir de la valoració dels diferents aspectes que caracteritzen l’efecte que 

produeix una acció sobre el factor considerat. Aquestes característiques són les següents 

[28]: 

 Signe: si és positiu millora el medi ambient mentre que si és negatiu degrada la zona. 

 Intensitat (In): depèn de si la destrucció del medi és total, molt alta, alta, mitjana o 

baixa.  

 Extensió (Ex): depèn de la zona que es vegi afectada. Si afecta a un lloc en concret 

s’anomena impacte puntual, a una zona més gran s’anomena impacte parcial, si afecta 

a una gran part del medi s’anomena impacte extens i si afecta a tot el medi s’anomena 

impacte total. També hi ha impactes d’ubicació crítica depenent del lloc on es 

produeixen.  

 Moment (Mo): depèn del temps que triga a manifestar-se. Pot ser a llarg termini, a 

mitjà termini, immediat o crític. 

 Persistència (P): depèn del temps que dura aquest impacte. Un impacte és fugaç si 

dura menys d’1 any, temporal si dura entre 1 i 3 anys, i permanent si dura més de 10 

anys. 

 Recuperabilitat (Rc): segons si el medi natural és capaç de tornar a la seva qualitat 

original ja sigui per sí mateix o mitjançant mesures correctores. Segons aquesta 

facilitat de reparació dels efectes causats pel impacte aquests poden ser de 

recuperabilitat immediata, a mig termini, mitigable o irrecuperable. 

 Sinèrgia (Si): es parla d’un efecte sinèrgic quan l’alteració final provocada per un 

conjunt d’impactes és superior a la suma de tots els impactes individuals. Per exemple, 

si es construeixen dues carreteres, cadascuna amb el seu impacte, i després es 

construeix una tercera que les uneixi facilitant la comunicació entre dues zones abans 

allunyades, l’efecte final del conjunt pot ser superior al que causaven les dues 

carreteres separades, ja que pot ser que n’augmenti el trànsit. Poden ser no sinèrgics, 

moderadament sinèrgics o altament sinèrgics.   

 Acumulació (Ac): increment positiu que pot ser simple o acumulatiu.  

 Efecte (Ef): fa referència a la relació causa - efecte i pot ser directe o indirecte.  



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 87 

 

 Periodicitat (Pr): els impactes es classifiquen segons si són impactes continus (una 

carretera), discontinus o irregulars (una indústria que a vegades emet substàncies 

contaminants, incendis forestals...), periòdics (un impacte que es repeteixi de manera 

regular en el temps).  

Com ja s’ha dit, aquestes característiques serveixen per valorar els impactes produïts i 

saber la seva gravetat, és per això que aquestes reben un valor segons el grau d’afectació 

que poden assolir les accions sobre els factors de la matriu anterior per tal de poder fer una 

valoració total dels impactes en funció de les seves característiques. Cal comentar que hi 

ha vàries maneres de valorar-les i la que es segueix en aquest estudi és la següent [28]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taula 6.1. Característiques per valorar els impactes [28] 
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A partir dels valors donats a les diferents característiques segons el seu efecte es pot 

calcular el Índex Total d’Impacte (IT) aplicant la fórmula següent i el qual serveix per definir 

la importància de cada impacte i poder valorar-los [28]: 

IT = 3In + 2 Ex + Mo + P+ Rc + Si + Ac + Ef + Pr                                         (Eq. 19) 

Cal donar el valor corresponen a cada característica per cada impacte avaluat obtenint, així, 

el valor de IT que ens permetrà valorar finalment un impacte segons el següent criteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Valoració dels impactes del projecte 

Un cop identificats els impactes i explicat el procés a seguir per avaluar-los, es procedirà a 

omplir la matriu d’importància per poder valorar la gravetat dels impactes generats pel 

projecte estudiat. Així doncs, la matriu queda de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.2. Criteri de valoració d’impactes [28] 
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Comparant els valors obtinguts al realitzar la matriu d’importància amb els valors de la taula 

6.2, podem veure que no hi ha cap impacte considerat ni sever ni crític ja que tots tenen 

una valoració entre 15 i 34. Per tant, els impactes identificats són o bé compatibles o bé 

moderats. 

Com es pot veure a la matriu, gairebé tots són de signe negatiu (-), ja que afecten 

negativament al medi mentre que n’hi ha quatre de positius, pintats de color verd. Aquests 

es consideren positius perquè tenen un efecte de millora sobre el factor considerat. En el 

cas del tractament d’aigua i de evacuació de l’aigua pel reg tenen un efecte positiu sobre 

 

Taula 6.3. Matriu d’importància per valorar els impactes del projecte. [Font pròpia] 
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l’aigua i la vegetació respectivament, ja que en el cas del primer, suposa un estalvi de 

l’aigua consumida, mentre que en el cas del segon suposa un benefici sobre la vegetació ja 

que el resultat és regar-la. Els dos impactes que tenen un cost positiu és perquè suposen 

un estalvi de consum d’aigua i, per tant, un estalvi econòmic. 

 

7. Avaluació de l’impacte ambiental de la 

realització del projecte 

La realització d’aquest projecte té els impactes següents: 

Impactes sobre el medi: 

- Consum energètic: de l’ordinador utilitzat per redactar el projecte i de la llum que 

s’ha consumit durant les hores que s’ha estat redactant. El consum energètic 

suposa un impacte sobre el medi ambient degut a la generació d’aquesta energia. 

- Consum de paper, cartolina i cartró:  

S’han utilitzat 50 pàgines per imprimir cadascuna de les còpies de la memòria, de 

les quals se n’han fet dues, i 30 pàgines per imprimir els annexos. En total s’han 

consumi 130 fulls de paper. S’han consumit cartolines per les portades i 

contraportades de cadascun dels documents impresos, sent un total de 6 cartolines.  

També s’ha consumit cartró per la carpeta utilitzada per guardar tot el material a 

entregar. 

Aquests consums suposen un impacte sobre el medi biològic, ja que afecta a la tala 

d’arbres per la producció de paper. 

- Consum de plàstic: s’ha consumit plàstic per les bosses per guardar els cd’s que 

s’han d’entregar. Suposa un impacte sobre el medi ambient degut a la fabricació del 

plàstic. 

Impacte econòmic: 

- Consum energètic: suposa un impacte econòmic, ja que el seu consum comporta 

un cost. 
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- Consum de paper, cartolina, cartró i plàstic: suposa un impacte econòmic, ja que la 

impressió dels documents i la seva enquadernació, així com la carpeta de cartró i 

les bosses de plàstic per guardar els cd’s, tenen un cost associat.  

Per tant, la matriu d’importància per l’avaluació de l’impacte ambiental de la realització del 

projecte es pot veure a la taula 7.1. on les caselles marcades amb una X representen 

l’impacte d’una acció sobre un factor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els impactes identificats són compatibles ja que els consums tant d’energia com de material 

suposen un cost econòmic assumible. Pel que fa al seu impacte sobre el medi natural, 

també és compatible, ja que la seva realització suposa uns consums que representen un 

percentatge molt petit en comparació amb la quantitat d’energia total generada a les 

centrals i la quantitat de material total produït a les fàbriques. 

 

 

 

Taula 7.1. Matriu d’importància de la realització del projecte. 

 



Pàg. 92  Memòria 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 93 

 

Conclusions 

Les aigües residuals de l’empresa estan fortament concentrades en contaminants, ja que 

tenen una DBO5 molt elevada, de 832,5 mg/l quan l’empresa té el seu valor de referència 

màxim per abocament en 750 mg/l en aigües residuals que han de ser conduïdes a una 

depuradora municipal. 

El sistema MBR de depuració per oxidació biològica i filtració per membranes és el més 

adequat per tractar aigües amb aquestes concentracions de contaminants fent que les 

aigües regenerades compleixin la normativa per la reutilització, la qual exigeix una DBO5 de 

10 mg/l per aigües residuals destinades al reg de zones verdes.  

El sistema de depuració convencional s’ha hagut de descartar per no ser eficient en el 

tractament d’aigües tan contaminades, ja que presenta un rendiment del 89 – 90% en 

l’eliminació de la DBO5 per aigües amb concentracions de contaminants inferiors a les de 

l’empresa. Mentre que el sistema MBR presenta un alt rendiment en el tractament 

d’aquestes aigües, eliminant el 99% de la DBO5. 

El pressupost del projecte suposa una inversió inicial de 221.143,75 € més un cost de 

recursos humans de 20.450€. Després de realitzar l’estudi del cost – benefici es veu que 

aquesta inversió té un període de retorn estimat de 19 anys, el qual fa que el projecte no 

sigui econòmicament viable ja que suposa una forta inversió inicial amb un llarg període de 

recuperació. L’empresa haurà de decidir si vol fer aquesta forta inversió o no.  

Cal esmentar que és un projecte molt interessant ecològicament parlant ja que suposa 

l’estalvi en el consum d’aigua potable en una zona que, degut al seu clima, periòdicament 

pot patir períodes de sequera. La reutilització de les aigües residuals per usos que no 

exigeixen aigua potable és una bona manera de reduir el consum d’un recurs natural que, a 

vegades, és un bé escàs. 

A més a més, un cop superat el període de retorn, el fet de reutilitzar l’aigua residual i no 

consumir-la de la xarxa de subministrament d’aigua potable suposarà, també, un estalvi 

econòmic ja que no caldrà pagar aquesta aigua.  

L’avaluació de l’impacte ambiental de la instal·lació mostra que és un projecte que no 

presenta cap impacte crític o sever sobre el medi natural.  
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