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ANNEX A. ELS EFLUENTS INDUSTRIALS 

A.1. Determinació i caracterització dels efluents industrials 

CARACTERÍSTIQUES DELS EFLUENTS INDUSTRIALS TIPUS 
INDUSTRIA 

Unitats Q (m3/u) DBO 
(Kg/u) 

DQO 
(Kg/u) 

SS 
(Kg/u) 

Altres 1 
(Kg/u) 

Altres 2 
(Kg/u) 

Altres 3 
(Kg/u) 

Aliments 

Escorxadors Tones 5,3 6,4  5,2    

Sacrifici aus 1000 aus 12 11,9 22,4 12,7    

Derivats de la llet Tones 2 5,3  2,2    

Enllaunat de 
fruites i verdures 

Tones 10 12,5 4,3     

Refinat d’olis Tones 57,5 12,9 21 16,4    

Molins Tones 1,1  1,6     

Refinat de sucre Tones 28,6 2,6  3,9    

Begudes 

Destil·lació 
alcohol 

Tones 50 220  257 pH      
4,5 - 9 

  

Cervesa (sense 
malta) 

m3 8 7,5  14,5    

Cervesa (amb 
malta) 

m3 10 8,6  14,7    

Vi m3 4,8 0,26      

Gasoses Tones 7,1 2,2  5,4 pH      
4,5 - 12 

  

Tèxtils 

Llana Tones 537 87 347 43 pH 2 - 12   

Cotó Tones 317 155  70 pH 8 - 12   
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Nylon Tones 125 45 78 30    

Acrílic Tones 210 125 216 87    

Poliéster Tones 100 185 320 95    

Adoberia 

Adoberia Tones 35 89 258 138 Cr 3,5 S7 pH 1 - 13 

Agregats 1000 m2 4,1  7,3 1,1 Fenol 0,5   

Paper 

Kraft Tones 61,3 31  18    

Molins Tones 54  8 23 pH       
4,5 - 9 

  

Molins amb 
recuperació 

d’aigües 

Tones 22  6,4 15,2    

Químics industrials 

Àcid sulfúric Tones 1,62    pH baix   

Ciclohexà, 
etilbenzè, clorur 

de vinil, BTX 

Tones 8,3 0,11 2     

Metanol, 
acetona, 

metilamina, 
butadiè, acetilè, 

etilè, propilè. 

Tones 12,7 63 193     

Àcid acètic, 
aniloina, 

etilenglicol, fenol, 
acrilats 

Tones 12,6 136 2500     

Tints orgànics Tones 450 136 2500  pH       
4,5 - 9 

  

Sabons i detergents 

Sabons Tones 2,5 10,4 10 8,5 pH       
4,5 - 9 
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Detergents Tones 9 0,4 1,2 0,7    

Glicerina Tones 10 20 40 4    

Detergents 
líquids 

Tones  1,8 7,9 0,3    

Cua animal Tones 457 580 1420 1920    

Llantes Tones 37  0,78 1 pH       
4,5 - 9 

  

No metàl·lic 

Ceràmiques Tones NO       

Vidre Tones 45,9  4,6 0,7    

Ciment procés 
sec 

Tones 5,1 NO      

Metàl·lics 

Electrodomèstics Tones 55 19,3 82 8,3    

Electroplatejat Tones 
ànodes: 
Cu, Zn i 

Ni 

 

1400 - 1815 

  Cu, Zn i 
Ni 

pH 
extrem 

CN 

Recobriments 
electrolítics 

Tones 
ànodes: 
Cu, Zn, 
Ni i Cr 

    Cu, Zn, 
Ni i Cr 

pH 
extrem 

CN 

Taula A.1. Caracterització i determinació dels efluents industrials [www.minambiente.gov.co] 
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A.2. Classificació de les indústries segons les característiques dels 
seus efluents industrials 
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BAIXES 
CÀRREGUES 

ORGÀNIQUES I/O 
DE SÒLIDS 

CORROSIUS 

TÈRMICA 

Adoberia 
Metàl·lics 

Productes Químics 

Adoberia 
Aliments 

Sucre 
Sabons 

Productes d’higiene 
Paper 
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Begudes
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Aliments: pastes i farines 
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Metàl·lic 

Tèxtil 
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Extractiu 
Adoberia 
Aliments 

Sacrifici d’aus i bestiar 

Derivats de la llet 
Olis domèstics 

Enllaunats 
Sacrifici d’aus i de 

bestiar 
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Figura A.1. Classificació de les indústries segons la tipologia dels abocaments 
[www.minambiente.gov.co] 
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A.3. Principals contaminants de les aigües residuals 

 

Cations: alcalins, alcalinoterris, metalls pesants. 
CONTAMINANTS INORGÀNICS 

Anions: clorurs, sulfurs, nitrats, nitrits i cianurs. 

Nutrients: compostos de nitrogen i fòsfor 

Detergents 

Compostos orgànics halogenats 

Compostos fenòlics 

Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAP) 

Dioxines 

CONTAMINANTS ORGÀNICS 

Colorants 

Taula A.2. Principals contaminants en les aigües residuals [www.minambiente.gov.co] 
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ANNEX B. LEGISLACIÓ D’AIGÜES AUTONÒMICA, ESTATAL I 
EUROPEA 

B.1. Legislació d’aigües autonòmica 

La Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 5/1981 del 4 de juny sobre el 
desenvolupament legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals. 
S’estableixen en aquesta llei una sèrie de principis (equitat, solidaritat, millora progressiva i 
rendibilitat), l’organització administrativa (Junta de Sanejament i administracions actuants 
com la de l’estat o les locals), el finançament de les actuacions (cànon de sanejament) i el 
Pla de Sanejament. Aquesta llei es complementarà amb el Decret 305/1982, que 
desenvolupa parcialment la llei.  

La Llei 5/1990 de 9 de març d’Infraestructures Hidràuliques de Catalunya estableix el Cànon 
d’Infraestructura Hidràulica per al finançament de les infraestructures hidràuliques. El Decret 
320/1990 de 21 de desembre, defineix les normes específiques del Cànon de Sanejament, 
l’Increment de la Tarifa de Sanejament (ITS) i sobre el Cànon d’Infraestructures Hidràuliques.  

Posteriorment, la Generalitat de Catalunya va crear per Llei 4/1991 de 22 de març el 
Departament de Medi Ambient i li assignà competències i funcions pel Decret 67/1991 de 8 
d’abril.  

En el món de la indústria és de molta importància el Decret 286/1992 de 24 de novembre, 
que modifica el procediment de determinació de l’increment de tarifa de sanejament i el 
cànon de sanejament per a la mesura directe de càrrega contaminant. En aquest decret 
s’estableix l’obligatorietat de l’usuari industrial de l’aigua de declarar la seva contaminació 
davant la Junta de Sanejament.  

Actualment està en vigor el Decret 83/1996 de 5 de març sobre les mesures de regularització 
d’abocaments d’aigües residuals. Es tracta de donar a les empreses una autorització 
d’abocament provisional per regularitzar els seus abocaments. Prèviament s’ha de presentar 
un Pla de Descontaminació Gradual (PDG), que consisteix en un projecte subscrit per un 
tècnic competent en què s’indiquen les mesures i els tractaments per a aquesta 
descontaminació amb els costos, les fases d’execució i els terminis.  

Degut a la regulació dels abocaments, a Catalunya les empreses estan obligades a realitzar 
la declaració de residus. El Catàleg de Residus de Catalunya classifica i especifica els 
tractaments idonis per als residus generats, i potencia la minimització i el reciclatge abans 
d’arribar al tractament i a la disposició final.  
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Existeixen dues opcions de què disposa a Catalunya per al tractament d’aigües industrials: 
una primera opció que consisteix en tractar les aigües a la planta depuradora de la indústria 
per eliminar contaminants específics i després abocar a la xarxa de sanejament. Aquesta 
alternativa està indicada per efluents generats en grans cabals i amb contaminants com 
nutrients, salinitat, color, etc.  

El Decret 130/2003 estableix que el color és un paràmetre contaminant difícilment tractable a 
les EDAR i que la concentració de color límit per a poder ser admès, ha de ser inapreciable 
en una dilució 1/30 la segona opció s’aplica davant residus difícils de tractar o efluents molt 
concentrats i generats en baixes quantitats. En aquest cas els residus són enviats a plantes 
de tractament de residus centralitzades. 

B.2. Legislació d’aigües estatal 

La legislació sobre aigües residuals espanyola té el seu origen a principis de segle, i es va 
anar complementant durant els anys 60 i 70. La normativa que regula les aigües residuals 
és el Reial Decret 2116/1998, del 2 d’octubre, el qual modifica el Reial Decret 509/1996 
de desenvolupament del Reial Decret – llei 11/1995, que estableix les normes aplicables 
pel tractament d’aigües residuals urbanes. 

El Reial Decret – llei 11/1995, del 28 de desembre, estableix les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes, i incorpora a l’ordenament intern aquells 
preceptes de la Directiva 91/271/CEE sobre tractament de les aigües residuals urbanes, 
que requereix una norma de rang legal.  

D’altra banda, el Reial Decret 509/1996, del 15 de març, que desenvolupa l’anterior Reial 
Decret – llei, completa la incorporació de la Directiva anterior, al determinar els requisits 
tècnics que haurien de complir els sistemes col·lectors dels abocaments procedents 
d’instal·lacions secundàries i aquells que vagin a realitzar-se en zones sensibles. També 
regula el tractament previ dels abocaments de les aigües residuals industrials quan 
aquests es realitzen a sistemes de col·lectors o a instal·lacions de depuració d’aigües 
residuals urbanes.  

Pel que fa a aigües potables, la legislació actual que estableix els criteris sanitaris de la 
qualitat de l’aigua de consum humà és el Reial Decret 140/2003, del 7 de febrer. Aquest 
Decret té per objectiu establir els criteris que permetin el seu subministrament des de la 
captació fins a l’aixeta del consumidor i el control d’aquestes, garantint la seva salubritat, 
qualitat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos 
derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. 
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B.3. Legislació d’aigües europea 

La UE disposa d’un instrument de planificació que li permet fixar el marc de la seva 
intervenció en l’àmbit del medi ambient: els programes d’acció plurianuals. Des de 1972 
s’han adoptat sis programes comunitaris en matèria de medi ambient.  

Aquests programes no tenen força vinculant; el seu objectiu és exposar una estratègia i un 
calendari d’actuació de la Unió Europea i els seus estats membres durant el seu període de 
vigència. Així mateix, fixen una sèrie d’objectius mediambientals a mitjà i llarg termini i els 
instruments necessaris per assolir-los.  

L’adopció d’aquests programes d’acció mediambiental respon als objectius següents: 

1. Preocupació global pel problema creixent de la degradació mediambiental. 

2. La naturalesa transfronterera de la major part dels problemes mediambientals. 

3. Reconeixement que l’augment del creixement econòmic en el mercat interior pot 
provocar un empitjorament dels problemes mediambientals. 

4. Reconeixement que una política mediambiental de la UE és necessària per 
assegurar que els estàndards nacionals no provoquen una barrera en el comerç. 

5. Creixement de la confiança en l’efectivitat d’una acció conjunta dels estats membres 
de la UE, juntament amb la UE, en moltes de les convencions internacionals en 
matèria de medi ambient (com ara la Cimera de Rio de 1992 i el Protocol de Kioto de 
1997). 

6. Reconeixement que el medi ambient forma part dels recursos econòmics de base de 
la UE. 

7. Reconeixement que la protecció del medi ambient és una part important del camí pel 
qual la UE pot assolir el seu compromís per millorar les condicions de vida de tots els 
ciutadans de tots els estats membres.  

El Vè Programa d’acció en l’àmbit del medi ambient (1993-2000) posava de manifest, per 
primer cop, el compromís de la Comunitat amb el desenvolupament sostenible. Val a dir que 
aquest Programa va coincidir amb la Cimera de Rio (1992) i amb l’Agenda 21, i per aquest 
motiu va adoptar un enfocament global dels problemes des d’una perspectiva internacional. 
Sobre la base dels progressos assolits sota aquest Programa d’acció, el 22 de juliol de 2002 
es va aprovar el VIè Programa d’acció a favor del medi ambient: Medi ambient 2010: el 
nostre futur, la nostra elecció.  
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El VIè Programa d’acció és la base mediambiental de l’estratègia comunitària per al 
desenvolupament sostenible per mitjà del qual es pretén integrar les preocupacions 
mediambientals en totes les polítiques comunitàries. El Programa defineix els problemes 
existents i estableix una estratègia i una sèrie d’objectius generals articulats al voltant de 
quatre àrees d’acció prioritàries: canvi climàtic, naturalesa i biodiversitat, salut i medi ambient 
i gestió dels recursos naturals i dels residus.  

L’aplicació del VIè Programa d’acció es caracteritza per un diàleg i una participació més 
àmplia de les parts implicades, des de la fase de discussió de les mesures fins a la seva 
posada en marxa. D’altra banda, l’elaboració, la posada en marxa i l’avaluació del programa 
es basen en la realització d’avaluacions científiques i econòmiques rigoroses i en 
estadístiques i indicadors d’àmbit estatal i comunitari, amb el suport de l'Agència europea del 
medi ambient.  

Entre la legislació més important desenvolupada per la Unió Europea relativa a les aigües es 
troben les directives del Consell sobre: 

1. La qualitat de les aigües superficials per aigua potable (75/440/CEE) Directiva del 
Consell (DC), de 16 de juny de 1975 

2. La contaminació causada per l’abocament de substàncies perilloses (76/464/CEE) 
DC, de 4 de maig de 1976 

3. La protecció de les aigües subterrànies per contaminació de substàncies perilloses 
(80/68/CEE) DC, de 17 de desembre de 1979 

4. La qualitat de l’aigua destinada al consum humà (80/778/CEE) DC, de 15 de juliol de 
1980 

5. La recollida, tractament i abocament de les aigües urbanes, i el tractament i 
abocament de les aigües residuals de diferents sectors industrials, (91/271/CEE) DC, 
de 21 de maig de 1991. aquesta Directiva ha donat un fort impuls a la depuració de 
les aigües arreu de la Unió Europea; i a més a més, diverses directives relatives a 
valors límit i objectius de qualitat per a substàncies perilloses (Cd, Hg, 
hexaclorociclohexà, etc).  

A la Unió Europea la normativa de la descàrrega d’efluents industrials s’està actualitzant 
contínuament, s’ha prohibit la fabricació i aplicació de detergents no biodegradables i també 
de colorants tòxics, com els que es deriven de la benzidina. També s’ha reduït 
progressivament el contingut metàl·lic (Cu, Fe, Co, etc.) dels colorants organometàl·lics. En 
alguns països ja s’aplica la directiva EU 91/271, que obliga a eliminar el color de les aigües 
residuals abans d’abocar-les. 
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Finalment, també hi ha vigent la Directiva 2000/60/CE, del 23 d’octubre, per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de política d’aigües. 
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ANNEX C. MANUAL D’USUARI GILSON MINIPULSE 3 
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ANNEX D. PROTOCOL DE COMUNICACIONS GSIOC 

 



Pàg. 26  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 27 

 

 

 

 



Pàg. 28  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 29 

 

 

 

 



Pàg. 30  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 31 

 

 

 

 



Pàg. 32  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 33 

 

 

 

 



Pàg. 34  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 35 

 

 

 

 



Pàg. 36  Annexos 

 

 

 

 



Disseny, muntatge i avaluació d’un sistema automàtic en continu  Pàg. 37 

 



Pàg. 38  Annexos 

 

ANNEX E. MANUAL D’USUARI GILSON FC-204 
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