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2 Aigua 
 
 

2.1 Introducció 
 
 
L'aigua és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per 
hidrogen i oxigen, de fórmula empírica H2O.  
 
Aquest compost químic ocupa un 70% de la superfície de la Terra, un 97% de l’aigua 
total del planeta és salada i es troba formant els oceans i els mars. El 3% de l’aigua 
restant és dolça i no es troba disponible per als ésser vius. Pel que fa a l’aigua dolça, 
el 79% es troba en forma de gel, el 20% es troba soterrada i només el 1% restant es 
troba a l’atmosfera en forma de rius i llacs. Aquesta aigua és la que és pot utilitzar amb 
molta facilitat pels ésser vius que viuen als continents. 
  
L’aigua és fonamental per a totes les formes de vida coneguda. Aquest recurs, cada 
vegada més escàs, degut a l’augment de la població mundial i al major ús que en fa en 
la mesura que aquests es modernitza, per això cal racionalitzar l’aigua [1]. 
 
 

2.2 Característiques de l’aigua. 
 
 
L’aigua es pot trobar de tres maneres diferents: sòlida, líquida o gasosa. A temperatura 
ambient és líquida i amb una tonalitat blava, quan és troba en gran volum. En forma 
sòlida té una densitat inferior que en estat líquid i el seu volum augmenta. I per últim, 
en estat gasós és manté en forma de vapor incolor i de densitat inferior a la de l’aire. 
 
 

2.3 Tipus d’aigües 
 
 
2.3.1 Aigües potables 
 
 
S’anomena aigües potables o aigües per al consum, aquelles aigües que tenen unes 
certes característiques químiques, físiques i orgàniques, tals que aporten a l’organisme 
salut i benestar. En general les aigües que es subministren a la xarxa de distribució 
urbana han d’estar exemptes de terbolesa, gust, olor i microorganismes i són aigües 
superficials o bé subterrànies. 
 
Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfície de la terra i que 
generalment s’acumulen en aqüífers. Es caracteritzen perquè a molta profunditat són 
clares, pràcticament incolores i riques en sals minerals. Les de poca profunditat poden 
tenir microorganismes procedents d’una deficient filtració donat que poden provenir de 
fosses sèptiques, o bé aigües residuals en les que s’hi dóna putrefacció de matèria 
vegetal o natural que conté. 
 
En canvi, les aigües superficials són aigües corrents o en ocasions quietes, que es 
troben a la superfície del sòl, que seran funció del seu ecosistema, camí que 
segueixen i fonamentalment afectades per les indústries instal·lades al seu entorn.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compost
http://ca.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_emp%C3%ADrica
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Aquestes aigües tindran matèria col·loïdal, sals i gasos dissolts, matèria viva i 
orgànica. 
 
Les aigües potables per poder-les distribuir han de passar per l’estació de tractament 
d’aigües potables ( Potabilitzadora). 
 
 
2.3.2 Aigües residuals 
 
Les aigües residuals són el conjunt d’aigües a les que s’ha alterat alguna de les seves 
característiques naturals en haver estat utilitzades. Aquestes aigües poden procedir de 
diferents llocs, com ara: habitatges, instal·lacions comercials, industrials, comercials, 
etc i s’aboquen junt amb aigües d’altres procedències. 
 
Tipus d’aigües residuals: 
 

 Aigua residual domèstica: són les aigües residuals procedents dels usos 
particulars generades principalment pel metabolisme humà i les activitats 
domèstiques. Cada vegada presenten més toxicitat i són més perilloses degut a la 
utilització de productes de neteja i fàrmacs. 

 

 Aigua residual industrial: és l’aigua procedent de les indústries, hi predominen els 
residus industrials, sòlids i líquids, de gran varietat, segons el procés de fabricació 
de la indústria. Els residus abocats poden ser tòxics i consumidors d’oxigen. Per 
tant, cada indústria abans d’abocar l’aigua realitza un estudi dels components del 
seu afluent per donar-los el tractament més correcte i exhaustiu. 

 

 Aigua residual urbana: l’aigua residual domèstica o la industrial o la barreja 
d’aquestes amb les aigües residuals industrials i aigües pluvials. 

 

 Aigua agrícola i ramadera: és la que procedeix de la respectiva activitat. Els 
contaminants que porten aquestes aigües tant es poden trobar en les aigües 
subterrànies com en les superficials, com a resultat d’haver aportat als sòls massa 
nutrients, fosfats, matèria orgànica, entre d’altres. 

 
 
2.4  Paràmetres que determinen la qualitat de l’aigua 
 
 
Per determinar la qualitat d’una aigua s’han de mirar tot un seguit de paràmetres, que 
poden ser químics, físics o biològics [2]. 
 
 
2.4.1 Paràmetres físics: 
 
 
1.Color 
 
Les aigües poden presentar color degut a substancies dissoltes, que persisteixen un 
cop s’han filtrat o substàncies en suspensió, que un cop filtrades ja no donen color. 
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2.Gust i olor. 
 
Les aigües tenen gust perquè contenen gasos dissolts (resultants de la descomposició  
de la matèria orgànica), ions com ara el ferro, clor, manganès, etc o compostos 
orgànics volàtils, compostos orgànics sofrats i compostos orgànics nitrogenats. 
 
 
3.Terbolesa 
 
La terbolesa de les aigües és deguda a la presència de matèria fina en suspensió i es 
mesura en base la capacitat de l’aigua de dispersar la llum. 
 
 
4.Temperatura 
 
Aquest factor també és molt important perquè un augment de al temperatura pot 
provocar la disminució de l’oxigen dissolt i en conseqüència provocar la mort 
d’organismes aerobis i accelerar els processos de descomposició anaeròbica de la 
matèria orgànica, afavorint així el desenvolupament d’organismes patògens. També 
afecta a la durada dels cicles de creixement i reproductors de les espècies i a la 
capacitat d’autodepuració de l’aigua, augmentant d’aquesta manera la velocitat de les 
reaccions químiques que s’hi esdevenen i la toxicitat de determinats composts que s’hi 
han generat. 
 
 
5.Conductivitat 
 
En aquest paràmetre es determinen les sals dissoltes en l’aigua, anomenat el “grau de 
salinitat”. 
 
 
6.Radioactivitat 
 
La radioactivitat de les aigües es deu a la presència d’isòtops radioactius dels 
elements, la qual pot ser d’origen natural. Són radioactives les aigües que provenen de 
centrals nuclears,  les que han estat en contacte amb residus radioactius d’activitats 
mèdiques, d’investigació o d’ús industrials.  
 
 
7.Sòlids 
 
Els sòlids totals presents en una mostra d’aigua són els residus que deixa l’aigua en 
escalfar-la a 105º. Aquests es poden classificar: 
 
7a.Segons el comportament de sedimentació  
 

 Sòlids sedimentables: fracció de sòlids que després de 60 minuts es dipositen 
al fons d’un recipient en forma d’embut. 
 

 Sòlids no sedimentables: fracció dels sòlids que després de 60 minuts no 
queden dipositats en el fons del recipient. 
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7b.Segons el comportament en la filtració 
 

 Sòlids en suspensió: és la part de sòlid que es queda retingut en el filtre. 
 

 Sòlids filtrables: són aquells sòlids que poden travessar el filtre. 
 
7c.Segons la composició  
 

 Sòlids fixes: presentats en forma de cendra. 
 

 Sòlids volàtils: part expulsada en forma de gas 
 
 

2.4.2 Paràmetres químics: 
 
 
1.Gasos dissolts: oxigen i diòxid de carboni. 
 
La quantitat d’oxigen dissolt en aigua depèn de la temperatura en la qual es troba, la 
pressió parcial del gas i la matèria orgànica que contingui l’aigua. Per tant, es pot dir 
que la solubilitat dels gasos (diòxid de carboni i oxigen) disminueix en augmentar la 
temperatura.  
 
La concentració d’oxigen en l’aigua  té un enorme interès donat que intervé en molts 
processos biològics. De manera que un nivell baix d’oxigen farà que l’aigua sigui de 
poca qualitat. A més de l’augment de la temperatura, els microorganismes també 
disminueixen l’oxigen dissolt en aigua. Aquests fan que apareguin les males olors i la 
coloració fosca degut al creixement de bacteris. 
 
 
2.pH 
 
És el paràmetre de control de la qualitat de l’aigua que ens orienta sobre l’acidesa o la 
basicitat d’aquesta, això es fa mesurant la concentració d’ions hidroni en l’aigua i el 
valor ha d’estar al voltant de 7. El pH depèn de la solubilitat i l’estructura química de 
moltes molècules de substàncies presents en l’aigua. 
 
 
3.Acidesa 
 
L’acidesa (pH<7) és la capacitat que té l’aigua de neutralitzar una base i es presenta 
en forma de diòxid de carboni en excés. 
 
 
4.Alcalinitat 
 
L’alcalinitat (pH>7) és la capacitat que té l’aigua de neutralitzar un àcid. També 
s’anomena títol alcalimètric complet (TAC), es deu a la presència d’hidrogencarbonats, 
carbonat i hidròxids alcalins o alcalinoterris en l’aigua. 
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5.Duresa 
 
La duresa de l’aigua indica la concentració total d’ions alcalinoterris que conté l’aigua, 
determinada pels ions calci i magnesi. Hi ha diferents tipus de duresa: la temporal i la 
permanent. La temporal es pot eliminar bullint i filtrant l’aigua. En canvi l’altre, la 
permanent  encara que es faci bullir o filtrar encara persisteix a l’aigua. 
 
 
6.Clorurs 
 
Els clorurs (Cl-) el què fan es mostrar l’existència de contaminació per sals o aigües 
residuals domèstiques, agrícoles o industrials provocant corrosions a les estructures 
metàl·liques i dificultant el creixement de les plantes. 
 
 
7.Cianurs 
 
En aquest cas els cianurs (CN-) provenen de la indústria i de les lixiviacions en el 
tractament dels minerals nobles provocant d’aquesta manera una alta toxicitat a les 
aigües. 
 
 
8.Matèria orgànica 
 
Depenen de quina sigui la procedència de les aigües, els compostos orgànics presents 
en la matèria orgànica es poden diferenciar segons el seu origen: 

 
8a.Natural: formada principalment per proteïnes, carbohidrats, greixos i olis. 
 
8b.Refractària: inclou aquells compostos, generalment sintètics, que són poc 
biodegradables o recalcitrants i presenten certa toxicitat. 

 
 

9.Nutrients 
 
Els nutrients són els contaminants que contenen nitrogen i fòsfor. Aquest compostos 
provenen de fertilitzants o de la descomposició de la matèria orgànica. La problemàtica 
d’aquests compostos és que s’oxiden i donen lloc a nitrats i fosfats que són els 
causants de l’eutrofització. Un contingut elevat d’aquestes substàncies provoquen el 
creixement excessiu de les plantes aquàtiques i a la llarga dóna problemes de dèficit 
d’oxigen i, en conseqüència, de les condicions anaeròbies que provoca. 
 
El nitrogen a l’aigua es pot torbar de quatre maneres deferents: nitrogen orgànic, 
nitrogen amoniacal, nitrits i nitrats. Però el majoritari serien l’amoniacal i l’orgànic. 
 
El fòsfor a l’aigua es pot trobar en forma de fòsfor orgànic i fòsfor inorgànic. 
 
 
10.Metalls pesants 
 
Els metalls pesants són aquells metalls que tenen un a densitat extremadament alta. 
Aquests poden procedir de processos naturals com la descomposició de les roques o 
bé d’activitats volcàniques, però la major quantitat les aporten les activitats humanes 
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com la mineria, els processos industrials que contenen metalls i de la combustió dels 
recursos fòssils.  
 
La Environmental Protection Agency (EPA) considera que els metalls pesants més 
tòxics són: arsènic, beril·li, coure, cadmi, crom, mercuri, níquel, plom, estany, antimoni, 
zinc i vanadi. La toxicitat dels metalls pesants depèn bàsicament de com estan 
presents en l’aigua [3].  
 
Hi ha metalls pesants que són molt importants perquè intervenen en processos 
biològics, coneguts com els “microelements essencials” ( cobalt, coure, crom , zinc, 
etc) però a altes concentracions són tòxics. Els altres s’anomenen “no essencials” 
(mercuri, plom, cadmi, etc) els quals no es troben de forma natural en els organismes 
vius i són tòxics a baixíssima concentració.  
 
 
11.Contaminants prioritaris 
 
Els contaminants prioritaris constitueixen la matèria orgànica refractària de l’aigua, 
també es poden anomenar microcontaminants orgànics. Depenent de la seva 
estructura molecular, es classifiquen en diversos grups: 
 
11a.Detergents 
 
Els detergents contenen un principi actiu, que és el que fa l’acció de rentat i s’anomena 
tensioactiu o surfactant, i altres components complementaris com són els coadjuvants, 
els additius,etc. 
 

 Els tensioactius són molècules que fan disminuir la tensió superficial de l’aigua. 
Formen escumes, són tòxics i disminueixen la concentració d’oxigen en l’aigua. 

 

 Els coadjuvants són agents complexants dels ions calci i magnesi que 
interfereixen en l’acció del tensioactiu. Els més comuns són els polifosfats que 
s’hidrolitzen a fosfats contribuint en l’eutrofització de les aigües. 

 
11b.Pesticides organoclorats 
 
Els pesticides organoclorats pertanyen a una família de substàncies que es 
caracteritzen per la seva baixa biodegradabilitat. A més, són substàncies solubles en 
greixos, presentant així, problemes de bioacumulació i com a conseqüència provocant 
toxicitat aguda i crònica. Exemples de pesticides organoclorats: DDT, HCH, 
Hexaclorobenzè, lindà, aldrín,etc. 
 
11c.Bifenilpoliclorats (PCBs) i dioxines 
 
Els bifenilpoliclorats són líquids que condueixen la calor però no l’electricitat. Pel fet de 
tenir aquesta característica es poden utilitzar com a aïllants en electrodomèstics. Són 
substàncies molt estables per tant, molt persistents al medi i són bioacumulables. 
Donen problemes de toxicitat crònica semblant als organoclorats. 
 
Les dioxines són compostos que es formen a partir de compostos orgànics i clor en 
processos en què es donen elevades temperatures, com ara les incineradores. Són 
molt persistents al medi en el qual es troben perquè són molt estables i més a més 
bioacumulables. 
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11d.Trihalometans 
 
Són substàncies orgàniques formades per reacció del metà, o bé determinats 
compostos orgànics, amb clor o bé ions bromur presents en l’aigua. Els trihalometans 
tenen potencial carcinogènic, i els principals són: cloroform, bromodiclorometà, 
dibromoclorometà i bromoform. 
 
11e.Hidrocarburs aromàtics policíclics 
 
Els hidrocarburs aromàtics policíclics són un  conjunt de compostos que contenen 
anells benzènics condensats. Es produeixen en la combustió d’hidrocarburs a 
temperatures superiors a 500ºC, i la seva formació depèn de si la combustió és 
completa. En el medi, presenten una  estabilitat elevada i es bioacumulen en els ésser 
vius. 

 
 

2.4.3 Paràmetres biològics 
 
 
L’aigua pot contenir matèria orgànica i microorganismes que la converteixen en causa 
o vehicle de malalties. Es contamina bàsicament pels excrements humans o animals i 
per les aigües residuals.  
 
Els organismes que resulten nefastos per l’home i altres organismes vius són: els 
fongs, protozous i algues, que poden produir substàncies tòxiques, infeccions i 
disminuir la qualitat de l'aigua. Els bacteris i els virus tenen una capacitat de 
supervivència més baixa, i per tant per tal de propagar-se ho han de fer més 
ràpidament.  
 
 

2.5 Tractament de les aigües 
 
 
S’entén com tractament el conjunt d’operacions unitàries i processos químics i 
biològics que tenen per objectiu separar les diferents càrregues contaminants de les 
aigües. 
 
Hi ha dues estacions de tractament d’aigües: depuradora i potabilitzadora. La 
depuradora tracta l’aigua residual per tal de després poder-la abocar al riu i la 
potabilitzadora tracta la aigua per tal de poder-la utilitzar pel consum humà 
 
 
2.5.1 Estacions de tractament d’aigües potables 
 
 
La potabilitzadora rep l’aigua procedent de les diverses captacions, com ara: rius, 
embassaments, aigües subterrànies o bé pous. El conjunt d’operacions i tractaments 
que s’apliquen a les aigües han d’aconseguir que aquest s’esdevinguin potables, els 
quals són de tres tipus diferents; físics, químics i bacteriològic. 
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2.5.2 Estacions de tractament d’aigües residuals [4,5,6,7] 
 
 
Les estacions depuradores d’aigües residuals tenen per objectiu eliminar els 
microorganismes que s’hi acumulen, per tal de que l’aigua tingui la qualitat establerta 
per la normativa actual (Directiva 91/271/CEE). 
 
La depuració d’aigües és el tractament el què un sotmet les aigües residuals de les 
poblacions o de les industries a fi de separar-ne els elements perjudicials o 
transformar-los de manera que restin inofensius. Si l’aigua depurada s’ha d’utilitzar 
novament a les poblacions, cal completar-ho amb la potabilització. En cas que es 
retorna l’aigua al riu o al mar cal realitza un pretractament per netejar-la mínimament. 
 
Una depuradora d’aigües residuals domèstiques convencional consta de dues línies de 
tractament: la d’aigua i la de fang. La més important és la línea d’aigua, que és on 
s’elimina la major part de contaminants. L’altre línea, la dels fangs, són residus que es 
caracteritzen i gestionen segons la seva composició. 
 
1.Línea d’aigua 
 
L’objectiu de la línea d’aigua és la reducció de la contaminació existent en l’aigua 
residual fins arribar els límits marcats per la legislació. 
 
L’aigua arriba a l'estació depuradora a través d'un sistema de col·lectors. A l'aigua 
bruta provinent del clavegueram d'indústries i zones urbanes, se li aplica un 
pretractament que, mitjançant processos físics, s’eliminen els sòlids grans, les sorres i 
les grasses. Aquesta part del procés està constituït per una sèrie de tamisos o reixes 
que fan que no deixin passar les partícules més grans, com ara: ampolles, 
plàstics,fulles, etc. 
 
A continuació l’aigua se’n va al decantador primari, en el qual s’elimina la major part 
dels sòlids en suspensió amb el decantador primari. Els sòlids dipositats s’envien a les 
línia de fangs. 
 
El penúltim procés de depuració és el tractament secundari durant el qual s’elimina la 
matèria soluble, fonamentalment de naturalesa orgànica, fins aconseguir els límits 
requerits. En aquesta part del procés el tractament és de tipus biològic seguit d’una 
decantació secundaria. Aquí també hi ha fangs en excés que són enviats a la línea de 
fangs activats. 
 
L’última operació del procés de depuració és el tractament terciari, fase de la 
depuració complementària en la què s’eliminen els contaminants específics no 
eliminats en el tractament primari ni secundari com ara: nutrients, traces de metalls 
pesants, compostos orgànics de síntesi, etc. 
 
2.Línia de fangs 
 
La línia de fangs té com objectiu la retirada dels fangs que s’han generat en la línia 
d’aigua. La finalitat d’aquesta línia és reduir el volum per disminuir els costos de 
transport a la seva evacuació i minimitzar la quantitat de microorganismes existents en 
el fang al estabilitzar-los. 
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L’aprofitament dels fangs és una practica que es comença a realitzar, ja que pot servir 
com a adob previ a un tractament de compostatge.  
 
 

Grup Objectiu Procés Equips 

Pretractament Preparar les 
aigües pels 
següents 
tractaments 

S’elimina:  
-olis i grasses 
-sorres i sòlids 
sedimentables i flotants 
-Homogeneïtzació de 
l’aigua a tractar 

- Tamisos 
- Desorradors 
- Separadors d’olis i 
grasses 
-Tancs 
d’homogeneïtzació 

Primari Eliminar els sòlids 
en suspensió i 
neutralitzar el pH, 
preparant les 
aigües pel 
tractament 
secundari 

Físics: 
-Sedimentació i flotació 
amb aire dissolt o dispers. 
Químics: 
-Neutralització del pH 
-Coagulació 
-Floculació 
-Precipitació de metalls 
pesants 

-Decantador per 
gravetat 
 
-Tanc de 
coagulació-
floculació-
precipitació 
-Neutralitzador del 
pH 
-Decantador amb 
aire dissolt o aire 
dispers. 

Secundari Eliminar la matèria 
orgànica dissolta 
en les aigües 
residuals 

Biològics 
-Biodegradar la matèria 
orgànica dissolta 
Físics 
-Sedimentació per separar 
els sòlids no eliminats en 
els tractaments anterior i 
separar la biomassa 
durant la biodegradació. 

-Llits de bacteris 
-Fangs activats 
-Biodiscs 
-Contactors 
biològics rotatius 
 -llacunes d’aireig 
-Llacunes 
facultatives 
-Digestió aeròbia 
-Filtres percoladors 

Terciari Afinar les aigües 
tractades en el 
secundari per tal 
d’eliminar les 
traces de 
compostos tòxics, 
amoníac, nitrats, 
nitrits, fòsfor 
inorgànic, fluorurs, 
sòlids en 
suspensió i traces 
de compostos 
orgànics 
biodegradables. 
S’incrementa la 
qualitat de 
l’efluent. 

-Coagulació 
-Floculació 
-Precipitació 
-Sedimentació 
-Filtració 
-Nitrificació 
-Desnitrificació 
-Adsorció amb carbó actiu 
 

 

Taula1: Mostra els diferents processos que es poden realitzar en el procés de depuració. 
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2.6  Legislació de les aigües [8] 

 
 
2.6.1  Legislació catalana 
 
 

 Llei 19/1991, de 15 de juliol, sobre mesures addicionals d´implantació dels 
règims especials de Sanejament (DOGC 1520, 20/11/1991). 
 

 Decret 286/1992, de 24 de novembre, de modificació del procediment de 
determinació de l´increment de tarifa de sanejament per mesurament directe de 
la càrrega contaminant (DOGC 1683, 16/12/1992 ). 
 

 Ordre de 19 de maig de 1995, sobre Inspecció, Vigilància, Control i Anàlisi de 
qualitat de les aigües. 
 

 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d´abocament 
d´aigües residuals (DOGC 2180, 11/03/1996). 
 

 Resolució de 21 de juny de 1996, per la qual es fa públic l´Acord de Govern 
d´aprovació del Pla de Sanejament de Catalunya (DOGC 222, 10/07/96). 
 

 Decret 202/1998, de 30 de juliol, sobre estalvi d´aigua en edificis i habitatges. 
 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d´ordenació, gestió i tributació de l´aigua (DOGC 
2936, 22/07/99). 
 
 

2.6.2  Legislació estatal 
 
 

 Llei 29/1985 d´aigües (BOE n.189, del 08/08/85). 
 

 Reial Decret 2473/1985, de 27 de desembre, pel que s’aprova la taula de 
vigència a què es refereix l’apartat 3 de la Disposició derogatòria de la llei 
29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. 
 

 Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini 
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la llei 
29/1985. 
 

 Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
l´"Administración Pública del Agua" i el de "Planificación Hidrológica" en 
desenvolupament dels títols II i III de la llei d’aigües. 

 
 
2.6.3 Legislació comunitària 
 
 

 Directiva 75/440/CE, referent a la qualitat requerida per les aigües superficials 
destinades a la producció d’aigua potable en els estats membres. 
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 Directiva 76/464/CE, referent a la contaminació causada per determinades 
substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la comunitat. 
 

 DTOP(1991). Legislació comunitària sobre aigües. Barcelona. 
 


