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RESUM 

 

Paraules clau: Tractament d’aigües residuals; Sistemes naturals; Llacunes d’alta càrrega; 

Microalgues; Recuperació de recursos; Biogàs; Biofertilitzant; Anàlisi del cicle de vida; Impactes 

ambientals; Anàlisi econòmica. 

Les llacunes d’alta càrrega (HRAP) són sistemes de depuració naturals basats en la simbiosi entre 

microalgues i bactèries per tractar tot tipus d’afluents. Es caracteritzen per la seva poca 

profunditat i una agitació mecànica contínua i requereixen un consum energètic baix, una 

aportació d’additius químics mínima o nul·la i un manteniment senzill en comparació amb els 

sistemes convencionals però, per contra, necessiten una major superfície de tractament. Per 

això es diu que són apropiats per comunitats petites. 

A les HRAP, a més de depurar l’aigua, es persegueix la maximització de la producció de biomassa 

microalgal perquè té un alt valor afegit (p. ex. energia i nutrients), aportant una nova visió en 

l’àmbit del tractament de les aigües residuals, que es veuen com una font de recursos i no com 

un residu, contribuint a la generació d’una economia de flux circular. 

L’objectiu d’aquest treball és avaluar i comparar els impactes ambientals derivats de la 

construcció i de l’operació de dos sistemes de HRAP amb estratègies diferents de recuperació 

de recursos a partir de la biomassa microalgal (l’Escenari 1 permet obtenir biogàs i l’Escenari 2 

produir biofertilitzant), mitjançant la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida (ACV). La major 

part de les dades utilitzades s’ha extrapolat dels resultats experimentals de les plantes pilot de 

Barcelona (Escenari 1) i d’Almeria (Escenari 2). Aquest mateix treball inclou una anàlisi de 

sensibilitat i una anàlisi de l’estacionalitat dels resultats obtinguts. 

A més, els sistemes de HRAP es comparen amb una planta convencional de fangs activats 

(Escenari 3) i s’efectua una anàlisi econòmica dels primers per estudiar-ne la viabilitat. 

Els resultats de l’ACV mostren que l’Escenari 1 genera menys impacte a les categories Climate 

Change, Ozone Depletion, Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion. Ara bé, a la resta 

de categories és l’Escenari 2 el que genera menys impacte; a les categories Freshwater i Marine 

Eutrophication i Metal Depletion la influència de les condicions climàtiques (major temperatura 

i radiació solar) en l’eliminació de nutrients i en el temps i la superfície de tractament el fan ser 

més eficient; i a les categories Terrestrial Acidification i Particulate Matter Formation i Human 

Toxicity i Terrestrial Ecotoxicity, l’aplicació de biofertilitzant a l’agricultura produeix a les unes 

menys emissions a l’aire de NH3 i a les altres menys emissions al sòl de metalls pesants respecte 

de les que es produeixen a l’aplicar digestat. 

Els impactes dels Escenaris 1 i 2 són molt similars als de l’Escenari 3 i per fer-los més atractius 

mediambientalment caldria: a) Implementar les HRAP en indrets amb condicions climàtiques 

favorables per augmentar l’eficiència d’eliminació de nutrients i reduir temps i superfície de 

tractament; b) Reduir les emissions de NH3 produïdes a les HRAP; c) Minimitzar les 

concentracions de metalls pesants de la biomassa microalgal; d) Millorar el disseny de les HRAP 

per reduir els materials de construcció. 

Tot i que els resultats de l’anàlisi de sensibilitat són robusts, posen de manifest que caldria 

utilitzar dades de sistemes de HRAP a escala real. Els resultats de l’estacionalitat confirmen la 

importància de les condicions climàtiques en aquests sistemes. 
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Els resultats de l’anàlisi econòmica indiquen que l’Escenari 1 té majors costos de construcció i 

d’explotació, els quals estan relacionats amb les condicions climàtiques i amb la tecnologia 

aplicada per a l’obtenció de biogàs, respectivament. Tanmateix, en ambdós escenaris la 

recuperació de recursos permet absorbir els costos d’operació i, fins i tot, obtenir beneficis. En 

aquest aspecte l’Escenari 2 és més rendible, bàsicament per l’alt valor afegit del producte final. 

Per tant, s’ha comprovat que els sistemes de HRAP implementats en comunitats petites poden 

contribuir al desenvolupament sostenible i a la rendibilitat del procés de depuració de les aigües 

residuals, especialment si s’apliquen en climes càlids i es reutilitza la biomassa microalgal per 

produir biofertilitzant. 
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RESUMEN 

 

Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales; Sistemas naturales; Lagunas de alta carga; 

Microalgas; Recuperación de recursos; Biogás; Biofertilizante; Análisis del ciclo de vida; Impactos 

ambientales; Análisis económico. 

Las lagunas de alta carga (HRAP) son sistemas de depuración naturales basados en la simbiosis 

entre microalgas y bacterias para tratar todo tipo de afluentes. Se caracterizan por su poca 

profundidad y una agitación mecánica continúa y requieren un bajo consumo energético, una 

aportación de aditivos químicos mínima o nula y un mantenimiento sencillo en comparación con 

los sistemas convencionales pero, por el contrario, necesitan una mayor superficie de 

tratamiento. Por ello puede decirse que se trata de sistemas apropiados para pequeñas 

comunidades. 

En las HRAP, además de depurar el agua, se persigue la maximización de la producción de 

biomasa microalgal porque tiene un alto valor añadido (p. ej. energía y nutrientes), aportando 

una nueva visión en el ámbito del tratamiento de las aguas residuales, que se ven como una 

fuente de recursos y no como un residuo, contribuyendo a la generación de una economía de 

flujo circular. 

El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar los impactos ambientales derivados de la 

construcción y de la operación de dos sistemas de HRAP con diferentes estrategias de 

recuperación de recursos a partir de la biomasa microalgal (el Escenario 1 permite obtener 

biogás y el Escenario 2 producir biofertilizante), utilizando la metodología del análisis del ciclo 

de vida (ACV). La mayor parte de los datos utilizados se ha extrapolado de los resultados 

experimentales de las plantas piloto de Barcelona (Escenario 1) y de Almería (Escenario 2). Este 

mismo trabajo incluye un análisis de sensibilidad y un análisis de la estacionalidad de los 

resultados obtenidos. 

Además, los sistemas de HRAP se comparan con una planta convencional de lodos activados 

(Escenario 3) y se efectúa un análisis económico de los primeros para estudiar su viabilidad. 

Los resultados del ACV muestran que el Escenario 1 genera menos impacto en las categorías 

Climate Change, Ozone Depletion, Photochemical Oxidant Formation y Fossil Depletion. Sin 

embargo, en el resto de categorías es el Escenario 2 el que genera menos impacto; en las 

categorías Freshwater y Marine Eutrophication y Metal Depletion la influencia de las condiciones 

climáticas (mayor temperatura y radiación solar) en la eliminación de nutrientes y en el tiempo 

y la superficie de tratamiento hacen que sea más eficiente; y en las categorías Terrestrial 

Acidification y Particulate Matter Formation y Human Toxicity y Terrestrial Ecotoxicity, la 

aplicación de biofertilizante en la agricultura produce en las primeras menos emisiones al aire 

de NH3 y en las demás menos emisiones al suelo de metales pesados respecto de las que se 

producen al aplicar digestato. 

Los impactos de los Escenarios 1 y 2 son muy similares a los del Escenario 3 y para hacerlos más 

atractivos medioambientalmente se necesitaría: a) Implementar las HRAP en regiones con 

condiciones climáticas favorables para aumentar la eficiencia de eliminación de nutrientes y 

reducir tiempo y superficie de tratamiento; b) Reducir las emisiones de NH3 producidas en las 

HRAP; c) Minimizar las concentraciones de metales pesados de la biomasa microalgal; d) 

Mejorar el diseño de las HRAP para reducir los materiales de construcción. 
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A pesar de que los resultados del análisis de sensibilidad son robustos, ponen de manifiesto que 

habría que utilizar datos de sistemas de HRAP a escala real. Los resultados de la estacionalidad 

confirman la importancia de las condiciones climáticas en estos sistemas. 

Los resultados del análisis económico indican que el Escenario 1 tiene mayores costes de 

construcción y de explotación, los cuales están relacionados con las condiciones climáticas y con 

la tecnología aplicada para la obtención de biogás, respectivamente. Aun así, en ambos 

escenarios la recuperación de recursos permite absorber los costes de operación e, incluso, 

obtener beneficios. En este aspecto el Escenario 2 es más rentable, básicamente por el alto valor 

añadido del producto final. 

Por lo tanto, se ha comprobado que los sistemas de HRAP implementados en pequeñas 

comunidades pueden contribuir al desarrollo sostenible y a la rentabilidad del proceso de 

depuración de las aguas residuales, especialmente si se aplican en climas cálidos y se reutiliza la 

biomasa microalgal para producir biofertilizante. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Wastewater treatment; Natural systems; High-rate algal ponds; Microalgae; 

Resource recovery; Biogas; Biofertilizer; Life cycle assessment; Environmental impacts; 

Economic analysis. 

High rate algal ponds (HRAPs) are natural wastewater treatment systems based on the symbiosis 

between microalgae and bacteria to treat a wide variety of wastewaters. These systems are 

shallow, paddlewheel mixed and require low energy consumption, minimal or zero chemical 

additives and little maintenance in comparison with conventional systems. However, HRAPs 

need larger specific areas. Hence, it can be said that HRAPs are appropriate solutions for small 

communities. 

HRAPs are not only used for treating water but also to maximise the production of microalgal 

biomass which has a high added value (e.g. energy and nutrients), providing a new approach to 

the field of wastewater treatment, that is seen as a source of resources and not as a waste, 

contributing to the generation of a circular economy. 

The aim of this study is to evaluate and to compare the environmental impacts generated by the 

construction and the operation of two HRAP systems with different resource recovery strategies 

(in Scenario 1 microalgal biomass is valorized for the production of biogas and in Scenario 2 

microalgal biomass is reused for the production of biofertilizer), using the life cycle assessment 

(LCA) methodology. Most of the input data has been extrapolated from the experimental pilot 

plants located in Barcelona (Scenario 1) and Almeria (Scenario 2). This study also includes both 

a sensitivity and a seasonality analysis of the results. 

Additionally, HRAP systems are compared to a typical small-sized activated sludge system 

(Scenario 3) and an economic assessment of the first ones is carried out. 

The results of the LCA show that Scenario 1 produces less environmental impact in Climate 

Change, Ozone Depletion, Photochemical Oxidant Formation and Fossil Depletion categories. 

However, in the remaining categories, Scenario 2 produces less impact. To the Freshwater and 

Marine Eutrophication and Metal Depletion categories, climatic conditions (greater temperature 

and solar radiation) make Scenario 2 more efficient, as they influence nutrients removal 

efficiencies and time and area required for treatment; and to the Terrestrial Acidification and 

Particulate Matter Formation and Human Toxicity and Terrestrial Ecotoxicity categories, 

biofertilizer application in agriculture produces lower NH3 emissions in the first ones and fewer 

soil emissions of heavy metals in the others compared to those that produces digestate 

application. 

Scenario 1 and 2 present similar results to the ones obtained in Scenario 3 and for them to 

become more environmentally friendly it would be necessary: a) To implement HRAP systems 

in areas with favorable climatic conditions to ensure higher nutrients removal efficiencies and a 

reduction of treatment time and area requirements; b) To reduce NH3 emissions produced in 

HRAPs; c) To minimise heavy metals concentrations of the microalgal biomass; d) To improve 

HRAPs design in order to shorten construction materials. 
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Although sensitivity analysis results are robust, they point out that it would be necessary to use 

data of full-scale HRAP systems. Seasonality results confirm the importance of climatic 

conditions in these systems. 

The results of the economic assessment show that Scenario 1 has greater investment and 

operating costs, which are related with the climatic conditions and with the technology applied 

for the recovery of biogas, respectively. Nevertheless, in both scenarios resources recovery 

allows to absorb operating costs and, even, to obtain profits. In this sense, Scenario 2 is more 

cost-effective, basically for the high added value of the final product. 

In conclusion, it has been proved that HRAP systems implemented in small communities can 

contribute to a sustainable development and to the cost-effectiveness of wastewater treatment 

process, especially if HRAPs are located in warm climate regions and microalgal biomass is 

reused to produce biofertilizer. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’aigua és un recurs natural que cal protegir i preservar ja que sense aigua no hi ha vida i és per 

això que cal fer una bona gestió dels recursos hídrics. Una vessant d’aquesta gestió és el 

sanejament de les aigües residuals, un procés necessari i prioritari que pretén garantir que 

l’aigua retorni al medi en condicions òptimes. 

Tot i que a dia d’avui ja existeixen diferents sistemes de tractament d’aigües residuals, es 

continua treballant en la recerca d’alternatives més sostenibles, una de les quals és la de les 

llacunes d’alta càrrega (HRAP). 

Les HRAP són un tipus de sistema natural que consisteix en basses poc profundes, amb agitació 

mecànica contínua, que se serveix de les microalgues per assimilar els nutrients de l’aigua 

residual i produir oxigen, el qual és emprat per les bactèries que oxiden i degraden la matèria 

orgànica. Com a resultat final s’obté aigua tractada i biomassa microalgal. Aquests sistemes, a 

diferència dels sistemes convencionals de fangs activats, requereixen un baix consum energètic, 

una aportació d’additius químics mínima o nul·la i un manteniment senzill. Ara bé, s’ha de 

destacar que els cal un major temps de depuració i, per tant, una major superfície de tractament 

i això fa que siguin més adequats per a ser implementats en comunitats petites. 

La biomassa microalgal generada a les HRAP es recupera i es reutilitza per produir recursos com 

ara energia i nutrients. 

És gràcies a aquesta reutilització que aquestes tecnologies aporten una nova visió en l’àmbit del 

tractament de les aigües residuals, que es veuen com una font de recursos i no com un residu, 

contribuint a la generació d’una economia de flux circular. 

Estudis previs constaten que els sistemes de HRAP, implementats en indrets amb condicionants 

climatològics que els siguin favorables (alta temperatura i radiació solar), són sistemes eficients 

pel tractament de les aigües residuals i permeten no només reduir els impactes ambientals sinó 

també els costos associats al procés de depuració de l’aigua (Garfí et al., 2017). Tanmateix, no 

hi ha estudis que valorin l’impacte dels sistemes de HRAP considerant estratègies diferents de 

recuperació de recursos. 

L’objectiu d’aquest treball és precisament avaluar i comparar els impactes ambientals derivats 

de la construcció i de l’operació de dos sistemes de HRAP amb estratègies diferents de 

recuperació de recursos a partir de la biomassa microalgal, l’una que permet produir biogàs i 

l’altra biofertilitzant. Per fer-ho s’aplica la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida (ACV), una 

eina de gestió ambiental que pot ser un suport per a la presa de decisions a l’hora de 

desenvolupar noves tecnologies. 

Addicionalment, els sistemes de HRAP es comparen amb un sistema convencional de fangs 

activats i s’efectua, també, una anàlisi econòmica dels primers per estudiar-ne la viabilitat. 

Remarcar que aquest treball sorgeix a partir de la línia d’investigació que segueix el Grup de 

recerca en Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient (GEMMA) de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) en col·laboració amb la Universitat d’Almeria. Fruit d’aquest treball s’ha publicat l’article 

científic que s’adjunta a l’Annex 4. 
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2. OBJECTIUS 

2.1. OBJECTIU PRINCIPAL 
L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar i comparar els impactes ambientals de dos 

sistemes de llacunes d’alta càrrega basats en microalgues que permeten depurar aigües 

residuals i, alhora, recuperar energia i nutrients. 

 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Els objectius específics del treball són: 

 Determinar l’estat de l’art de l’aplicació de l’anàlisi del cicle de vida a sistemes naturals 

pel tractament d’aigües residuals en comunitats petites. 

 Dissenyar dos sistemes de llacunes d’alta càrrega a partir d’unes dades de partida. 

Aquests sistemes són: 

- Escenari 1: sistema de llacunes d’alta càrrega pel tractament d’aigua residual on 

s’obté energia (biogàs) a partir de la biomassa microalgal. 

- Escenari 2: sistema de llacunes d’alta càrrega pel tractament d’aigua residual on 

s’obtenen nutrients (biofertilitzant) a partir de la biomassa microalgal. 

 Avaluar i comparar l’impacte ambiental derivat de la construcció i de l’operació dels 

sistemes de llacunes d’alta càrrega aplicant la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida. 

 Comparar l’impacte ambiental dels sistemes de llacunes d’alta càrrega amb el produït 

per un sistema convencional de fangs activats. 

 Efectuar una anàlisi de sensibilitat per comprovar la robustesa dels resultats obtinguts. 

 Analitzar l’estacionalitat dels resultats obtinguts. 

 Estudiar la viabilitat econòmica dels sistemes de llacunes d’alta càrrega a partir dels 

costos associats a la seva construcció i explotació i dels guanys obtinguts amb la 

recuperació de recursos. 
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3. ESTAT DE L’ART 

3.1. EL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
Les aigües residuals inclouen les procedents d’ús domèstic i industrial i, en determinades 

circumstàncies, també s’hi poden afegir les aigües pluvials. 

L’objectiu principal de la depuració és eliminar les substàncies contaminants que conté l’aigua, 

com ara matèria en suspensió, matèria orgànica, patògens i nutrients, abans de ser retornada al 

medi. Els processos per aconseguir-ho han anat evolucionat i s’han desenvolupat diferents 

tecnologies de tractament que es poden classificar, a grans trets, en sistemes convencionals i 

sistemes naturals. 

 

3.1.1. Els sistemes convencionals 
Els sistemes convencionals, també anomenats intensius o compactes, són sistemes de 

tractament d’aigües residuals que permeten l’eliminació dels contaminants amb el menor espai 

i temps possible gràcies a l’aplicació d’una elevada quantitat d’energia i d’una alta tecnificació, 

és a dir, sovint incorporen nombrosos equips i aparells electromecànics. 

Aquests sistemes són els més utilitzats, sobretot en grans nuclis de població, on els factors espai 

i temps són limitants. 

La configuració més usual és la formada per un sistema de fangs activats (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema del funcionament d’un sistema de fangs activats. 
(Vilarrubias, 2014) 

 

A continuació es descriuen les fases de tractament de la línia d’aigües i de línia de fangs d’una 

Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) convencional. 

3.1.1.1. Línia d’aigües 

L’objectiu de la línia d’aigües és tractar l’aigua residual de manera que aquesta es pugui abocar 

al medi en condicions òptimes per tal de garantir la salut pública i la dels ecosistemes. Es 

distingeixen els processos següents: 
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 Pretractament 

Consisteix en retirar la matèria grollera continguda a l’aigua que arriba a l’EDAR (p. ex. pedres, 

graves, branques, sorres, plàstics, etc.). Per aquest propòsit a la capçalera de la planta s’instal·la 

un sistema de major a menor cribratge (pou de gruixuts, sistema de desbast i 

dessorrador/desengreixador). El pretractament s’aplica per evitar que els elements esmentats 

obstrueixin i desgastin les instal·lacions i també per evitar que interfereixin en els processos de 

depuració posteriors. 

 Tractament primari 

Correspon al tractament físico-químic i comporta l’addició de reactius a l’aigua per reduir el 

contingut de matèria en suspensió. En destaquen dues fases: la coagulació i la floculació. 

Aquest tractament té lloc als decantadors primaris (tancs de formigó rectangulars o circulars), 

on les partícules sedimentables decanten al fons i s’extreu el que s’anomena fang primari, el 

qual s’envia directament a la línia de fangs. 

 Tractament secundari 

Correspon al tractament biològic i consisteix en l’eliminació de la matèria orgànica dissolta (DBO 

i DQO). Destaquen 2 elements: el reactor biològic (a l’interior d’aquest hi ha O2 i un cultiu de 

microorganismes vius que s’alimenten de la càrrega contaminant) i el decantador secundari (s’hi 

produeix la sedimentació dels fangs). D’aquí se n’extreu el que es coneix com a fang secundari. 

Una part d’aquests fangs es recircula i la part restant passa a la línia de fangs. 

 Tractament terciari 

És un tractament complementari i opcional que té per objectiu eliminar els microorganismes 

patògens i l’excés de nutrients dissolts (bàsicament N i P), entre d’altres. Aquest tractament és 

més costós i només es realitza en certes plantes quan es necessita que l’aigua depurada tingui 

una millor qualitat (p. ex. reutilització). 

3.1.1.2. Línia de fangs 

A la línia de fangs s’uneixen el fang primari i el secundari, que es tracten amb l’objectiu de reduir-

ne el potencial contaminant. 

Per aconseguir-ho i per tal de facilitar-ne la gestió (tractament i transport) primer se’n redueix 

el contingut d’aigua mitjançant l’espesseïment, la deshidratació o l’assecatge tèrmic, entre 

d’altres. Tot seguit s’estabilitza la matèria orgànica biodegradable mitjançant l’estabilització 

química, la digestió anaeròbia o la digestió aeròbia, entre d’altres. 

La destinació final d’aquests fangs és la valorització en usos agrícoles, la utilització com a 

combustible o la disposició en abocadors autoritzats. 

En termes econòmics, el tractament i la disposició dels fangs generats representen un 

percentatge elevat dels costos d’operació i manteniment de les plantes convencionals. 

 

3.1.2. Els sistemes naturals 
Els sistemes naturals, també coneguts com sistemes extensius, alternatius, verds, passius, de 

baix cost o bé tecnologies toves o no convencionals, són sistemes de tractament d’aigües 
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residuals que permeten l’eliminació dels contaminants sense l’aportació d’energia externa ni 

d’additius químics ja que ho fan aprofitant la interacció de diferents comunitats d’organismes 

(García & Corzo, 2008). 

Aquests sistemes més sostenibles i, per tant, més respectuosos amb el medi ambient, fa dècades 

que s’estudien i se solen instal·lar en poblacions petites i/o en zones rurals i aïllades. 

La implementació d’aquest tipus de tractament ha augmentat gràcies als avantatges que 

presenta, entre d’altres: 

 Una bona qualitat de l’efluent. 

 Un cost d’inversió competitiu. 

 Un consum energètic mínim o nul. A més, sovint funcionen mitjançant l’ús d’energies 

renovables (p. ex. energia solar). 

 Una aportació d’additius químics mínima o nul·la. 

 La generació de poca quantitat de fangs. 

 La necessitat de poc personal pel manteniment. A més, aquest no cal que sigui 

especialitzat. 

 La possibilitat de recuperar recursos d’alt valor afegit. 

Ara bé, cal destacar que el fet que els sistemes naturals requereixin un major temps de depuració 

per assolir els estàndards de qualitat de l’aigua i, per tant, una major superfície específica 

(m2/HE) en comparació amb els sistemes convencionals, esdevé un desavantatge per aquests 

sistemes. 

3.1.2.1. Classificació 

Els sistemes naturals es poden classificar en dues categories segons si el tractament té lloc 

bàsicament en el terreny o en una massa d’aigua (Taula 1). 

SISTEMES NATURALS DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

Basats en l’aplicació de l’aigua en el terreny 
Basats en els processos que tenen lloc a la 

massa d’aigua 

Aplicació subsuperficial Aplicació superficial 

Sistemes amb 
plantes 
flotants 

Llacunatge 

Aiguamolls 
construïts de 

flux 
superficial 

Rases i lleres filtrants 
 

Aiguamolls construïts 
de flux subsuperficial 

Filtres verds 
 

Infiltració-percolació 
 

Filtres de sorra 
Taula 1. Classificació dels sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. 

(García & Corzo, 2008) 
 

Entre els sistemes naturals de depuració existents, el llacunatge és dels més coneguts i 

experimentats, i es basa en la circulació lenta de l’aigua residual pretractada per basses poc 

fondes on conviuen, bàsicament, microalgues i bactèries. 

A l’apartat següent s’aprofunditza en el concepte de les llacunes d’alta càrrega, un tipus concret 

de llacunes que són objecte d’aquest treball. 
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3.2. LES LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 

3.2.1. Definició 
Les llacunes d’alta càrrega, també anomenades llacunes d’alt rendiment i en anglès High Rate 

Algal Ponds (HRAP) o raceway ponds, són sistemes de depuració naturals basats en microalgues 

i utilitzats per tractar una gran varietat d’aigües (Craggs et al., 2014; Park et al., 2011) prèviament 

decantades i, per tant, equivaldrien a un tractament secundari (García et al., 1998). Aquests 

sistemes van ser desenvolupats per W. J. Oswald i es van introduir als anys 60 a Califòrnia com 

a alternativa a les llacunes convencionals, amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment (García et 

al., 1998). 

  
Figura 2. Implementació d’una HRAP a Israel. 

(Imatge de Seambiotic) 
Figura 3. Implementació d’una HRAP a Hawaii. 

(Imatge de Cyanotech) 
 

Respecte de les llacunes convencionals, les HRAP permeten reduir la superfície de tractament, 

ja que requereixen menys temps de retenció hidràulica (TRH), i millorar la sedimentació de la 

biomassa microalgal (García et al., 1998) (Figura 4). Això és així gràcies a: 

 La menor profunditat que assegura una major penetració de la llum solar en tota la 

columna d’aigua i facilita la fotosíntesi de les microalgues. 

 L’agitació mecànica contínua que permet un millor repartiment de l’O2 i una major 

exposició de la matèria orgànica a la llum solar i, alhora, promou la formació espontània 

de flòculs, ajudant així la decantació de la biomassa microalgal.  

 La injecció de CO2 que permet reduir el pH cosa que afavoreix la producció de 

microalgues (opcional). 

Amb aquests sistemes, a més de depurar l’aigua, es persegueix la maximització de la producció 

de biomassa microalgal perquè té un alt valor afegit (Park et al., 2011). A més, són sistemes 

respectuosos amb el medi ambient en la mesura en què la biomassa que es produeix és 

reutilitzada. 

 

Figura 4. Secció tipus d’una HRAP. 
(elaboració pròpia) 
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3.2.2. Funcionament 
El funcionament de les HRAP és simple i es basa, fonamentalment, en la simbiosi entre 

microalgues i bactèries (Figura 5). Gràcies a la llum solar i als nutrients presents a l’aigua residual, 

les microalgues fan la fotosíntesi i generen O2, el qual és utilitzat per les bactèries que degraden 

la matèria orgànica. El resultat final és aigua tractada i biomassa microalgal (Craggs et al., 2014; 

García et al., 1998; Park et al., 2011). 

 

Figura 5. Esquema de la simbiosi entre microalgues i bactèries. 
(Adaptada de Gutiérrez, 2016) 

 

3.2.3. Paràmetres de disseny 
Els principals paràmetres de disseny de les HRAP són (Craggs et al., 2014): 

 Velocitat de càrrega orgànica: normalment entre 100 i 150 kg DBO/ha·dia. 

 Profunditat: entre 0,20 i 0,60 m. 

 TRH: entre 3 i 4 dies a l’estiu i entre 7 i 9 dies a l’hivern, tot i que varia en funció del clima 

del lloc d’implementació (p. ex. a Califòrnia el TRH seria de 4 dies durant tot l’any). 

 Velocitat d’agitació: entre 0,15 i 0,30 m/s. 

 Configuració: un o més loops. 

 

3.2.4. HRAP i EDAR de fangs activats 
A la Taula 2 es comparen algunes de les característiques principals d’ambdós tipus de sistemes 

de tractament d’aigües residuals (Craggs et al., 2014; Garfí et al., 2017; Passos et al., 2017; 

Mehrabadi et al., 2015; Molinos-Senante et al., 2014). 

 HRAP EDAR DE FANGS ACTIVATS 

Superfície específica Gran Petita 

Temps de depuració Molt Poc 

Variabilitat de cabals Tolera No tolera 

Ubicació Condicionada Indiferent 

Estacionalitat Afecta No afecta 

Cost de construcció Mig Alt 

Cost de manteniment Baix Alt 

Cost energètic Baix Alt 

Addició de productes químics A vegades Sempre 
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 HRAP EDAR DE FANGS ACTIVATS 

Funcionament Simple Complex 

Producció de fangs Mínima Alta 

Molèstia per olors Potser No 

Molèstia per sorolls No Potser 

Integració al medi Mitja Baixa 

Educació ambiental Molt útil Útil 

Recuperació de recursos Sempre Possible 

Taula 2. Comparació entre les HRAP i l’EDAR de fangs activats. 
(elaboració pròpia) 

 

De la taula anterior destacar pel que fa a les HRAP que: 

 Per obtenir resultats satisfactoris es necessiten majors temps de depuració i grans 

extensions de terreny en comparació amb els sistemes convencionals. Això implica que 

aquests sistemes siguin més adequats per a ser implementats en comunitats petites. 

Segons Garfí et al., 2017 les HRAP requereixen aproximadament 6 m2/HE i els sistemes 

de fangs activats 0,5 m2/HE.  

 Tenen la capacitat de suportar variacions de cabal mentre que a l’EDAR aquestes 

variacions poden suposar problemes. 

 Quan es diu que la ubicació és condicionada és perquè hi ha llocs on les característiques 

climatològiques són més adequades que d’altres per implementar aquests sistemes (p. 

ex. poden aplicar-se fàcilment en regions de clima mediterrani), la qual cosa va lligada 

amb l’estacionalitat. 

 Es caracteritzen tant pel baix cost de manteniment (no requereixen de personal 

especialitzat i tampoc comporten una dependència tecnològica) com pel baix cost 

d’operació (consum energètic mínim o nul i aportació d’additius químics mínima o 

nul·la). Segons Garfí et al., 2017 i Passos et al., 2017 les HRAP consumeixen 

aproximadament 0,02 kWh/m3 d’aigua i els fangs activats 1 kWh/m3 (a les EDAR el major 

consum d’energia és als tancs d’aireació). 

 Permeten recuperar recursos gràcies a la valorització de la biomassa microalgal. 

 

3.3. MICROALGUES 

3.3.1. Definició 
Les microalgues són microorganismes fotosintètics que es caracteritzen, bàsicament, per l’alta 

capacitat de creixement en tot tipus d’aigües. 

Aquests microorganismes estan compostos principalment per C, N i P (Montingelli et al., 2015), 

encara que també contenen Fe, Co i Zn. Aquests elements són la base de les proteïnes, els lípids 

i els carbohidrats que formen les microalgues. 

Per desenvolupar-se, les microalgues necessiten llum solar, CO2, nutrients (N i P) i aigua. 
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3.3.2. Sistemes de cultiu de microalgues 
Els sistemes de cultiu de microalgues en medis sintètics es poden classificar en (Figura 6): 

 Sistemes oberts (p. ex. HRAP). 

 Sistemes tancats (p. ex. Fotobiorreactors). 

  a 

 

  

b 

 

c 

 

d 

 
Figura 6. Sistema obert (a) i sistemes tancats (b, c i d). 

(Hernández-Pérez & Labbé, 2014) 
 

En les últimes dècades aquests sistemes també s’utilitzen per tractar aigües residuals, les quals 

són un medi adequat pel creixement de les microalgues. 

A la Taula 3 es comparen diferents aspectes d’aquests sistemes (Ho et al., 2011; Jorquera et al., 

2010): 

 SISTEMES OBERTS SISTEMES TANCATS 

Geometria Ovalada Tubular, cilíndrica o plana 

Materials de construcció Formigó Plàstic o vidre 

Cost d’inversió Baix Alt 

Cost de manteniment Baix Alt 

Cost energètic Baix Alt 

Risc de contaminació Alt Baix 

Barreja Poc eficient Molt eficient 

Limitació de la llum solar Alta Mitja 

Monocultiu Difícil Possible 

Capacitat de fixació del CO2 Baixa Alta 

Productivitat de biomassa microalgal Menor Major 

Espai necessari pel tractament Major Menor 

Cost de la recol·lecció Major Menor 

Pèrdues per evaporació Altes Baixes 

Funcionament Més senzill Més complex 

Taula 3. Comparació entre sistemes oberts i tancats. 
(elaboració pròpia) 
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En sistemes tancats la llum necessària pel desenvolupament de les microalgues pot veure’s 

afectada per la formació d’una capa de biofilm a les parets del mateix fotobiorreactor i això els 

fa ser menys eficients pel tractament de les aigües residuals. En tot cas són sistemes que 

s’utilitzen com a tractament terciari, després de la llacuna o del sistema de fangs activats, per 

promoure la producció de biomassa microalgal. 

Els sistemes oberts són els més comuns, bàsicament, pel cost que comporten. De fet, aquest 

treball se centra en l’estudi de sistemes de HRAP, en els quals les microalgues tenen un doble 

rol: contribuir a la depuració de les aigües i a la recuperació de recursos. 

 

3.3.3. Microalgues pel tractament d’aigües residuals en HRAP 
Utilitzar microalgues en sistemes de HRAP permet tractar diferents tipus d’afluents. Destacar 

que aquests sistemes són eficients en l’eliminació de nitrats i fosfats ja que els nutrients són 

bàsics pel desenvolupament de les microalgues. 

Algunes de les microalgues més utilitzades en sistemes de HRAP són (Rawat et al., 2011): 

 Bacillariophyta (diatomea): Navicula, Nitzschia. 

 Chlorophyta: Actinastrum, Chlamydomonas, Chlorella (Gutiérrez et al., 2016), 

Dictyosphaerium, Micractinium, Pediastrum i Scenedesmus. 

 Chrysophyta. 

 Cyanophyta: Oscillatoria. 

 Euglenophyta. 

 Phaeophyta: Macrocystis. 

 

3.3.4. Factors que afecten a la producció de microalgues en HRAP 
Les condicions climàtiques de la localització geogràfica són fonamentals en la producció de 

microalgues. Els principals factors són la radiació solar i la temperatura però també hi influeixen 

la humitat i la pluviometria, la velocitat del vent, situacions de tempesta i d’inundacions i la 

presència de pols i d’altres contaminants a l’atmosfera (Chisti, 2016). També afecten a la 

producció el pH i la disponibilitat de CO2, la quantitat d’O2 dissolt a l’aigua, els nutrients i els 

patògens (Park et al., 2011). 

Per optimitzar la producció de microalgues a les HRAP es proposa injectar-hi CO2, seleccionar les 

espècies de microalgues ideals (les que tinguin major productivitat en presència de nitrats i 

fosfats, les que tolerin l’estacionalitat i la variació diürna, les que formin flòculs i facilitin la 

posterior recol·lecció i les que acumulin altes quantitats de lípids o d’altres productes 

valoritzables) i controlar la presència de patògens (Park et al., 2011). 

 

3.3.5. Mètodes de recuperació de la biomassa microalgal en HRAP 
La recuperació de la biomassa microalgal consisteix en separar la part sòlida de la líquida. Aquest 

procés és difícil ja que les microalgues tenen mides microscòpiques i la seva densitat és molt 

similar a la de l’aigua (Park et al., 2011). 
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Hi ha diverses tècniques de separació, que poden variar segons l’espècie de microalgues i l’ús 

posterior que se’n vulgui fer. Per exemple, hi ha la possibilitat d’instal·lar decantadors secundaris 

a continuació de les HRAP, on per la part superior vessa l’efluent i per la part inferior s’acumula 

la biomassa (decantació) o de derivar el cabal de biomassa microalgal fins a una centrífuga. 

Altres tècniques de recuperació es basen en sistemes de filtració i de flotació o en la combinació 

d’alguns dels mètodes esmentats. 

La separació de les microalgues del medi de cultiu representa entre un 20 i un 30% del cost total 

dels sistemes de HRAP (Gutiérrez et al., 2016; Molina-Grima et al., 2003). Per tant, en aquests 

sistemes, el cost referent a la recuperació de la biomassa microalgal determina la viabilitat 

econòmica de tot el procés. 

 

3.3.6. Aprofitament de la biomassa microalgal produïda a les HRAP 
La biomassa microalgal produïda a les HRAP permet obtenir productes de valor afegit. De fet, hi 

ha estudis que indiquen que si no s’aprofita aquesta biomassa no és recomanable implementar 

aquests sistemes (García et al., 1998). 

La biomassa microalgal pot utilitzar-se per produir diferents biocombustibles (p. ex. biodièsel, 

bioetanol, biogàs i biohidrogen). En particular, hi ha estudis que constaten l’alt valor energètic 

del biogàs produït a partir d’aquesta biomassa (Chew et al., 2017; Jankowska et al., 2017; 

Montingelli et al., 2015; Uggetti et al., 2017). 

També permet produir fertilitzant biològic, en endavant biofertilitzant (Figura 7), ja que és rica 

en proteïnes i en N-P-K i s’ha demostrat que té efectes positius en el creixement de les plantes 

(Coppens et al., 2016; García-González & Sommerfeld, 2016; Jäger et al., 2010; Uysal et al., 

2015).  

 

Figura 7. Biofertilitzant comercial. 
(Imatge de Biorizon Biotech) 
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3.4. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 

3.4.1. Definició 
A dia d’avui l’interès creixent per la protecció del medi ambient ha portat a desenvolupar 

tècniques que ajuden a mesurar, a avaluar i a determinar l’origen dels impactes ambientals 

associats tant a productes com a processos. 

L’anàlisi del cicle de vida (ACV), en anglès life cycle assessment (LCA), és una metodologia per a 

determinar la petjada ecològica d’un producte, d’una tecnologia o d’un servei/procés, és a dir, 

permet identificar, quantificar, interpretar i avaluar els impactes ambientals associats al cicle de 

vida d’aquests.  

Aquesta metodologia es basa en la recollida i l’anàlisi dels inputs i els outputs del sistema 

(matèries primeres, energia, emissions, residus, etc.) per tal d’obtenir dades quantitatives dels 

seus impactes ambientals potencials, amb l’objectiu de poder determinar estratègies per a la 

seva minimització o reducció (Figura 8). 

 

Figura 8. Esquema de l’ACV. 
(Elaboració pròpia) 

 

3.4.2. Metodologia 
L’aplicació de l’ACV està estandarditzada per la International Organization for Standardization 

(ISO) mitjançant les normes següents: 

 UNE-EN ISO 14040:2006. Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Principis i marc de 

referència. 

 UNE-EN ISO 14044:2006. Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Requeriments i 

directrius. 

La norma ISO 14044:2006 detalla les etapes necessàries per dur a terme un ACV (Figura 9): 

1. Definir l’objectiu i l’abast de l’estudi (selecció de la unitat funcional i dels límits del 

sistema). 

2. Recopilar un inventari d’inputs (materials i consums energètics) i d’outputs (emissions, 

residus i co-productes) del sistema. 

3. Avaluar l’impacte ambiental associat als inputs i als outputs. 

ADQUISICIÓ DE 
MATÈRIES 
PRIMERES 

CONSTRUCCIÓ/
PRODUCCIÓ

OPERACIÓ/ÚS I 
MANTENIMENT

RECICLATGE I 
GESTIÓ DE 
RESIDUS

 Matèries primeres 

 Consums energètics 

 Emissions 

 Residus 

 Co-productes 

 Altres 

Límits del sistema 

I N P U T S O U T P U T S 
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4. Interpretar els resultats obtinguts. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fases de la metodologia de l’ACV. 
(Norma ISO 14040) 

 

A continuació es detallen aquestes quatre etapes de l’ACV. 

3.4.2.1. Definició d’objectius i abast 

Cal definir l’objectiu de l’ACV que es vol efectuar, com per exemple: 

 Comparar ambientalment dos productes o processos. 

 Quantificar impactes ambientals. 

 Determinar les etapes del cicle de vida d’un producte o procés que contribueixen més a 

determinats impactes per tal de poder proposar millores ambientals (reduir matèries 

primeres, energia, emissions i residus). 

L’objectiu d’un ACV pot afectar tant a productes o processos existents com a productes o 

processos nous. 

Unitat funcional 

La unitat funcional, en anglès funcional unit (FU), és la unitat que s’escull per a referir i/o 

comparar totes les dades del sistema, és a dir, és la unitat a què van referits tots els inputs i els 

outputs de l’inventari i també tots els impactes. És molt important agafar una FU adequada. 

Límits del sistema 

Els límits del sistema defineixen què s’inclou i què s’exclou de l’àmbit d’estudi. L’elecció dels 

límits és parcialment subjectiva ja que es fa en funció de l’objectiu de l’estudi i normalment 

s’exclouen aquelles parts del procés que es preveu que no siguin significatives. Els límits del 

sistema també depenen tant de la disponibilitat de dades com de la disponibilitat econòmica. 

Per definir l’abast d’un ACV s’utilitza la terminologia següent (Figura 10): 

 Gate to gate, en català de la porta a la porta: ACV limitat al procés productiu. 

 Cradle to gate, en català del bressol a la porta: ACV des de l’obtenció de les matèries 

primeres fins al procés productiu inclòs. 

 Cradle to grave, en català del bressol a la tomba: ACV des de l’obtenció de les matèries 

primeres fins a la fase de residu del producte, inclòs el seu reciclatge i/o gestió final. 

Definició d’objectius i abast 

Elaboració de l’inventari 

Avaluació d’impactes 

Interpretació 
dels resultats 
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Figura 10. Abast de l’ACV. 
(Imatge de EeBGuide Project) 

 

3.4.2.2. Anàlisi de l’inventari de l’ACV 

L’inventari, en anglès life cycle inventory (LCI), és una recopilació dels inputs i dels outputs 

referits a la FU del sistema estudiat. És la fase més complexa i exigent i s’han d’evitar errors que 

després puguin afectar als resultats finals. Les dades que es recopilen poden ser genèriques 

(d’una base de dades) o específiques (obtingudes i calculades pel propi analista). 

La validesa dels resultats dependrà de la qualitat de les dades que s’hagin recopilat. Per això 

s’han de tenir en compte tant les propietats de les dades utilitzades com les aproximacions i les 

hipòtesis preses. 

3.4.2.3. Avaluació d’impactes 

En aquesta fase es calculen els impactes ambientals a partir de les dades de l’inventari, és a dir, 

les dades recopilades a l’inventari es converteixen en informació interpretable. Aquesta 

avaluació es calcula mitjançant un software especialitzat (p. ex. GaBi, SimaPro, Umberto). El 

procés es desenvolupa en cinc passos, essent els dos darrers opcionals (Figura 11): 

I. Selecció i definició de les categories d’impacte: les categories d’impacte es 

defineixen com les conseqüències que podrien derivar-se dels inputs i dels outputs 

d'un sistema per a la salut humana, els ecosistemes o la disponibilitat futura dels 

recursos naturals. 

II. Classificació: les diferents intervencions ambientals s’agrupen en les categories 

d’impacte ambiental a què afecten. 

III. Caracterització: s’avalua l’efecte total del sistema del producte sobre cadascuna de 

les categories d’impacte ambiental utilitzant factors de caracterització. 

IV. Normalització: els resultats de la caracterització es contrasten respecte d’un valor 

de referència per veure la rellevància de les categories d’impacte entre elles. 

V. Ponderació: s’estableix el valor relatiu de cada categoria d’impacte ambiental per 

poder prioritzar les accions que redueixin aquest impacte. 
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Figura 11. Esquema de l’etapa d’avaluació d’impactes. 
(Elaboració pròpia) 

 

3.4.2.4.  Interpretació 

En aquesta fase es combina la informació obtinguda a l’inventari i a l’avaluació d’impactes, 

interpretant els resultats d’acord amb els objectius de l’estudi definits a l’inici d’aquest. 

D’aquesta combinació se’n treuen les conclusions i/o recomanacions. 

A més, en aquesta fase es pot incloure una anàlisi de sensibilitat. Aquesta permet avaluar la 

variació dels impactes potencials degut a canvis en els paràmetres que defineixen el sistema. 

Per fer-ho, el principi és simple: a partir d’una hipòtesis es canvia el valor d’una variable i es 

recalcula l’ACV. Amb aquest tipus d’anàlisi s’obté una millor comprensió de com els diferents 

supòsits de les dades afecten els resultats i d’aquesta manera obtenir conclusions més 

ajustades. 

 

3.4.3. Avantatges i desavantatges 
Els avantatges de l’ACV són: 

 És una metodologia estandarditzada (ISO). 

 Permet l’avaluació d’impactes ambientals d’un producte o procés de manera objectiva, 

sistemàtica i transparent. 

 Serveix per definir els aspectes rellevants (hot spot) de l’ACV d’un producte i/o procés. 

 Permet un coneixement detallat dels impactes ambientals del producte i/o procés. 

 És una tècnica que permet la normalització dels resultats, és a dir, la comparació 

d’aquests. 

El desavantatge principal de l’ACV és que és una tasca cara i complexa ja que comporta una gran 

inversió de temps i de coneixements. A més, cal afegir, entre d’altres, les limitacions següents: 

 Dificultat per part de l’usuari a l’hora de seleccionar les categories d’impacte, fet que 

prové d’una manca d’estandardització en gran part de les categories que es troben a 

l’ACV (Reap et al., 2008).  

 Falta de consens internacional en alguns factors caracterització i de normalització. 

 Disponibilitat de bases de dades. 

 Tot i que és la tècnica més utilitzada per avaluar els impactes ambientals, part dels 

professionals del procés productiu la desconeixen. 

 

Inventari de l’ACV 

Categories d’impacte 

Resultats de l’indicador de la categoria 

Perfil ambiental 

Classificació 

Caracterització 

Normalització 

Ponderació 

Selecció i definició de les 

categories d’impacte 
I 

II 

III 

IV 

V 
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3.4.4. Aplicacions 
L’ACV és una eina de gestió ambiental que pot ser un suport per a la presa de decisions i una 

bona eina per establir polítiques i criteris respectuosos amb el medi ambient i que s’aplica, entre 

d’altres, a: 

 L’ecodisseny per a productes i/o processos. 

 El desenvolupament i la millora de productes i/o processos des d’un punt de vista 

ambiental. 

 La definició de criteris a complir per a les etiquetes ecològiques.  

 La implementació de sistemes de gestió ambiental. 

 L’estudi comparatiu entre productes i/o processos anàlegs (mateixa funció però diferent 

origen i/o composició). 

 L’obtenció d’informació sobre el comportament ambiental d’un producte i/o procés. 

 La inclusió d’aspectes ambientals a les normes de productes i/o processos. 

Actualment, els principals camps d’aplicació són, entre d’altres, els següents: 

 Construcció. 

 Disseny de productes. 

 Gestió de residus. 

 Biocombustibles. 

 Gestió de l’aigua. 

 Mobilitat i transports. 

 

3.4.5. Aplicació de l’ACV a sistemes naturals pel tractament d’aigües residuals en 

comunitats petites 
El primer ACV aplicat a l’àmbit del tractament de les aigües residuals data dels anys 90 

(Corominas et al., 2013). A dia d’avui ja s’ha aplicat aquesta metodologia a sistemes naturals 

implementats en comunitats petites. Ara bé, d’ACV basats en sistemes de HRAP només es 

coneixen els de Garfí et al., 2017 i Maga et al., 2017. 

Alguns dels ACV aplicats a sistemes naturals en comunitats petites són: 

Dixon et al., 2003 

Assessing the environmental impact of two options for small-scale wastewater treatment: 
comparing a reedbed and an aerated biological filter using a life cycle approach 

 

Objectiu: avaluar i comparar els impactes ambientals d’un sistema de HFCW amb canyissars 

i un filtre biològic airejat (sistema convencional). 

Consideracions: 

 FU: 1 HE. 

 Límits del sistema: s’inclouen materials, transport, consum energètic i emissions de les 

fases de manufacturació, construcció i operació. A més, s’inclou el transport dels fangs 

a un punt autoritzat però no l’eliminació/tractament final d’aquests. 

 Vida útil: 10 anys. 

 LCI: dades proporcionades per una empresa d’enginyeria ambiental i dades extretes de 

bases de dades i de referències bibliogràfiques diverses. 
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 Software: SimaPro. 

 Aspectes ambientals: emissions de CO2, consum energètic, emissions sòlides i ocupació 

del terreny. 

 Altres: l’estudi inclou una anàlisi de sensibilitat. 

Resultats: 

 Ambdós sistemes són similars en termes de consum energètic. 

 El transport de materials i el transport per a dur a terme el manteniment genera un 

impacte important a les emissions de CO2. 

 El sistema convencional genera més impacte en tots els aspectes excepte pel que fa a 

les emissions sòlides. Els principals contribuïdors d’aquestes emissions són el terreny 

excavat durant la construcció i els fangs generats a l’operació. 

 El sistema natural genera menys emissions de CO2 però més emissions sòlides. 

 Els impactes ambientals generats pel transport dels fangs es poden reduir deshidratant 

els fangs in situ i reutilitzant-los. 

 El bombament del sistema de tractament convencional té un impacte important, 

superant la construcció, els materials i el transport. Aquest impacte es podria reduir 

millorant l’eficiència dels bombaments. 

 L’anàlisi de sensibilitat efectuada constata que el sistema natural és sensible a les 

variables referents a l’absorció de CO2, la distància de transport, el volum de fang retirat 

de la fossa sèptica, la vida útil, entre d’altres. 
 

Machado et al., 2007 

Life cycle assessment of wasterwater treatment options for small and decentralized 
communities: energy-saving systems versus activated sludge 

 

Objectiu: avaluar i comparar els impactes ambientals de tres sistemes diferents de 

tractament d’aigües residuals en comunitats petites (rasa/llera filtrant, CW i sistema de 

fangs activats). 

Consideracions: 

 FU: 100 HE. 

 Límits del sistema: s’inclou la producció dels components, la construcció i el muntatge, 

l’operació i el manteniment, el desmuntatge i l’eliminació final. 

 Vida útil: 20 anys. 

 LCI: inclou materials (els més utilitzats són formigó, acer i plàstics), combustibles, 

processos i emissions. 

 Software: SimaPro 7.0. 

 Mètode d’avaluació d’impactes: CML 2 Baseline 2000. 

 Categories d’impacte: Abiotic Depletion, Global Warming, Ozone Layer Depletion, 

Human Toxicity, Freshwater Aquatic Ecotoxicity, Marine Aquatic Ecotoxicity, Terrestrial 

Ecotoxicity, Photochemical Oxidation, Acidification i Eutrophication. 

 Altres: s’aplica el pas de la normalització. 

Resultats: 

 Els sistemes naturals de tractament d’aigües generen un impacte ambiental menor en 

comparació amb els convencionals bàsicament perquè requereixen menys recursos: 



   3. ESTAT DE L’ART 

 

 

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DE LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 
PER A LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I LA RECUPERACIÓ D’ENERGIA I NUTRIENTS 

18 

menys materials a les fases de construcció i muntatge i menys consum energètic a les 

fases d’operació i de manteniment. A més, en aquests sistemes naturals l’ús de la 

biomassa contribueix a reduir l’escalfament global a causa de l’absorció del CO2. 

 En tots els sistemes les fases de demolició i de desmantellament són les que generen 

menys impacte. 
 

Fuchs et al., 2011 

Life cycle assessment of vertical and horizontal flow constructed wetlands for wastewater 
treatment considering nitrogen and carbon greenhouse gas emissions 

 

Objectiu: avaluar i comparar els impactes ambientals dels HFCW i dels VFCW. A més, aquests 

també es comparen amb una EDAR. 

Consideracions: 

 FU: 400 HE. 

 Límits del sistema: s’inclou l’adquisició i la manufacturació dels materials, la construcció 

i l’operació del tractament primari (fossa sèptica) i del tractament secundari (CW). 

També s’inclouen les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les emissions a l’aigua 

produïdes en l’abocament però s’exclou la disposició dels fangs. 

 Vida útil: 50 anys. 

 LCI: dades extretes de bases de dades i de referències bibliogràfiques diverses. També 

s’utilitzen dades obtingudes pel propi analista en estudis previs. 

 Software: SimaPro 7.0. 

 Mètodes d’avaluació d’impactes: Ecoindicator 99 i CML 2 Baseline 2000 (enfocaments 

midpoint i endpoint). 

 Altres: quantifica els impactes específicament relacionats amb les emissions de N 

produïdes als CW. 

Resultats: 

 En comparació amb els HFCW, els VFCW són més eficients pel que fa a la nitrificació de 

l’aigua residual i tenen un gran potencial per a la desnitrificació. A més, necessiten 

menys superfície específica per assolir els estàndards de qualitat de l’aigua. Per reduir 

els impactes associats a la construcció d’aquests sistemes es recomana utilitzar 

materials locals i així minimitzar el transport. 

 En comparació amb l’EDAR, els CW poden ser una solució apropiada per a la recuperació 

de recursos i per a la reducció d’impactes ambientals. Concretament, presenten menys 

impacte pel que fa al consum energètic i a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 

Yildirim & Topkaya, 2012 

Assessing environmental impacts of wastewater treatment alternatives for small-scale 
communities 

 

Objectiu: avaluar i comparar el comportament ambiental de dos sistemes naturals de 

tractament d’aigües residuals (VLT i CW) amb una EDAR de fangs activats en una població 

de menys de 2.000 HE. 
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Consideracions: 

 FU: 1 HE. 

 Límits del sistema: s’inclouen totes les emissions (directes i indirectes) durant la 

construcció i l’operació. S’exclou el desmuntatge. 

 Vida útil: 20 anys. 

 LCI: dades extretes de bases de dades, de la literatura, d’aplicacions de tractament 

existents i dels propis càlculs de l’analista. 

 Software: SimaPro 7.1. 

 Base de dades: Ecoinvent 2. 

 Mètode d’avaluació d’impactes: CML baseline 2000. 

 Categories d’impacte: Abiotic Depletion, Acidification, Eutrophication, Global Warming, 

Ozone Layer Depletion, Human Toxicity, Freshwater Aquatic Ecotoxicity, Marine Aquatic 

Ecotoxicity, Terrestrial Ecotoxicity i Photochemical Oxidation. 

 Altres: s’aplica el pas de la normalització. 

Resultats: 

 Per comunitats petites el sistema de VLT presenta menor impacte en totes les categories 

d’impacte. A més, en aquest el potencial de l’escalfament global és negatiu ja que la 

biomassa que s’hi utilitza és capaç de capturar el CO2. Ara bé, el VLT no seria aplicable a 

grans comunitats ja que es necessita una superfície específica molt elevada, ni en espais 

vulnerables a la contaminació de l’aigua subterrània. En aquests darrers casos es 

podrien implementar CW (fons impermeabilitzat). 

 L’EDAR només s’aplicaria en casos excepcionals, quan no es disposés de prou superfície 

o bé quan l’ambient fos molt sensible als abocaments. 

 La normalització indica que les categories d’impacte més afectades per les opcions de 

tractament són les referents a l’eutrofització, l’escalfament global i la toxicitat. 
 

Flores, 2015 

Life cycle assessment of a constructed wetland system for wasterwater treatment and reuse 
in Nagpur, India 

 

Objectiu: avaluar i comparar els impactes ambientals generats per la construcció i l’operació 

d’un sistema de CW i d’una EDAR dissenyats per una població de 1.500 HE a Nagpur (Índia). 

Consideracions: 

 FU: 1 m3 d’aigua tractada. 

 Límits del sistema: s’inclouen les matèries primeres i l’energia de les fases de construcció 

i d’operació, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la cloració i el transport de 

terres. Igualment s’inclou l’aigua evitada que contribueix a reduir l’impacte. Pel que fa 

a l’EDAR, es considera que els fangs generats s’incineren. 

 Vida útil: 20 anys per tots els materials i els equipaments excepte pels sistemes de 

bombament que es considera de 10 anys. 

 LCI: dades obtingudes directament del disseny i del dimensionament del sistema 

d’aiguamolls o bé proporcionades per l’empresa italiana IRIDRA. Pel que fa l’EDAR 

s’utilitzen dades de l’estudi de Cullell, 2015. 

 Categories d’impacte: Abiotic Depletion, Abiotic Depletion (fossil fuels), Global Warming, 

Ozone Layer Depletion, Acidification i Eutrophication. 
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 Software: SimaPro 8. 

 Base de dades: Ecoinvent 3. 

 Mètode d’avaluació d’impactes: CML-IA baseline. 

Resultats: 

 L’operació i l’obra civil (la cloració, el consum energètic, la producció i la manufacturació 

dels plàstics, els metalls i la grava) són les principals causes d’impacte a les categories 

d’esgotament de recursos, de reducció de la capa d’ozó i d’acidificació. 

 En la categoria d’escalfament global les emissions tenen un impacte similar a l’operació 

i l’obra civil. 

 El tractament de fangs té una contribució considerable a la categoria d’impacte referent 

a l’eutrofització. 

 L’aigua que es reutilitza contribueix a reduir els impactes de totes les categories 

d’impacte. 

 Els impactes de l’EDAR són entre 1,5 i 6 vegades superiors als del sistema de CW, fet que 

permet considerar que aquests últims són més respectuosos amb el medi ambient i més 

adequats per comunitats petites. 
 

Montero, 2016; Corbella et al., 2017 

Intensificació dels aiguamolls construïts mitjançant piles de combustible microbianes: 
anàlisi del cicle de vida 
Life cycle assessment of constructed wetland systems for wastewater treatment coupled 
with microbial fuel cells  

 

Objectiu: a partir de la comparació dels impactes ambientals de tres sistemes diferents de 

HFCW (amb i sense MFC i amb MFC de diferents models -grava i grafit-) en una població de 

1.500 HE, identificar el sistema que tingui la menor superfície específica i que sigui 

competitiu ambiental i econòmicament amb l’HFCW convencional. 

Consideracions: 

 FU: 1 m3 d’aigua tractada. 

 Límits del sistema: s’inclouen les matèries primeres i l’energia de les fases de construcció 

i d’operació, les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes als CW i el transport 

del material procedent de l’excavació. Igualment s’inclou l’energia generada per les 

MFC, que es considera una càrrega evitada ja que contribueix a reduir l’impacte total. 

 Vida útil: 20 anys per tots els materials i els equipaments excepte pels sistemes de 

bombament que es considera de 10 anys. 

 LCI: dades obtingudes directament del disseny i del dimensionament dels diferents 

sistemes, dades extrapolades d’estudis experimentals i dades de referències 

bibliogràfiques diverses. 

 Categories d’impacte: Abiotic Depletion, Abiotic Depletion (fossil fuels), Global Warming, 

Ozone Layer Depletion, Photochemical Oxidation, Acidification i Eutrophication. 

 Software: SimaPro 8. 

 Base de dades: Ecoinvent 3.1. 

 Mètode d’avaluació d’impactes: CML-IA baseline. 

 Altres: l’estudi inclou una anàlisi de sensibilitat i una anàlisi econòmica. 
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Resultats: 

- L’ús de MFC de grava i de grafit en sistemes de HFCW permet reduir la superfície 

específica alhora que es mantenen els impactes ambientals respecte d’un HFCW 

convencional. Les MFC de grafit permeten una major reducció de la superfície específica 

de l’HFCW. 

- L’obra civil (aiguamoll), l’operació i les emissions (CH4) són les principals causes 

d’impacte. 

- L’electricitat evitada contribueix a reduir els impactes dels sistemes on hi ha MFC 

implementades. 

- Els resultats de l’anàlisi de sensibilitat confirmen la robustesa dels resultats de l’ACV. 

- En termes econòmics, quan s’introdueixen MFC el cost de construcció dels HFCW 

s’incrementa considerablement. Ara bé, si s’aconsegueix millorar l’eficiència de 

tractament d’aquestes MFC, es podrà reduir encara més la superfície dels HFCW i això 

comportaria una reducció del cost de construcció a un nivell que podria considerar-se 

competitiu respecte del sistema de HFCW convencional i, sobretot, respecte d’una 

planta de tractament convencional. 
 

Garfí et al., 2017 

Life cycle assessment of wastewater treatment systems for small communities: activated 
sludge, constructed wetlands and high rate algal ponds 

 

Objectiu: avaluar l’impacte ambiental de tres alternatives de tractament d’aigües residuals 

en una població de 1.500 HE. Concretament es compara una EDAR de fangs activats, un 

sistema de CW híbrids i un sistema basat en HRAP. 

Consideracions: 

 FU: 1 m3 d’aigua tractada. 

 Límits del sistema: s’inclouen les matèries primeres i l’energia de les fases de construcció 

i d’operació. També s’inclouen les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la disposició 

dels fangs generats i el transport i la incineració dels fangs generats a l’EDAR.  

 Vida útil: 20 anys. 

 LCI: dades obtingudes directament del disseny i del dimensionament dels diferents 

sistemes, dades extrapolades d’estudis experimentals i dades de referències 

bibliogràfiques diverses. 

 Categories d’impacte: Metal Depletion, Fossil Depletion, Climate Change, Ozone 

Depletion, Terrestrial Acidification, Freshwater Eutrophication i Marine Eutrophication. 

 Software: SimaPro 8. 

 Base de dades: Ecoinvent 3.1. 

 Mètode d’avaluació d’impactes: ReCiPe midpoint (perspectiva jeràrquica). 

 Altres: l’estudi inclou una anàlisi de sensibilitat i una anàlisi econòmica. 

Resultats: 

- L’impacte generat per l’EDAR és de 2 a 5 vegades superior al dels sistemes naturals, en 

funció de la categoria d’impacte que s’estigui analitzant. El major impacte de l’EDAR es 

deu bàsicament al consum energètic i a l’addició de productes químics. 

- Els impactes dels sistemes de CW i de HRAP són força similars. Les majors causes 

d’impacte d’aquests sistemes són la construcció i l’operació. 
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- Els resultats de l’ACV són sensibles a la variable d’emissions a l’aire de CH4 produïdes al 

sistema de CW a la categoria d’impacte de Climate Change. 

- En termes econòmics, l’EDAR presenta un cost entre 2 i 3 vegades superior al dels 

sistemes naturals. El sistema de HRAP és l’alternativa més econòmica. 
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4. MATERIALS I MÈTODES 

4.1. DISSENY DELS SISTEMES DE LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 
En aquest apartat es descriu el disseny dels sistemes de HRAP que s’analitzen al treball. Es 

distingeixen els escenaris següents: 

a) Escenari 1: 

Sistema de HRAP pel tractament d’aigua residual que permet produir biogàs i recuperar 

energia a partir de la valorització de la biomassa microalgal. 

b) Escenari 2: 

Sistema de HRAP pel tractament d’aigua residual que permet recuperar nutrients i 

produir biofertilitzant a partir de la reutilització de la biomassa microalgal. 

4.1.1. Dades de partida 
Pel disseny dels sistemes de HRAP s’utilitzen com a referència les dades extrapolades durant un 

any d’estudis experimentals a escala de laboratori i a escala pilot (Taula 4). 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Població servida 10.000 HE 

Dotació 195 L/HE·dia 

Cabal de l’afluent 1950 m3/dia 

Lloc d’implementació 
Barcelona, Espanya 

(Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

Almeria, Espanya 
(Estació Experimental Las 

Palmerillas) 

Temperatura mitjana 15,5 ºC 19,1 ºC 

Radiació solar global 4,56 kWh/m2·dia 5,29 kWh/m2·dia 

Recuperació de recursos Biogàs Biofertilitzant 

Principals referències 
bibliogràfiques 

García et al., 2000 
García et al., 2006 

Gutiérrez et al., 2016 
Passos & Ferrer, 2014 

Solé-Bundó et al., 2015 
Solé-Bundó et al., 2017 

Morales-Amaral et al., 2015a 
Morales-Amaral et al., 2015b 

 

Taula 4. Dades de partida dels sistemes de HRAP. 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Figura 12. Sistemes de HRAP pels experiments de Barcelona. 
(Imatge de Gemma UPC) 
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Figura 13. Sistemes de HRAP pels experiments d’Almeria. 
(Morales-Amaral et al., 2015a) 

 

4.1.2. Descripció del disseny dels sistemes 
Els sistemes de HRAP es dissenyen segons les indicacions de Metcalf & Eddy, 2003, els quals 

consten, seguint la línia de tractament, dels elements següents: 

4.1.2.1. Escenari 1 

 

Figura 14. Escenari 1. 
(Elaboració pròpia) 

 

El sistema de l’Escenari 1 està format per un decantador primari (TRH = 2,5 h), seguit de quatre 

HRAP (TRH = 4, 6 i 8 dies) col·locades en paral·lel. A continuació hi ha el decantador secundari 

(TRH = 3 h) on se separa l’aigua tractada, que és abocada directament al medi, de la biomassa 

microalgal. 

Entre un 2 i un 10% (pes sec) de la biomassa microalgal obtinguda es retorna a les HRAP. 

D’aquesta manera s’estimula la floculació instantània (s’obtenen majors velocitats de 

decantació) i s’augmenta l’eficiència de recol·lecció de les microalgues (Gutiérrez et al., 2016). 

La biomassa microalgal restant segueix cap a l’espessidor (TRH = 24 h), d’on passa a un 

pretractament tèrmic (T = 75 ºC; TRH = 10 h), el qual permet millorar la rendibilitat del procés 

que segueix. 

Biogàs 
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Finalment, la biomassa microalgal s’introdueix al digestor anaeròbic juntament amb el fang 

obtingut al decantador primari (T = 35 ºC; TRH = 20 dies), on un conjunt de microorganismes 

descomponen la matèria biodegradable en absència d’O2 donant lloc a biogàs i a digestat, un 

residu orgànic força estabilitzat. El procés que té lloc al digestor anaeròbic es desenvolupa en 

quatre fases: hidròlisi, acidogènesi, acetogènesi i metanogènesi. 

En aquest estudi el biogàs s’obté per codigestió anaeròbia, terme emprat per expressar la 

digestió anaeròbia conjunta de dos o més substrats d’origen diferent. L’avantatge principal 

d’aquest procés respecte de la digestió anaeròbia consisteix en aprofitar i optimitzar la sinèrgia 

entre mescles, compensant les carències de cadascun dels substrats per separat. 

A partir del biogàs obtingut, el qual està constituït per CH4 (60-70%) i CO2 (30-40%), es pot 

generar energia tèrmica i energia elèctrica mitjançant la tecnologia de cogeneració. El digestat 

es transporta i es reutilitza a l’agricultura. 

Remarcar que, per tal d’aconseguir un efluent que compleixi amb els requeriments de la 

normativa vigent, el nombre de HRAP en funcionament i el TRH d’aquestes varia segons l’època 

de l’any (García et al., 2000; Gutiérrez et al., 2016): 

 4 HRAP en funcionament i TRH = 8 dies durant els mesos de novembre, desembre, 

gener, febrer, març i abril (hivern). 

 2 HRAP en funcionament i TRH = 4 dies durant els mesos de maig, juny i juliol (estiu). 

 3 HRAP en funcionament i TRH = 6 dies durant els mesos d’agost, setembre i octubre 

(resta de l’any). 

4.1.2.2. Escenari 2 

 

Figura 15. Escenari 2. 
(Elaboració pròpia) 

 

El sistema de l’Escenari 2 està format per dues HRAP (TRH = 3 dies) col·locades en paral·lel, 

seguides d’un decantador secundari (TRH = 3 h) on se separa l’aigua tractada, que és abocada 

directament al medi, de la biomassa microalgal mitjançant l’addició d’una dosi de floculant. 

La biomassa microalgal obtinguda se centrifuga per tal de separar la part sòlida de la líquida, 

que també s’aboca al medi. El resultat és una biomassa deshidratada que es ven a una empresa 

local dedicada a la producció de biofertilitzant, el qual es transporta i s’aplica a l’agricultura. 
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En aquest sistema no és necessari modificar el TRH per assolir els estàndards de qualitat de 

l’efluent (Morales-Amaral et al., 2015b). 

A la Taula 5 i a la Taula 6 es resumeixen les característiques i els paràmetres de disseny de les 

HRAP dels Escenaris 1 i 2. 

CARACTERÍSTIQUES 
VALORS 

UNITATS 
ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Concentració DBO 
Afluent 300 300 

g/m3 
d’aigua 

Efluent < 25 < 25 

Concentració SST 
Afluent 150 200 

Efluent < 35 < 35 

Concentració Ntotal 
Afluent 39,06 50 

Efluent 9,38 2 

Concentració Ptotal 
Afluent 5 10 

Efluent 3,69 1 

Superfície de tractament 39.000 29.250 m2 

Superfície específica 3,90 2,93 m2/HE 

Taula 5. Característiques de les HRAP dels Escenaris 1 i 2. 
(Elaboració pròpia) 

 

 PARÀMETRES DE DISSENY 

VALORS 

UNITATS 
HIVERN ESTIU 

LA RESTA 
DE L’ANY 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

VCO 10 g/m2·dia 

TRH 8 4 6 dia 

Nre. HRAP 4 2 3 - 

Profunditat aigua 0,40 m 

Amplada 12,00 m 

Llargada 812,50 m 

Velocitat aigua 0,15 m/s 

Configuració 1 loop/HRAP 

Producció mitjana 
biomassa microalgal 

6,40 25,80 10,50 
g SST/m2·dia 

12,26 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

VCO 20 g/m2·dia 

TRH 3 dia 

Nre. HRAP 2 - 

Profunditat aigua 0,20 m 

Amplada 12 m 

Llargada 1.218,75 m 

Velocitat aigua 0,15 m/s 

Configuració 1 loop/HRAP 

Producció mitjana 
biomassa microalgal 

19,30 28,70 24,70 
g SST/m2·dia 

23 

Taula 6. Paràmetres de disseny de les HRAP dels Escenaris 1 i 2. 
(Elaboració pròpia) 
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A la Taula 7 es resumeixen els principals paràmetres de disseny i els amidaments dels elements 

constructius dels Escenaris 1 i 2. Per determinar els volums de tractament s’han tingut en 

compte els cabals d’entrada als diferents elements i els TRH. Notar que el dimensionament s’ha 

simplificat a l’ús de formigó i d’acer, que són els materials principals. A l’Annex 1A es detallen 

els dimensionaments d’aquests escenaris. 
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 ELEMENT 
Qentrada 

(m3/h) 
TRH 
(h) 

VOLUM DE 
TRACTAMENT 

(m3) 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

FORMIGÓ (m3) ACER (kg) FIBRA DE VIDRE (kg) 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

Decantador primari 81,25 2,50 203,13 36,24 2.899,02 - 

HRAPa 81,25 
192 

(8 dies) 
15.600,00 8.459,60 

676.768,00 
1.525,42 (pala d’agitaciób) 

3.906,08 (pala d’agitaciób) 

Decantador 
secundari 

81,25 3 243,75 39,20 3.136,17 - 

Espessidor 0,60 
24 

(1 dia) 
14,33 2,53 202,63 - 

Pretractament 
tèrmic 

0,60 10 
5,97 (útil) 

7,96 (total) 
3,94 315,39 - 

Digestor anaeròbic 1,70 
480 

(20 dies) 
814,80 (útil) 

1.086,40 (total) 
139,30 11.144,05 - 

ES
C

EN
A

R
I 2

 HRAP 81,25 
72 

(3 dies) 
5.850,00 6.145,38 

491.630,40 
762,71 (pala d’agitaciób) 

1.953,04 (pala d’agitaciób) 

Decantador 
secundari 

81,25 3 243,75 39,20 3.136,17 - 

Centrífugac 1,05 - - - 550,00 - 

a Per dimensionar les HRAP s’han tingut en compte les necessitats de l’estació més desfavorable, l’hivern. 
b La informació referent a la pala d’agitació (materials i consum energètic) s’ha obtingut de Hereza, 2015. 
c La centrífuga és un aparell íntegrament d’acer i s’han considerat directament les característiques de fàbrica (Cullell, 2015). 

Taula 7. Paràmetres de disseny i amidaments dels elements constructius dels Escenaris 1 i 2. 
(Elaboració pròpia) 
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4.2. DISSENY DEL SISTEMA DE FANGS ACTIVATS 
Tal i com s’ha dit anteriorment els sistemes de HRAP es comparen amb una EDAR de fangs 

activats (Escenari 3). 

4.2.1. Dades de partida 
Pel disseny del sistema de fangs activats s’utilitzen les dades de la Taula 8. 

 ESCENARI 3 

Població servida 10.000 HE 

Dotació 195 L/HE·dia 

Cabal de l’afluent 1950 m3/dia 

Lloc d’implementació Espanya 

Principals referències 
bibliogràfiques 

Garfí et al., 2017 
Lorenzo-Toja et al., 2015 

Taula 8. Dades de partida del sistema convencional de fangs activats. 
(Elaboració pròpia) 

 

4.2.2. Descripció del disseny del sistema 
Seguint la línia de tractament, el sistema de fangs activats consta dels elements següents: 

 

L’Escenari 3 està format per un decantador primari (TRH = 2,5 h), seguit d’un reactor de fangs 

activats (TRH = 6 h). A continuació hi ha el decantador secundari (TRH = 2 h) on se separa l’aigua 

tractada, que és abocada directament al medi, dels fangs. 

Els fangs generats (primaris i secundaris) passen a l’espessidor i llavors es deshidraten 

mitjançant una centrífuga. Finalment, aquests fangs són transportats per a ser incinerats. 

Cal notar que en aquest darrer escenari només s’han dimensionat els elements més significatius 

de la planta i, per tant, els que generen més impacte (decantadors i reactor de fangs activats). 

S’ha considerat així perquè hi ha estudis que assenyalen que l’impacte de l’obra civil en un 

sistema convencional de fangs activats és inferior al 15% en totes les categories d’impacte i això 

comporta que el seu disseny es pugui limitar als elements esmentats (Garfí et al., 2017). 

A la Taula 9 es resumeixen les característiques del sistema de fangs activats de l’Escenari 3. 

Decantador primari

Reactor de fangs activats

Decantador secundari

Espessidor

Centrífuga

Planta d'incineració
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CARACTERÍSTIQUES 
VALORS 

UNITATS 
ESCENARI 3 

Concentració DBO 
Afluent 300 

g/m3 
d’aigua 

Efluent < 25 

Concentració SST 
Afluent - 

Efluent < 35 

Concentració Ntotal 
Afluent - 

Efluent < 15 

Concentració Ptotal 
Afluent 5 

Efluent < 2 

Superfície de tractament 6.000 m2 

Superfície específica 0,60 m2/HE 

Taula 9. Característiques del sistema convencional de l’Escenari 3. 
(Elaboració pròpia) 

 

 

A la Taula 10 es resumeixen els principals paràmetres de disseny i els amidaments dels elements 

constructius de l’Escenari 3. Notar que el dimensionament s’ha simplificat a l’ús de formigó i 

d’acer, que són els materials principals. A l’Annex 1B es detalla aquest dimensionament. 

 ELEMENT 
Qentrada 

(m3/h) 
TRH 
(h) 

VOLUM DE 
TRACTAMENT 

(m3) 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

FORMIGÓ (m3) ACER (kg) 

ES
C

EN
A

R
I 3

 

Decantador 
primari 

81,25 2,50 203,13 36,24 2.899,02 

Reactor biològic 81,25 6 487,50 59,25 4.740,16 

Decantador 
secundari 

81,25 2 162,50 29,04 2.322,81 

Taula 10. Paràmetres de disseny i amidaments dels elements constructius de l’Escenari 3. 
(Elaboració pròpia) 

 

4.3. ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 
A continuació s’aplica l’ACV als sistemes descrits als apartats anteriors, seguint les quatre etapes 

que indica la ISO, 2006. 

4.3.1. Definició d’objectius i abast 
L’objectiu principal d’aquest ACV és analitzar l’impacte ambiental generat per la construcció i 

l’operació de dos sistemes de HRAP pel tractament d’aigües residuals amb estratègies diferents 

de recuperació de recursos i comparar-los entre ells (Escenari 1 i Escenari 2). 

Addicionalment, es compara l’impacte ambiental d’aquests escenaris amb el d’una EDAR de 

fangs activats (Escenari 3). 

4.3.1.1. Unitat funcional 

La FU d’aquest ACV és 1 m3 d’aigua tractada. 
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4.3.1.2. Límits del sistema 

Aquest ACV es tracta d’una avaluació cradle to grave que comprèn la construcció i l’explotació 

dels sistemes durant un període de 20 anys. 

A continuació s’indiquen els límits dels sistemes (Figura 16, Figura 17 i Figura 18). 

S’HI INCLOU: 
 

 L’extracció i la fabricació dels materials de construcció (formigó i metalls). 

 L’energia necessària per a l’operació dels sistemes. 

 Les emissions directes a l’aigua, a l’aire i al sòl. 

 L’addició de productes químics (floculant a l’Escenari 2 i polielectròlit i coagulant a 

l’Escenari 3). 

 Les càrregues evitades (co-productes) que contribueixen a reduir l’impacte (ISO, 2006): 

- La calor i l’electricitat generades a partir del biogàs que es reutilitzen en 

comptes d’obtenir-les de les xarxes corresponents (Escenari 1). 

- El digestat i el biofertilitzant obtinguts que s’apliquen a l’agricultura en 

substitució del fertilitzant químic (Escenari 1 i Escenari 2, respectivament). 

 El transport del digestat i del biofertilitzant (20 km) (Escenari 1 i Escenari 2, 

respectivament). 

 El transport (30 km) i la incineració dels fangs generats durant el tractament de l’aigua 

residual (Escenari 3). 

SE N’EXCLOU: 
 

 La fase de pretractament dels sistemes ja que s’entén que l’aigua entra directament 

pretractada als Escenaris 1 i 2. 

 El transport dels materials de construcció ja que se suposa que els que s’utilitzen són de 

proximitat. Per tant, al tractar-se d’un transport local no té massa influència (Fuchs et 

al., 2011). 

 La demolició i el desmantellament (final de vida) dels sistemes ja que es considera que 

aquestes fases tenen una repercussió insignificant en l’impacte total (Machado et al., 

2007).
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Figura 16. Esquema dels límits del sistema de l’Escenari 1. 
(Elaboració pròpia) 
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Figura 17. Esquema dels límits del sistema de l’Escenari 2. 
(Elaboració pròpia) 
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Figura 18. Esquema dels límits del sistema de l’Escenari 3. 
(Elaboració pròpia) 
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4.3.2. Anàlisi de l’inventari 
L’anàlisi de l’inventari de l’ACV s’elabora en un full de càlcul i a partir de les dades següents: 

- Dades dels dissenys i dels dimensionaments dels Escenaris 1, 2 i 3. 

- Dades extrapolades dels estudis experimentals implementats a Barcelona i a Almeria. 

- Dades de referències bibliogràfiques diverses. 

Per facilitar-ne la comprensió i la posterior comparativa de resultats, l’inventari es divideix en 

els apartats següents: 

OCUPACIÓ DEL TERRENY 
 

Inclou la definició de la superfície d’actuació per a la implementació dels sistemes. 

OBRA CIVIL 
 

Escenari 1: inclou els materials de construcció i els processos associats a aquests utilitzats al 

decantador primari, a les quatre HRAP, al decantador secundari, a l’espessidor, al 

pretractament tèrmic i al digestor anaeròbic. És a dir, inclou el formigó, les armadures i l’acer 

de les pales d’agitació de les HRAP. 

Escenari 2: inclou els materials de construcció i els processos associats a aquests utilitzats a 

les dues HRAP, al decantador secundari i a la centrífuga. És a dir, inclou el formigó, les 

armadures i l’acer de les pales d’agitació de les HRAP. 

Escenari 3: inclou els materials de construcció i els processos associats a aquests utilitzats al 

decantador primari, al reactor biològic i al decantador secundari. És a dir, inclou el formigó 

i les armadures. 

Aquestes dades s’obtenen dels dimensionaments dels diferents elements constructius 

(veure l’Annex 1A i l’Annex 1B). 

CONSUM ENERGÈTIC (OPERACIÓ) 
 

Escenari 1: inclou l’energia necessària per: 

 Bombar els fangs del decantador primari. 

 Accionar les pales d’agitació de les HRAP. 

 Bombar i recircular la biomassa microalgal del decantador secundari. 

 Escalfar la biomassa microalgal i els fangs primaris per a la codigestió anaeròbia. 

 Agitar i bombar els fangs primaris i la biomassa microalgal del digestor anaeròbic. 

Escenari 2: inclou l’energia necessària per: 

 Accionar les pales d’agitació de les HRAP. 

 Bombar la biomassa microalgal del decantador secundari. 

 Centrifugar la biomassa microalgal. 

 Produir el biofertilitzant per part d’una empresa local. 

Escenari 3: inclou el consum energètic necessari pel funcionament de tota la planta segons 

Lorenzo-Toja et al., 2015. 
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Les energies dels Escenaris 1 i 2 s’han calculat tenint en compte les consideracions que es 

detallen tot seguit: 

 Es necessiten 1.800 kJ/m3 per bombar i recircular els fangs primaris i la biomassa 

microalgal (Lu et. al, 2008). 

 La potència necessària pel funcionament de les pales d’agitació es calcula segons la 

fórmula següent (Lundquist et al., 2010): 

𝐸 =
𝑛 · 𝑄 · 𝛾 · (∆𝑑1 + ∆𝑑2)

𝜀
 

Essent: 

- 𝐸, la potència necessària pel moviment de les pales d’agitació (kW) 

- 𝑛, el número de HRAP de l’escenari (-) 

- 𝑄, el cabal d’aigua en moviment (m3/s) 

- 𝛾, el pes específic de l’aigua a 20ºC (kN/m3) 

- ∆𝑑1, la pèrdua de càrrega en el canal (m) 

- ∆𝑑2, la pèrdua en el canvi de sentit (m) 

- 𝜀, l’eficiència de la pala d’agitació (%) 
 

 

 La calor necessària per escalfar la biomassa microalgal i els fangs primaris per a la 

codigestió anaeròbia es calcula segons la fórmula següent: 

𝐸 = [𝜌 · 𝑄𝑏𝑚 · 𝑐 · (𝑇𝑝 − 𝑇𝑎) − 𝜌 · 𝑄𝑏𝑚 · 𝑐 · (𝑇𝑝 − 𝑇𝑑) · 𝜙 + 𝜌 · 𝑄𝑓𝑝 · 𝑐 · (𝑇𝑑 − 𝑇𝑎)

+ 𝑘 · 𝑆 · (𝑇𝑑 − 𝑇𝑎) · 86,4] · 0,000278 

Essent: 
- 𝐸, la calor necessària per a la codigestió anaeròbia, incloent el pretractament tèrmic 

de la biomassa microalgal (kWh/dia) 

- 𝑄𝑏𝑚  i 𝑄𝑓𝑝, els cabals de biomassa microalgal i de fangs primaris (m3/dia) 

- 𝑇𝑎, 𝑇𝑃 i 𝑇𝑎, la temperatura ambient de la biomassa microalgal i dels fangs primaris, la 
temperatura del pretractament tèrmic de la biomassa microalgal i la temperatura del 
digestor anaeròbic (ºC) 

- 𝜌, la densitat de la biomassa microalgal i dels fangs primaris (kg/m3) 

- 𝑐, la calor específica de la biomassa microalgal i dels fangs primaris (kJ/kg·ºC) 

- 𝜙, l’eficiència de recuperació de calor (%) 

- 𝑘, el coeficient de transmissió de calor dels murs del digestor anaeròbic (W/m2·ºC) 

- 𝑆, la superfície dels murs del digestor anaeròbic (m2) 
 

 

 

Cal adonar-se que aquesta calor també engloba la calor necessària pel 

pretractament tèrmic de la biomassa microalgal. 

 
 

 Es necessiten 300 kJ/m3 per agitar els fangs primaris i la biomassa microalgal del 

digestor anaeròbic (Lu et. al, 2008). 

 Es necessiten 3.600 kJ/m3 per centrifugar la biomassa microalgal (Morales-Amaral 

et al., 2015a). 

 Els valors de la calor i l’electricitat necessàries per produir biofertilitzant són 

proporcionats directament per l’empresa productora. 
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ADDICIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS (OPERACIÓ) 
 

Escenari 2: inclou la quantitat de floculant (substància orgànica) que s’afegeix al decantador 

secundari per provocar la precipitació de la matèria sòlida (Morales-Amaral et al., 2015a). 

Escenari 3: inclou la quantitat de polielectròlit i de coagulant que s’afegeix durant el 

tractament segons Lorenzo-Toja et al., 2015. 

EMISSIONS A L’AIGUA (EFLUENT) 
 

Escenaris 1 i 2: inclouen els valors dels paràmetres de DQO, SST, N i P, característics de 

l’aigua tractada i estimats a partir dels resultats experimentals duts a terme a Barcelona i a 

Almeria, respectivament (Gutiérrez et al., 2016; Morales-Amaral et al., 2015a).  

Escenari 3: inclou també els paràmetres de DQO, SST, N i P. Els valors considerats són els 

màxims que permet la normativa vigent pels abocaments procedents de les instal·lacions de 

depuració d’aigües residuals urbanes (Danés et al., 2007). 

EMISSIONS A L’AIRE (HRAP I REACTOR DE FANGS ACTIVATS) 
 

Escenaris 1 i 2: inclouen els valors de l’NH4
+ que es volatilitza en NH3 a les HRAP, estimats a 

partir dels balanços de massa del N. Les concentracions de N a l’efluent s’han obtingut 

considerant les eficiències d’eliminació obtingudes experimentalment (García et al., 2000; 

Gutiérrez et al., 2016; Morales-Amaral et al., 2015a). 

Escenari 3: inclou els valors de CO2 i N2O que es produeixen al reactor de fangs activats, 

extrets de Garfí et al., 2017. 

APLICACIÓ DEL DIGESTAT/BIOFERTILITZANT (EMISSIONS A L’AIRE I AL SÒL) 
 

Escenaris 1 i 2: inclouen les emissions a l’aire (NH3 i N2O) i les emissions al sòl (metalls 

pesants) produïdes quan s’aplica el digestat o el biofertilitzant a l’agricultura (Hospido et al., 

2008; Lundin et al., 2000; Morales-Amaral et al., 2015a; Solé-Bundó et al., 2017). A més, 

inclouen la concentració de Ntotal del fertilitzant que s’evita aplicant el digestat i el 

biofertilitzant, respectivament (Morales-Amaral et al., 2015a; Solé-Bundó et al., 2017). 

Cal notar que ambdós escenaris no inclouen les emissions a l’aire de CH4 ja que les 

descomposicions anaeròbiques solament es produeixen si s’utilitza fertilitzant sòlid i el clima 

és humit (Hobson, 2000; Lundin et al., 2000), i aquest no és el cas. 

TRANSPORT 
 

Escenaris 1 i 2: inclouen l’impacte derivat del transport del digestat o del biofertilitzant, 

suposant una distància de 20 km entre els sistemes de HRAP i el lloc d’aplicació. 

Escenari 3: inclou l’impacte derivat del transport dels fangs generats suposant una distància 

de 30 km entre l’EDAR i la planta d’incineració. 

RESIDUS A TRACTAR 
 

Escenari 3: inclou les emissions de la incineració dels fangs generats durant el tractament de 

les aigües residuals (Lorenzo-Toja et al., 2015). 
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PRODUCTES EVITATS (COGENERACIÓ DE BIOGÀS) 
 

Escenari 1: inclou la calor i l’electricitat generades a partir del biogàs a la unitat de 

cogeneració. Els valors corresponents al biogàs produït per codigestió anaeròbia de la 

biomassa microalgal i dels fangs primaris s’han obtingut experimentalment (Solé-Bundó et 

al., 2015; Passos et al., 2017). 
 

Les consideracions d’aquest inventari són les següents: 

 Pel càlcul de les dades: 

- Se suposa que els sistemes estan en funcionament els 365 dies de l’any i les 24 hores 

del dia. 

- S’utilitza un cabal de disseny de 1950 m3/dia. 

- S’estima una vida útil de 20 anys per tots els materials i els equipaments. 

 S’utilitza la base dades Ecoinvent 3.1. Aquesta conté dades del cicle de vida d’un ampli 

ventall de sectors (subministrament d’energia, transport, materials de construcció, 

metalls, productes químics, tractament i gestió de residus, etc.), basades en informació 

recollida a nivell acadèmic, científic i industrial. 

 El mix elèctric utilitzat és el corresponent a Espanya l’any 2016 (nuclear: 23%; carbó: 

14%; eòlica: 20%; hidràulica: 15%; fuel/gas: 11%; cogeneració: 10%; solar fotovoltaica o 

solar tèrmica: 5%; altres renovables: 1%; residus: 1%). 
 

A l’annex 2A; apartat 1 hi consta l’inventari complet de l’ACV però tot seguit se n’inclou un resum 

de cadascun dels escenaris (Taula 11 i Taula 12). Totes les dades que s’hi mostren estan referides 

a la FU. 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 UNITATS 

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA 

Població equivalent 10.000 10.000 10.000 HE 

Superfície específica 3,90 2,93 0,60 m2/HE 

INPUTS 

Ocupació del terreny 

Superfície actuació 2,740E-03 2,055E-03 4,215E-04 m2/m3 

Obra civil 

Formigó 6,098E-04 4,345E-04 8,748E-06 m3/m3 

Acer 4,889E-02 3,485E-02 6,998E-04 kg/m3 

Fibra de vidre 2,744E-04 1,372E-04 - kg/m3 

Consum energètic (operació) 

Calor 3,872E-01 2,702E-02 - kWh/m3 

Electricitat 5,992E-02 4,837E-02 8,900E-01 kWh/m3 

Addició de productes químics (operació) 

Floculant - 1,000E+01 - g/m3 

Polielectròlit - - 1,980E+00 g/m3 

Coagulant - - 3,180E+00 g/m3 

Taula 11. Resum dels inputs de l’inventari. 
(Elaboració pròpia) 
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  ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 UNITATS 

OUTPUTS 

Emissions a l'aigua 

Efluent 

DQO 7,625E+01 1,000E+02 1,250E+02 g/m3 

SST 2,400E+01 5,000E+01 3,500E+01 g/m3 

N 9,375E+00 2,000E+00 1,500E+01 g/m3 

P 3,686E+00 1,000E+00 2,000E+00 g/m3 

Emissions a l'aire 

HRAP 

NH3 3,803E+00 5,000E+00 - g/m3 

Reactor de fangs activats 

CO2 - - 1,700E-01 g/m3 

N2O - - 1,100E-01 g/m3 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 

Digestat/biofertilitzant 1,369E+01 1,154E+00 - kg/m3 

Emissions a l'aire 

NH3 6,471E+00 1,443E+00 - g/m3 

N2O 2,588E-01 5,772E-02 - g/m3 

Emissions al sòl 

Cd 3,532E-03 3,463E-04 - g/m3 

Cu 2,017E-01 4,618E-02 - g/m3 

Pb 9,077E-02 2,309E-02 - g/m3 

Zn 9,045E-01 1,154E-02 - g/m3 

Ni 4,149E-02 1,154E-02 - g/m3 

Cr 5,216E-02 3,463E-02 - g/m3 

Hg 4,518E-04 2,309E-04 - g/m3 

Transport 

Digestat/biofertilitzant/fangs 2,738E+02 2,309E+01 3,720E+01 kg·km/m3 

Residus a tractar 

Fangs - - 1,240E+00 kg/m3 

Productes evitats 

Biogàs 2,205E-01 - - m3/m3 

Calor (cogeneració biogàs) 8,489E-01 - - kWh/m3 

Electricitat (cogeneració biogàs) 5,402E-01 - - kWh/m3 

Ntotal evitat (reutilització 
digestat/biofertilitzant) 

2,588E+01 5,772E+00 - g/m3 

Taula 12. Resum dels outputs de l’inventari. 
(Elaboració pròpia) 
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4.3.3. Avaluació d’impactes 
Per avaluar els impactes s’utilitza el software Simapro® 8 (PRé Sustainability, 2014), una eina 

professional que inclou diverses bases de dades (p. ex. Ecoinvent database) i diferents mètodes 

d’avaluació d’impactes que faciliten la modelització i l’anàlisi dels cicles de vida d’una manera 

sistemàtica i transparent, seguint les recomanacions de la ISO, 2006. 

Mètode d’avaluació d’impactes 

El mètode d’avaluació d’impactes que s’utilitza en aquest ACV és el ReCiPe, creat l’any 2008 pel 

Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), pel Center of 

Environmental Science de la Universitat de Leiden (CML), per PRé Consultants i per la Universitat 

Radboud a Nijmegen i desenvolupat per combinar els punts forts dels mètodes CML 2001 i Eco-

indicator 99, és a dir, la solidesa científica i la facilitat d’interpretació dels resultats, 

respectivament (Goedkoop et al., 2009). 

Aquest mètode permet tenir un enfocament midpoint o bé un enfocament endpoint. El primer 

es caracteritza per estar focalitzat a l’impacte i per proporcionar resultats més fiables i precisos 

mentre que el segon es caracteritza per estar orientat al dany causat i per permetre una 

interpretació més senzilla dels resultats i, per tant, per facilitar la presa de decisions. 

En aquest estudi els impactes es calculen mitjançant l’enfocament midpoint i prenent una 

perspectiva jeràrquica, és a dir, la més pessimista. Per fer-ho es tenen en compte 11 dels 18 

indicadors que aquest mètode inclou. De fet, aquests 11 indicadors són els més habituals per 

avaluar temes relacionats amb el tractament d’aigües (Corominas et al., 2013; Fang et al., 2016; 

Gallego et al., 2008; Garfí et al., 2017; Hospido et al., 2008). 

 

L’avaluació d’impactes es desenvolupa seguint els passos següents: 

4.3.3.1. Selecció de les categories d’impacte 

Les categories d’impacte estudiades en aquest ACV són (Taula 13): 

CATEGORIA D’IMPACTE UNITATS 

Climate Change 

kg CO2 eq Es refereix a l’augment de l’efecte hivernacle causat per les emissions a l’aire de 
gasos contaminants (principalment CO2, CH4 i N2O) i que, per tant, contribueixen a 
l’escalfament global. 

Ozone Depletion 

kg CFC-11 eq Es refereix a la reducció de la capa d’ozó causada per les emissions de 
clorofluorocarbonis, compostos orgànics derivats dels hidrocarburs saturats 
utilitzats en aires condicionats, dissolvents, escumes, esprais, sabons, etc. 

Terrestrial Acidification 

kg SO2 eq Es refereix a la pèrdua de la capacitat neutralitzant del sòl i de l’aigua produïda com 
a conseqüència del retorn a la superfície terrestre dels SOx, els NOx i altres 
contaminants alliberats a l’atmosfera en forma d’àcids (pluja àcida). 

Freshwater Eutrophication 

kg P eq Es refereix a l’enriquiment en nutrients (fosfats) d’un ecosistema aquàtic d’aigua 
dolça per l’acumulació de matèria orgànica i mineral que produeix un creixement 
massiu de les algues i un esgotament dels nivells d’O2. 
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CATEGORIA D’IMPACTE UNITATS 

Marine Eutrophication 

kg N eq Es refereix a l’enriquiment en nutrients (nitrats) d’un ecosistema aquàtic marí per 
l’acumulació de matèria orgànica i mineral que produeix un creixement massiu de 
les algues i un esgotament dels nivells d’O2. 

Human Toxicity 

kg 1,4-DB eq 
Es refereix als processos que alliberen substàncies tòxiques (p. ex. metalls pesants) 
i que són perjudicials per a la salut humana. La toxicitat d’una substància no només 
depèn de la pròpia substància sinó també de la forma d’administració o exposició, 
la dosis, la durabilitat, etc. 

Photochemical Oxidant Formation 

kg NMVOC Es refereix a l’aparició d’oxidants a l’atmosfera originats en reaccionar entre si els 
òxids de nitrogen, els hidrocarburs i l’O2 en presència de la llum solar. També es 
coneix com a smog fotoquímic. 

Particulate Matter Formation 

kg PM10 eq Es refereix a la formació de partícules fines a l’atmosfera procedents de fonts 
antropogèniques i que afecten negativament la salut humana. 

Terrestrial Ecotoxicity 

kg 1,4-DB eq Es refereix als processos que alliberen substàncies tòxiques i que són perjudicials 
pels ecosistemes terrestres. 

Metal Depletion 
kg Fe eq 

Es refereix al consum i a la reducció de metalls. 

Fossil Depletion 
kg oil eq 

Es refereix al consum i a la reducció de combustibles fòssils. 

Taula 13. Categories d’impacte analitzades en aquest ACV. 
(Elaboració pròpia) 

 

4.3.3.2. Classificació i caracterització 

Mitjançant el SimaPro les dades de l’inventari s’assignen a cadascuna de les categories 

d’impacte escollides i a partir d’uns factors de caracterització aquestes dades es transformen en 

un únic resultat per a cada categoria d’impacte. 

4.3.3.3. Normalització i ponderació 

Aquests passos són opcionals i en aquest ACV s’ha optat per fer la normalització però no la 

ponderació. 

La normalització permet comparar tots els impactes a la mateixa escala i extreure conclusions 

clares entre els Escenaris 1 i 2. En aquest estudi s’han utilitzat els factors Europeus de 

normalització (Europe ReCiPe H) segons Goedkoop et al., 2009. La ponderació permetria 

prioritzar les accions que redueixen l’impacte ambiental de cada categoria però aquest no és 

l’objecte d’aquest treball. 

 

4.3.4. Interpretació 
En aquesta etapa es combina la informació continguda a l’inventari i els resultats obtinguts a 

l’avaluació d’impactes (etapes 2 i 3 d’aquest ACV) i se n’extreuen una sèrie de conclusions i/o 

recomanacions, sempre d’acord amb l’objectiu de l’estudi prèviament definit. 



   4. MATERIALS I MÈTODES 

 

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DE LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 
PER A LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I LA RECUPERACIÓ D’ENERGIA I NUTRIENTS 

42 

També s’hi detallen les limitacions que hi ha hagut en la realització de l’ACV i es determinen les 

principals mesures a implementar per reduir l’impacte dels sistemes. 

4.3.4.1. Anàlisi de sensibilitat 

Per tal de comprovar la robustesa dels resultats obtinguts en aquest ACV s’efectua una anàlisi 

de sensibilitat augmentant un 10% els valors dels paràmetres següents: 

 Emissions a l’aigua de N degut a l’abocament de l’efluent. 

 Emissions a l’aire de NH3 produïdes a les HRAP. 

 Emissions a l’aire de NH3 degut a l’aplicació del digestat o del biofertilitzant a 

l’agricultura. 

 Emissions a l’aire de N2O degut a l’aplicació del digestat o del biofertilitzant a 

l’agricultura. 

 Distància de transport del digestat o del biofertilitzant. 

 Producció de biogàs (només a l’Escenari 1). 

A la Taula 14 es mostren els escenaris resultants d’aquesta anàlisi de sensibilitat. 

ESCENARI BASE ESCENARI ANÀLISI DE SENSIBLITAT 

1 

Emissions aigua N (efluent) E1 

Emissions aire NH3 (HRAP) E1 

Emissions aire NH3 (digestat) E1 

Emissions aire N2O (digestat) E1 

Distància transport (digestat) E1 

Producció biogàs E1 

2 

Emissions aigua N (efluent) E2 

Emissions aire NH3 (HRAP) E2 

Emissions aire NH3 (biofertilitzant) E2 

Emissions aire N2O (biofertilitzant) E2 

Distància transport (biofertilitzant) E2 

Taula 14. Escenaris de l’anàlisi de sensibilitat. 
(Elaboració pròpia) 

 

Per a dur a terme l’anàlisi de sensibilitat és necessari refer l’inventari amb els nous valors dels 

paràmetres esmentats i recalcular l’ACV (veure l’Annex 2A; apartat 2). 

Els resultats de l’anàlisi de sensibilitat s’interpreten a l’apartat 5.1.3 Anàlisi de sensibilitat. 

Aquesta interpretació es fa tenint en compte que, si els resultats de l’anàlisi de sensibilitat varien 

menys d’un 3% respecte dels de l’ACV principal, aquests no es consideren com a significatius, i 

viceversa. 

4.3.4.2. Avaluació de l’estacionalitat 

Igualment, es comparen els impactes mitjans anuals obtinguts als Escenaris 1 i 2 amb els que 

s’obtindrien si la producció de biomassa microalgal no mostrés variacions al llarg de l’any i fos 

mínima (com la que s’aconsegueix durant els mesos d’hivern) o màxima (com la que 

s’aconsegueix durant els mesos d’estiu). Cal tenir en compte que els rendiments dels sistemes 

de HRAP i, per tant, també la producció de biomassa microalgal depenen en gran mesura de la 

temperatura i de la radiació solar del lloc d’implementació, tal com indiquen estudis previs 

(García et al., 2000; Gutiérrez et al., 2016; Mehrabadi et al., 2016). 
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Per fer-ho, es tenen en compte les produccions de biomassa microalgal següents: 

Escenari 1: 

 Producció mínima de 5 g SST/m2·dia (hivern). 

 Producció màxima de 25 g SST/m2·dia (estiu). 

Escenari 2: 

 Producció mínima de 15 g SST/m2·dia (hivern). 

 Producció màxima de 30 g SST/m2·dia (estiu). 

A la Taula 15 es mostren els escenaris resultants d’aquesta avaluació de l’estacionalitat. 

ESCENARI PRINCIPAL ESCENARI AVALUACIÓ DE L’ESTACIONALITAT 

1 
Hivern (producció mín) E1 

Estiu (producció màx) E1 

2 
Hivern (producció mín) E2 

Estiu (producció màx) E2 

Taula 15. Escenaris de l’avaluació de l’estacionalitat. 
(Elaboració pròpia) 

 

Dur a terme l’avaluació de l’estacionalitat implica no només modificar la producció de biomassa 

microalgal sinó també reajustar els apartats de l’inventari següents: 

APLICACIÓ DEL DIGESTAT/BIOFERTILITZANT (EMISSIONS A L’AIRE I AL SÒL) 
 

Canvia la quantitat de digestat/biofertilitzant i, per tant, els valors de les concentracions de Ntotal 

evitat i també les emissions a l’aire (NH3 i N2O) i les emissions al sòl (metalls pesants) (Escenari 

1 i Escenari 2). 

CONSUM ENERGÈTIC (OPERACIÓ) 
 

Canvia l’energia necessària pel funcionament del sistema, especialment la necessària per a la 

codigestió anaeròbia a l’Escenari 1 i la necessària per a la centrifugació a l’Escenari 2. 

ADDICIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS (OPERACIÓ) 
 

Canvia la quantitat de floculant orgànic que s’afegeix al decantador secundari per separar la part 

sòlida de la líquida de la biomassa microalgal (Escenari 2). 

TRANSPORT 
 

No canvia la distància sinó la quantitat de digestat/biofertilitzant que es transporta (Escenari 1 i 

Escenari 2). 

PRODUCTES EVITATS (COGENERACIÓ DE BIOGÀS) 
 

Varia la producció de biogàs i, per tant, l’energia (calor i electricitat) que s’obté per cogeneració 

d’aquest (Escenari 1). 
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Tenint en compte el que s’ha dit, es refà l’inventari i es recalcula l’ACV (veure l’Annex 2A; apartat 

3). Els resultats d’aquesta avaluació de l’estacionalitat s’interpreten a l’apartat 5.1.4 Avaluació 

de l’estacionalitat. 

 

4.4. ANÀLISI ECONÒMICA 
Per a l’anàlisi econòmica s’elaboren els pressupostos dels sistemes de HRAP i es comparen entre 

ells. En aquesta anàlisi no només es tenen en compte els costos de construcció sinó també els 

d’explotació. 

Per una banda, els pressupostos de l’obra civil dels sistemes inclouen els costos dels treballs 

preliminars i del subministrament i de la col·locació dels materials de construcció i s’elaboren 

mitjançant el programa TCQ (ITeC) i amb dades procedents de: 

- El dimensionament dels sistemes de HRAP (veure l’Annex 1A). 

- La base de dades del banc Bedec (àmbit de preus de Barcelona a gener de 2018). 

*Únicament el preu de la centrífuga s’ha obtingut directament del fabricant. 

Per altra banda, els pressupostos d’explotació dels sistemes inclouen els costos de l’energia 

necessària pel funcionament dels sistemes (calor i electricitat) i de l’adquisició dels productes 

químics (floculant), i per determinar-los es prenen les dades facilitades per les companyies 

subministradores. En aquest cas cal tenir en compte els aspectes següents: 

- La comparació d’aquests pressupostos es simplifica a un únic dia d’operació. 

- A l’Escenari 1 se suposa que la calor generada a partir del biogàs es reutilitza i s’aprofita 

pel propi funcionament del sistema. La calor sobrant es perd perquè a dia d’avui encara 

no és possible vendre-la. 

- A l’Escenari 1 se suposa que l’electricitat generada a partir del biogàs es reutilitza i 

s’aprofita pel propi funcionament del sistema. L’electricitat sobrant s’injecta a la xarxa 

i, per tant, genera benefici. 

- A l’Escenari 1 no s’inclou el transport del digestat ja que se’n fa càrrec l’empresa o els 

agricultors que l’utilitzen. Des del punt de vista de la planta de tractament el digestat no 

comporta ni beneficis ni despeses. 

- A l’Escenari 2 se suposa que la biomassa microalgal deshidratada es ven a una empresa 

productora de biofertilitzant i, per tant, el benefici generat també contraresta el cost 

total d’operació. 
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5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

5.1. RESULTATS DE L’ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA 

5.1.1. Caracterització 
En aquest apartat es presenten i es comenten els resultats obtinguts per cada categoria 

d’impacte pel que fa als sistemes de HRAP (Escenaris 1 i 2, en endavant E1 i E2). 

Com a complement, es comparen aquests dos escenaris amb l’EDAR de fangs activats (Escenari 

3, en endavant E3). Amb tot, els tres escenaris s’inclouen a les mateixes taules i gràfics. 

Per més detall d’aquesta anàlisi es pot consultar l’Annex 2B; apartat 1. 

5.1.1.1. Climate Change 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Climate Change 

Unitats kg CO2 eq 

Total -8,07E-02 % 2,49E-01 % 5,13E-01 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 3,07E-01 64,14% 2,19E-01 80,73% 4,39E-03 0,86% 

Consum energètic 1,26E-01 26,35% 2,86E-02 10,57% 3,99E-01 77,80% 

Addició de productes químics - - 1,97E-02 7,28% 7,53E-03 1,47% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 3,28E-02 6,39% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -9,64E-02 -2,15E-02 - - 

Transport 4,55E-02 9,51% 3,83E-03 1,42% 6,18E-03 1,21% 

Residus a tractar - - - - 6,30E-02 12,28% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -4,63E-01 - - - - 

 

Gràfic 1. Resultats de la caracterització (Climate Change, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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Tot i que l’E1 tingui un major impacte (considerant materials de construcció, consum d’energia 

i transport del digestat), aquest es contraresta totalment gràcies a l’energia obtinguda per 

cogeneració del biogàs i al fertilitzant químic evitat (96,71% i 20,16%, respectivament), i és l’E2 

el que té un major impacte total. 

L’obra civil és la principal causa d’impacte en ambdós escenaris (64,14% i 80,73% als E1 i E2, 

respectivament). Consultant l’Annex 2B; apartat 1 es constata que dins l’obra civil és la 

construcció de les HRAP la que més impacta (62,51% i 80,17% als E1 i E2, respectivament) i dins 

la construcció de les HRAP el formigó dels murs. 

El consum energètic dels sistemes és la segona causa d’impacte en aquesta categoria, 

representant respecte del total de l’impacte un 26,35% i un 10,57% als E1 i E2, respectivament. 

A l’E1 destaca l’impacte produït per la calor necessària per a la codigestió anaeròbia de la 

biomassa microalgal i dels fangs primaris (78,69%) (veure aquests resultats a l’Annex 2B; apartat 

1). 

Com a tercera causa d’impacte destacar el transport del digestat a l’E1 (gairebé el 10%) i l’addició 

del floculant a l’E2 (7,28%). 

Notar que a l’E2 la substitució del fertilitzant químic pel biofertilitzant comporta una reducció 

del 7,94% respecte de l’impacte total, valor inferior al que s’aconsegueix a l’E1 amb l’aplicació 

del digestat ja que la quantitat de Ntotal evitat és superior a l’E1 (E1: Ntotal evitat = 25,88 g/m3 

d’aigua; E2: Ntotal evitat = 5,77 g/m3 d’aigua). 

Pel que fa a l’E3 l’impacte és superior al de l’E1 i de l’E2. El consum energètic de la planta és la 

principal causa d’impacte (77,80%), seguit del tractament dels fangs generats (12,28%). 

5.1.1.2. Ozone Depletion 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Ozone Depletion 

Unitats kg CFC-11 eq 

Total -3,39E-08 % 1,32E-08 % 6,00E-08 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 1,66E-08 45,81% 1,19E-08 67,93% 2,38E-10 0,40% 

Consum energètic 1,13E-08 30,98% 3,45E-09 19,75% 5,36E-08 89,32% 

Addició de productes químics - - 1,44E-09 8,24% 2,13E-09 3,55% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -1,91E-08 -4,25E-09 - - 

Transport 8,43E-09 23,21% 7,11E-10 4,07% 1,15E-09 1,91% 

Residus a tractar - - - - 2,90E-09 4,83% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -5,12E-08 - - - - 
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Gràfic 2. Resultats de la caracterització (Ozone Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

Com a la categoria anterior, encara que l’E1 tingui un major impacte total, aquest es contraresta 

totalment gràcies a l’energia obtinguda per cogeneració del biogàs i al fertilitzant químic evitat 

(140,79% i 52,47%, respectivament). Així doncs, l’E2 acaba tenint un major impacte total. 

L’obra civil és la principal causa d’impacte en ambdós escenaris (45,81% i 67,93% als E1 i E2, 

respectivament). Novament, tenint en compte l’obra civil, el major impacte és fruit de la 

construcció de les HRAP i dins la construcció de les HRAP l’element que té més impacte és el 

formigó (veure aquests resultats a l’Annex 2B; apartat 1). 

El consum energètic dels sistemes és la segona causa d’impacte en aquesta categoria, 

representant respecte del total de l’impacte un 30,98% i un 19,75% als E1 i E2, respectivament. 

A l’E1 destaca l’impacte produït per la calor necessària per a la codigestió anaeròbia de la 

biomassa microalgal i dels fangs primaris (67,93%) (veure aquests resultats a l’Annex 2B; apartat 

1). 

Com a tercera causa d’impacte hi ha el transport del digestat a l’E1 (més del 20%) i l’addició del 

floculant a l’E2 (8,24%). 

Notar que a l’E2 l’aplicació del biofertilitzant comporta una reducció del 24,35% respecte de 

l’impacte total, valor inferior al que s’aconsegueix a l’E1 amb l’aplicació del digestat ja que la 

quantitat de Ntotal evitat és superior a l’E1 (E1: Ntotal evitat = 25,88 g/m3 d’aigua; E2: Ntotal evitat 

= 5,77 g/m3 d’aigua). 

En relació amb l’E3 dir que l’impacte és superior al de l’E1 i de l’E2 i que el consum energètic de 

la planta és el que comporta un major impacte (89,32%). 
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5.1.1.3. Terrestrial Acidification 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Terrestrial Acidification 

Unitats kg SO2 eq 

Total 2,39E-02 % 1,65E-02 % 2,88E-03 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 9,49E-04 3,67% 6,75E-04 4,09% 1,35E-05 0,47% 

Consum energètic 4,17E-04 1,61% 1,51E-04 0,91% 2,45E-03 84,95% 

Addició de productes químics - - 7,84E-05 0,47% 4,53E-05 1,57% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 9,32E-03 36,04% 1,22E-02 74,19% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 1,50E-02 57,98% 3,34E-03 20,24% - - 

Transport 1,80E-04 0,70% 1,52E-05 0,09% 2,45E-05 0,85% 

Residus a tractar - - - - 3,50E-04 12,16% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -1,97E-03 - - - - 

 

Gràfic 3. Resultats de la caracterització (Terrestrial Acidification, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

En aquesta categoria l’E1 té un major impacte total (1,45 vegades l’impacte de l’E2). 

Mentre que a l’E1 l’aplicació del digestat a l’agricultura (57,98%) i les emissions a l’aire (36,04%) 

són les principals causes d’impacte, a l’E2 ho són les emissions a l’aire (74,19%) i l’aplicació del 

biofertilitzant (20,24%). Com es pot veure, l’ordre d’importància de les principals causes 

d’impacte en aquesta categoria es capgira. 

D’una banda, destacar que l’aplicació del digestat a l’E1 genera més impacte que l’aplicació del 

biofertilitzant a l’E2 degut a les altes emissions de NH3 que es produeixen quan s’aplica. De fet, 

l’aplicació de biofertilitzant (E2) redueix les emissions de NH3 fins a 4,5 vegades (E1: NH3 = 6,47 

g/m3 d’aigua; E2: NH3 = 1,44 g/m3 d’aigua). 

D’altra banda, notar que l’impacte de les emissions a l’aire es deu a les emissions de NH3 
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Per aquesta categoria d’impacte només a l’E1 l’energia generada per cogeneració del biogàs 

contribueix a reduir l’impacte total (7,62%). 

En referència amb l’E3 s’observa que l’impacte total és notablement inferior al de l’E1 i de l’E2. 

5.1.1.4. Freshwater Eutrophication 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Freshwater Eutrophication 

Unitats kg P eq 

Total 3,68E-03 % 1,07E-03 % 2,25E-03 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 8,44E-05 2,23% 6,01E-05 5,61% 1,20E-06 0,05% 

Consum energètic 1,24E-05 0,33% 6,43E-06 0,60% 1,12E-04 4,98% 

Addició de productes químics - - 3,96E-06 0,37% 3,98E-06 0,18% 

Emissions a l'aigua 3,69E-03 97,35% 1,00E-03 93,39% 2,00E-03 88,93% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -1,92E-05 -4,28E-06 - - 

Transport 3,67E-06 0,10% 3,09E-07 0,03% 4,98E-07 0,02% 

Residus a tractar - - - - 1,31E-04 5,84% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -8,84E-05 - - - - 

 

Gràfic 4. Resultats de la caracterització (Freshwater Eutrophication, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

En aquesta categoria l’E1 té un major impacte total (3,45 vegades l’impacte de l’E2). 

Tant a l’E1 com a l’E2 les emissions a l’aigua de l’efluent suposen un impacte superior al 90% 

respecte de l’impacte total i en ambdós casos corresponen a emissions de P (veure aquests 

resultats a l’Annex 2B; apartat 1).  

En aquest cas s’entén que l’E1 mostri un major impacte ja que l’eficiència d’eliminació del P 

d’aquest sistema és inferior a la del sistema de l’E2 (E1: P = 3,69 g/m3 d’aigua; E2: P = 1,00 g/m3 

d’aigua). Cal tenir en compte que aquesta eficiència està relacionada amb les condicions 

climàtiques de Barcelona i d’Almeria, respectivament. 
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Pel que fa als productes evitats, a l’E1 la calor i l’electricitat produïdes a partir del biogàs i 

l’aplicació del digestat en substitució del fertilitzant químic contribueixen a reduir l’impacte un 

2,33% i un 0,51%, respectivament, mentre que a l’E2 la utilització del biofertilitzant redueix 

l’impacte un 0,40%. 

Com que el resultat en aquesta categoria d’impacte està relacionat amb la concentració de P a 

l’efluent, l’E3 té un impacte superior a l’E2 però inferior a l’E1 (veure els outputs de l’inventari 

d’aquest ACV a la Taula 12 de l’apartat 4.3.2). 

5.1.1.5. Marine Eutrophication 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Marine Eutrophication 

Unitats kg N eq 

Total 1,03E-02 % 2,62E-03 % 1,52E-02 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 4,31E-05 0,42% 3,07E-05 1,17% 6,14E-07 0,00% 

Consum energètic 8,88E-06 0,09% 4,66E-06 0,18% 8,15E-05 0,54% 

Addició de productes químics - - 2,67E-06 0,10% 1,89E-06 0,01% 

Emissions a l'aigua 9,37E-03 90,66% 2,00E-03 76,27% 1,50E-02 98,90% 

Emissions a l'aire 3,50E-04 3,38% 4,60E-04 17,54% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 5,55E-04 5,36% 1,24E-04 4,72% - - 

Transport 8,95E-06 0,09% 7,54E-07 0,03% 1,22E-06 0,01% 

Residus a tractar - - - - 8,14E-05 0,54% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -5,78E-05 - - - - 

 

Gràfic 5. Resultats de la caracterització (Marine Eutrophication, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

En aquesta categoria l’E1 té un major impacte total (gairebé 4 vegades l’impacte de l’E2). 

En ambdós escenaris el major impacte és fruit de les emissions a l’aigua (90,66% i 76,27% als E1 

i E2, respectivament) i, com es pot veure a l’Annex 2B; apartat 1, corresponen a emissions de N. 

En aquesta categoria d’impacte els resultats obtinguts també estan relacionats amb les 
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eficiències d’eliminació d’aquest nutrient als sistemes de HRAP (E1: N = 9,38 g/m3 d’aigua; E2: N 

= 2,00 g/m3 d’aigua). 

Cal notar que a l’E2 les emissions a l’aire i, més concretament, les emissions de NH3 de les HRAP 

comporten un impacte del 17,54% en aquesta categoria.  

Per aquesta categoria d’impacte només a l’E1 l’energia generada per cogeneració del biogàs 

contribueix a una lleu reducció de l’impacte total (0,56%). 

Com que el resultat en aquesta categoria d’impacte està relacionat amb la concentració de N a 

l’efluent, l’E3 té un impacte superior als altres escenaris (veure els outputs de l’inventari 

d’aquest ACV a la Taula 12 de l’apartat 4.3.2). 

5.1.1.6. Human Toxicity 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Human Toxicity 

Unitats kg 1,4-DB eq 

Total 8,64E-01 % 1,42E-01 % 1,32E-01 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 1,01E-01 10,56% 7,17E-02 50,36% 1,43E-03 1,09% 

Consum energètic 1,41E-02 1,48% 5,46E-03 3,83% 9,00E-02 68,43% 

Addició de productes químics - - 3,96E-03 2,78% 4,64E-03 3,53% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 8,22E-01 86,08% 5,98E-02 41,96% - - 

Transport 1,80E-02 1,88% 1,51E-03 1,06% 2,44E-03 1,85% 

Residus a tractar - - - - 3,30E-02 25,10% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -9,06E-02 - - - - 

 

Gràfic 6. Resultats de la caracterització (Human Toxicity, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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A l’E1 l’aplicació del digestat a l’agricultura (86,08%) i l’obra civil (10,56%) són les principals 

causes d’impacte. A l’E2 ho són l’obra civil (50,36%) i l’aplicació del biofertilitzant (41,96%).  

L’aplicació del digestat a l’E1 genera tant impacte a conseqüència de les altes concentracions de 

metalls pesants presents al digestat (emissions al sòl). En canvi, l’aplicació de biofertilitzant 

presenta unes concentracions sensiblement inferiors (veure els outputs de l’inventari d’aquest 

ACV a la Taula 12 de l’apartat 4.3.2). 

Pel que fa a l’impacte de l’obra civil, en ambdós escenaris, el major impacte es deu a la 

construcció de les HRAP i, més concretament, a la utilització de l’acer a les armadures dels murs 

(veure aquests resultats a l’Annex 2B; apartat 1). 

Per aquesta categoria d’impacte només a l’E1 l’energia generada per cogeneració del biogàs 

contribueix a reduir l’impacte total (9,49%). 

Pel que fa a l’E3 l’impacte és inferior al de l’E1 i de l’E2 i la principal causa d’impacte és el consum 

energètic (68,43%). 
 

5.1.1.7. Photochemical Oxidant Formation 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Photochemical Oxidant Formation 

Unitats kg NMVOC 

Total 1,41E-04 % 8,12E-04 % 1,73E-03 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 1,01E-03 69,57% 7,18E-04 80,58% 1,44E-05 0,83% 

Consum energètic 1,98E-04 13,63% 7,78E-05 8,73% 1,29E-03 74,59% 

Addició de productes químics - - 7,47E-05 8,38% 2,35E-05 1,36% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -3,54E-04 -7,90E-05 - - 

Transport 2,44E-04 16,80% 2,05E-05 2,30% 3,31E-05 1,91% 

Residus a tractar - - - - 3,68E-04 21,31% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -9,55E-04 - - - - 
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Gràfic 7. Resultats de la caracterització (Photochemical Oxidant Formation, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

Tot i que l’E1 tingui un major impacte (considerant materials de construcció, consum d’energia 

i transport del digestat), aquest es contraresta gràcies a l’energia obtinguda per cogeneració del 

biogàs i al fertilitzant químic evitat (65,85% i 24,44%, respectivament), i és l’E2 el que té un major 

impacte total. 

L’obra civil és la principal causa d’impacte en ambdós escenaris (69,57% i 80,58% als E1 i E2, 

respectivament). Consultant l’Annex 2B; apartat 1 es constata que dins l’obra civil és la 

construcció de les HRAP la que més impacta (67,80% i 80,01%, als E1 i E2, respectivament) i dins 

la construcció de les HRAP el formigó dels murs, si bé sense massa diferència respecte de l’acer. 

A l’E1 la segona causa més important d’impacte en aquesta categoria és el transport del digestat 

(16,80%), seguida de la de consum energètic (13,63%). En canvi, a l’E2, la segona causa més 

important d’impacte és el consum energètic (8,73%), tot i que és molt semblant a la de l’addició 

de floculant (8,38%). 

Notar que a l’E2 la substitució del fertilitzant químic pel biofertilitzant comporta una reducció 

del 8,86% respecte de l’impacte total, valor inferior al que s’aconsegueix a l’E1 amb l’aplicació 

del digestat ja que la quantitat de Ntotal evitat és superior a l’E1 (E1: Ntotal evitat = 25,88 g/m3 

d’aigua; E2: Ntotal evitat = 5,77 g/m3 d’aigua). 

Amb referència a l’E3 s’observa que té un impacte superior al de l’E1 i de l’E2. En aquest cas el 

consum energètic de la planta és el que genera més impacte (74,59%), seguit de la disposició 

dels fangs generats (21,31%). 
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5.1.1.8. Particulate Matter Formation 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Particulate Matter Formation 

Unitats kg PM10 eq 

Total 3,23E-03 % 2,56E-03 % 1,04E-03 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 6,55E-04 16,87% 4,67E-04 18,24% 9,35E-06 0,90% 

Consum energètic 1,22E-04 3,13% 5,12E-05 2,00% 8,60E-04 82,81% 

Addició de productes químics - - 3,27E-05 1,28% 2,18E-05 2,10% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 1,22E-03 31,33% 1,60E-03 62,56% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 1,79E-03 45,98% 3,98E-04 15,57% - - 

Transport 1,04E-04 2,68% 8,79E-06 0,34% 1,42E-05 1,36% 

Residus a tractar - - - - 1,33E-04 12,83% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -6,53E-04 - - - - 

 

Gràfic 8. Resultats de la caracterització (Particulate Matter Formation, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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deu majoritàriament a la construcció de les HRAP, concretament, a la utilització de l’acer a 

l’armat dels murs (veure aquests resultats a l’Annex 2B; apartat 1). 

Per aquesta categoria d’impacte només a l’E1 l’energia generada per cogeneració del biogàs 

contribueix a reduir l’impacte total (16,81%). 

En relació amb l’E3 dir que l’impacte és inferior al de l’E1 i de l’E2 i que el consum energètic de 

la planta és el que comporta un major impacte (82,81%). 

5.1.1.9. Terrestrial Ecotoxicity 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Terrestrial Ecotoxicity 

Unitats kg 1,4-DB eq 

Total 1,81E-03 % 2,60E-04 % 3,45E-05 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 2,46E-05 1,34% 1,75E-05 6,75% 3,52E-07 1,02% 

Consum energètic 5,99E-06 0,33% 1,47E-06 0,57% 2,12E-05 61,52% 

Addició de productes químics - - 1,48E-06 0,57% 1,01E-06 2,92% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant 1,78E-03 96,51% 2,36E-04 91,02% - - 

Transport 3,36E-05 1,83% 2,84E-06 1,09% 4,57E-06 13,25% 

Residus a tractar - - - - 7,34E-06 21,29% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -2,76E-05 - - - - 

 

Gràfic 9. Resultats de la caracterització (Terrestrial Ecotoxicity, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

En aquesta categoria l’E1 té un major impacte total (gairebé 7 vegades l’impacte de l’E2). 

L’aplicació del digestat i del biofertilitzant a l’agricultura són les principals causes d’impacte als 

E1 i E2, respectivament (E1: 96,51% i E2: 91,02%). 

Tanmateix, com es pot veure al gràfic, és molt més rellevant l’impacte de l’aplicació del digestat 

a l’E1 i s’explica perquè les emissions al sòl de metalls pesants procedents del digestat són 

-5,00E-04

0,00E+00

5,00E-04

1,00E-03

1,50E-03

2,00E-03

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

kg
 1

,4
-D

B
 e

q

TERRESTRIAL ECOTOXICITY

Energia evitada (cogeneració biogàs)

Residus a tractar

Transport

Aplicació del digestat/biofertilitzant

Emissions a l'aire

Emissions a l'aigua

Addició de productes químics

Consum energètic

Obra civil

Ocupació del terreny



   5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DE LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 
PER A LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I LA RECUPERACIÓ D’ENERGIA I NUTRIENTS 

56 

superiors a les del biofertilitzant (veure els outputs de l’inventari d’aquest ACV a la Taula 12 de 

l’apartat 4.3.2). 

Per aquesta categoria d’impacte només a l’E1 l’energia generada per cogeneració del biogàs 

contribueix a reduir l’impacte total (1,50%). 

Pel que fa a l’E3 l’impacte és inferior al de l’E1 i de l’E2. De fet, podria considerar-se que l’impacte 

de l’E3 és despreciable en comparació amb els altres dos. 
 

5.1.1.10. Metal Depletion 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Metal Depletion 

Unitats kg Fe eq 

Total 8,25E-02 % 6,95E-02 % 1,30E-02 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 9,81E-02 96,73% 6,99E-02 98,20% 1,40E-03 10,82% 

Consum energètic 1,72E-03 1,70% 5,62E-04 0,79% 8,90E-03 68,72% 

Addició de productes químics - - 5,83E-04 0,82% 8,68E-04 6,70% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -7,84E-03 -1,75E-03 - - 

Transport 1,60E-03 1,57% 1,34E-04 0,19% 2,17E-04 1,67% 

Residus a tractar - - - - 1,57E-03 12,09% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -1,10E-02 - - - - 

 

Gràfic 10. Resultats de la caracterització (Metal Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

En aquesta categoria l’E1 té un major impacte total (1,19 vegades l’impacte de l’E2). 

L’obra civil és la principal causa d’impacte en ambdós escenaris (96,73% i 98,20% als E1 i E2, 

respectivament). Consultant l’Annex 2B; apartat 1 es constata que dins l’obra civil és la 
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construcció de les HRAP la que més impacta (94,27% i 97,39% als E1 i E2, respectivament) i dins 

la construcció de les HRAP l’acer de l’armat dels murs. 

Com que aquesta categoria d’impacte es refereix a l’esgotament de recursos no renovables, té 

sentit que l’impacte de l’E1 sigui superior al de l’E2 ja que per aquest primer es necessita que la 

infraestructura permeti un TRH major (especialment durant els mesos més freds) i, per tant, 

calen més materials de construcció per assolir els índexs de qualitat de l’efluent. 

Pel que fa als productes evitats, a l’E1 la calor i l’electricitat produïdes a partir del biogàs i 

l’aplicació del digestat en substitució del fertilitzant químic contribueixen a reduir l’impacte un 

10,89% i un 7,73%, respectivament, mentre que a l’E2 la utilització del biofertilitzant redueix 

l’impacte un 2,45%. 

En aquesta categoria l’impacte de l’E3 és inferior al de l’E1 i de l’E2. De fet, el sistema 

convencional requereix una superfície específica (m2/HE) menor que els sistemes naturals i, per 

tant, s’utilitzen menys materials de construcció. A l’E3 la principal causa d’impacte és el consum 

energètic (68,72%). 

5.1.1.11. Fossil Depletion 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 3 

Categoria d’impacte Fossil Depletion 

Unitats kg oil eq 

Total -7,41E-02 % 5,08E-02 % 1,26E-01 % 

Ocupació del terreny 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Obra civil 5,06E-02 46,56% 3,60E-02 60,73% 7,21E-04 0,57% 

Consum energètic 4,16E-02 38,28% 8,44E-03 14,24% 1,12E-01 88,61% 

Addició de productes químics - - 1,35E-02 22,70% 1,87E-03 1,48% 

Emissions a l'aigua 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Emissions a l'aire 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 0,00E+00 0,00% 

Aplicació del digestat/biofertilitzant -3,79E-02 -8,44E-03 - - 

Transport 1,65E-02 15,16% 1,39E-03 2,34% 2,24E-03 1,78% 

Residus a tractar - - - - 9,53E-03 7,56% 

Energia evitada (cogeneració biogàs) -1,45E-01 - - - - 
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Gràfic 11. Resultats de la caracterització (Fossil Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

Tot i que l’E1 tingui un major impacte (considerant materials de construcció, consum d’energia 

i transport del digestat), aquest es contraresta totalment gràcies a l’energia obtinguda per 

cogeneració del biogàs i al fertilitzant químic evitat (133,36% i 34,86%, respectivament), i és l’E2 

el que té un major impacte total. 

L’obra civil és la principal causa d’impacte en ambdós escenaris (46,56% i 60,73% als E1 i E2, 

respectivament). Consultant l’Annex 2B; apartat 1 es constata que dins l’obra civil és la 

construcció de les HRAP la que més impacta (45,38% i 60,28% als E1 i E2, respectivament) i dins 

la construcció de les HRAP el formigó dels murs, si bé sense massa diferència respecte de l’acer. 

A l’E1 la segona causa més important d’impacte en aquesta categoria és el consum energètic 

(38,28%) i en aquest el que genera més impacte és la calor necessària per la codigestió anaeròbia 

de la biomassa microalgal i dels fangs primaris (81,93%) (veure aquests resultats a l’Annex 2B; 

apartat 1). A més, notar que en aquest mateix escenari el transport del digestat suposa un 

impacte superior al 15%. 

A l’E2 la segona causa més important d’impacte en aquesta categoria és l’addició de floculant al 

decantador secundari (22,70%) i el consum energètic genera un impacte inferior al 15%. 

Notar que a l’E2 la substitució del fertilitzant químic pel biofertilitzant comporta una reducció 

del 14,23% respecte de l’impacte total, valor inferior al que s’aconsegueix a l’E1 amb l’aplicació 

del digestat ja que la quantitat de Ntotal evitat és superior a l’E1 (E1: Ntotal evitat = 25,88 g/m3 

d’aigua; E2: Ntotal evitat = 5,77 g/m3 d’aigua). 

Pel que fa a l’E3 l’impacte és superior al de l’E1 i de l’E2. En aquest cas el consum energètic és el 

que genera més impacte (88,61%). 
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 A 4 de les 11 categories d’impacte analitzades (Climate Change, Ozone Depletion, 

Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion) l’E2 té un impacte superior a l’E1 ja 

que en aquest darrer els productes evitats (energia produïda a partir del biogàs i 

fertilitzant químic evitat) contraresten totalment l’impacte total fins a convertir-lo en 

negatiu. 

Destacar el següent: 

- El balanç d’energia a l’E1 és positiu perquè l’energia generada és 3 vegades superior 

a la necessària pel funcionament del sistema. L’energia sobrant podria ser injectada 

i venuda a la xarxa. 

- El fertilitzant químic evitat contribueix a reduir l’impacte total de manera més 

significativa a l’E1 que a l’E2 ja que la quantitat de Ntotal evitat a l’E1 és superior (E1: 

25,88 g/m3; E2: 5,77 g/m3). Això s’explica perquè, per bé que la quantitat de Ntotal al 

biofertilitzant (5,00 g/kg) és superior a la del digestat (1,89 g/kg), la quantitat de 

digestat que s’obté per m3 d’aigua (13,69 kg/m3) és superior a la del biofertilitzant 

(1,15 kg/m3). 

 A 7 de les 11 categories d’impacte analitzades (Terrestrial Acidification, Freshwater 

Eutrophication, Marine Eutrophication, Human Toxicity, Particulate Matter Formation, 

Terrestrial Ecotoxicity i Metal Depletion) l’E1 té un impacte superior a l’E2, malgrat que 

els productes evitats obtinguts a l’E1 contribueixen a reduir l’impacte total.  

Destacar el següent: 

- A les categories d’impacte Terrestrial Acidification i Particulate Matter Formation 

l’E2 té un impacte inferior a l’E1 perquè les emissions a l’aire de NH3 que es 

produeixen quan s’aplica el biofertilitzant a l’agricultura són inferiors a les que es 

produeixen quan s’aplica el digestat (segons l’inventari E1: NH3 = 6,47 g/m3 d’aigua; 

E2: NH3 = 1,44 g/m3 d’aigua). 

- A les categories d’impacte Freshwater Eutrophication i Marine Eutrophication l’E2 

té un impacte inferior a l’E1 perquè presenta unes majors eficiències d’eliminació 

dels nutrients N i P (segons l’inventari E1: N = 9,38 g/m3 i P = 3,69 g/m3; E2: N = 2,00 

g/m3 i P = 1,00 g/m3). Recordar que aquestes eficiències estan relacionades amb les 

condicions climàtiques d’Almeria i de Barcelona, respectivament. 

- A les categories d’impacte Human Toxicity i Terrestrial Ecotoxicity l’E2 té un impacte 

inferior a l’E1 perquè el biofertilitzant conté una menor concentració de metalls 

pesants en comparació amb el digestat (veure els outputs de l’inventari d’aquest 

ACV a la Taula 12 de l’apartat 4.3.2). 

- A la categoria d’impacte Metal Depletion l’E2 té un impacte inferior a l’E1 perquè el 

sistema requereix un menor temps de depuració i, per tant, la infraestructura i la 

quantitat de materials de construcció necessaris és inferior. Altra vegada, aquests 

resultats estan relacionats amb les condicions climàtiques dels llocs 

d’implementació. 

 Per categories, les majors causes d’impacte (+10%) són (Taula 16): 

CATEGORIA D’IMPACTE 
MAJORS CAUSES D’IMPACTE 

ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Climate Change 
Obra civil 

Consum energètic 

Ozone Depletion 

Obra civil 
Consum energètic 

Transport del digestat - 
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CATEGORIA D’IMPACTE 
MAJORS CAUSES D’IMPACTE 

ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Terrestrial Acidification 
Emissions a l’aire 

Aplicació del digestat Aplicació del biofertilitzant 

Freshwater Eutrophication Emissions a l’aigua 

Marine Eutrophication 
Emissions a l’aigua 

- Emissions a l’aire 

Human Toxicity 
Obra civil 

Aplicació del digestat Aplicació del biofertilitzant 

Photochemical Oxidant Formation 

Obra civil 

Consum energètic - 

Transport del digestat - 

Particulate Matter Formation 

Obra civil 
Emissions aire 

Aplicació del digestat Aplicació del biofertilitzant 

Terrestrial Ecotoxicity Aplicació del digestat Aplicació del biofertilitzant 

Metal Depletion Obra civil 

Fossil Depletion 

Obra civil 
Consum energètic 

Transport del digestat Addició de productes químics 

Taula 16. Majors causes d’impacte dels E1 i E2. 
(Elaboració pròpia) 

  

 

 Altres aspectes que cal tenir en compte d’aquesta anàlisi són: 

- En ambdós escenaris la construcció de les HRAP, dins l’obra civil, és la part que 

genera més impacte fruit tant de l’ús del formigó com de l’acer de l’armat dels murs, 

en funció de la categoria d’impacte que s’estigui analitzant. 

- A l’E1 destaca la calor necessària per a la codigestió anaeròbia de la biomassa 

microalgal i dels fangs primaris quan es parla de consum energètic. Cal recordar que 

aquesta calor també inclou la calor necessària pel pretractament tèrmic de la 

biomassa microalgal i diversos autors ja han assenyalat que aquest mètode 

requereix una alta quantitat d’energia (Lee et al., 2013). 

- A l’E1, en 3 de les 11 categories estudiades, l’impacte del transport del digestat 

supera el 15% respecte de l’impacte total. 

- A l’E2, en 4 de les 11 categories estudiades, l’impacte produït per l’addició de 

floculant al decantador secundari suposa més del 5% respecte de l’impacte total. 
 

Fet l’ACV dels E1, E2 i E3 es constata que: 

 L’E3 té un impacte superior en 5 de les 11 categories analitzades (Climate Change, Ozone 

Depletion, Marine Eutrophication, Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion). 

Això es deu principalment al major consum energètic que requereix la planta de 

tractament de fangs activats en comparació amb els sistemes de HRAP. 

 L’E3 té un impacte inferior en 5 de les 11 categories analitzades (Terrestrial Acidification, 

Human Toxicity, Particulate Matter Formation, Terrestrial Ecotoxicity i Metal Depletion). 

Això es deu principalment a les emissions a l’aire de NH3 produïdes a les HRAP, a les 
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emissions al sòl produïdes per les concentracions de metalls pesants en l’aplicació del 

digestat/biofertilitzant a l’agricultura i als materials de construcció requerits als E1 i E2. 

 A la categoria d’impacte de Freshwater Eutrophication l’E3 té un impacte inferior a l’E1 

però superior a l’E2 i això s’explica per la diferent eficiència d’eliminació de P en aquests 

sistemes. 

 A l’E3 la causa principal d’impacte és l’operació de la planta seguida de la disposició dels 

fangs generats. Solament a les categories de Freshwater Eutrophication i Marine 

Eutrophication les emissions a l’aigua generen més impacte. 

 Des del punt de vista de l’esgotament dels recursos abiòtics, l’E3 és més atractiu que els 

E1 i E2 perquè requereix menys materials de construcció per a la seva implementació. 

Això està relacionat amb el temps i la superfície de tractament que requereixen uns i 

altres sistemes. Destacar que els sistemes de HRAP són més atractius ambientalment 

que un sistema convencional quan estan dissenyats per poblacions petites (fins a 2.000 

HE), tal i com es constata a Garfí et al., 2017. 

 

5.1.2. Normalització 
A continuació es mostren els resultats de la normalització. Per més detall es pot consultar 

l’Annex 2B; apartat 2. 

 

Gràfic 12. Resultats de la normalització. 
(Elaboració pròpia) 

 

Tal i com es pot veure al gràfic anterior la categoria d’impacte més significativa en tots els 

escenaris és la Freshwater Eutrophication, però també ho són la Terrestrial Acidification, la 

Marine Eutrophication i la Human Toxicity. El que s’obté és coherent amb altres estudis d’ACV 

que avaluen els impactes ambientals de sistemes tractament d’aigües residuals (Fang et al., 

2016; Gallego et al., 2008; Hospido et al., 2004). 
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A partir de la normalització es pot dir que l’E1 té un major impacte i que l’E2 és més respectuós 

des d’un punt de vista mediambiental. 

 

5.1.3. Anàlisi de sensibilitat 
En aquesta anàlisi de sensibilitat es varien els valors de les variables esmentades a l’apartat 4.3.4 

Interpretació. Del recàlcul de l’ACV efectuat, a grans trets, se’n extreu el següent: 

 Als E1 i E2 la categoria d’impacte Marine Eutrophication és sensible a les emissions a 

l’aigua de N que es produeixen quan s’aboca al medi l’aigua tractada. 

 Als E1 i E2 les categories d’impacte Terrestrial Acidification i Particulate Matter 

Formation són sensibles a les emissions a l’aire de NH3 produïdes a les HRAP. 

 A l’E1 les categories d’impacte Terrestrial Acidification i Particulate Matter Formation 

són sensibles a les emissions a l’aire de NH3 produïdes per l’aplicació del digestat a 

l’agricultura. 

 A l’E1 la categoria d’impacte Climate Change és sensible a les emissions a l’aire de N2O 

produïdes per l’aplicació del digestat a l’agricultura. 

 A l’E1 les categories d’impacte Climate Change i Photochemical Oxidant Formation són 

sensibles a la distància de transport entre el sistema de HRAP i el lloc d’aplicació del 

digestat. 

 A l’E1 les categories d’impacte Climate Change, Ozone Depletion, Photochemical 

Oxidant Formation i Fossil Depletion són sensibles a la producció de biogàs a partir de la 

codigestió anaeròbia de la biomassa microalgal i dels fangs primaris. 

A la Taula 17 es mostren els resultats de l’anàlisi de sensibilitat i es remarquen els paràmetres 

que varien més d’un 3% respecte dels escenaris principals E1 i E2. 

A la vista dels resultats obtinguts seria bo afinar els valors dels paràmetres de les emissions a 

l’aigua de N de l’efluent (E1 i E2), les emissions a l’aire de NH3 produïdes al HRAP (E1 i E2), les 

emissions a l’aire de NH3 i N2O produïdes per l’aplicació del digestat (E1) i la distància de 

transport entre el sistema de HRAP i el lloc d’aplicació del digestat (E1). Ressaltar que seria 

interessant conèixer, sobretot, els valors a escala real de la producció de biogàs ja que la 

modificació aplicada en aquesta anàlisi ha comportat uns resultats sensiblement diferents als 

de l’ACV.  

Recordar que tot aquest estudi s’està fent en base a dades experimentals i dades bibliogràfiques. 

Per més detall de l’anàlisi de sensibilitat es pot consultar l’Annex 2B; apartat 3. 

 



                   5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA DE LLACUNES D’ALTA CÀRREGA 
PER A LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I LA RECUPERACIÓ D’ENERGIA I NUTRIENTS 

63 

 

 

  
  

ES
C

EN
A

R
I 1

 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

ES
C

EN
A

R
I 2

 

ES
C

EN
A

R
I 1

 

PARÀMETRE MODIFICAT 

CATEGORIA D'IMPACTE 
EMISSIONS AIGUA N 

(efluent) 
EMISSIONS AIRE NH3 

(HRAP) 
EMISSIONS AIRE NH3 

(digestat) 
EMISSIONS AIRE N2O 

(digestat) 
TRANSPORT 

PRODUCCIÓ 
BIOGÀS 

Climate Change 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,55% 0,69% 5,64% 0,15% 57,21% 

Ozone Depletion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,49% 0,54% 15,06% 

Terrestrial Acidification 0,00% 0,00% 3,90% 7,42% 6,64% 2,14% 0,00% 0,00% 0,08% 0,01% 0,82% 

Freshwater Eutrophication 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,24% 

Marine Eutrophication 9,09% 9,09% 0,34% 1,75% 0,58% 0,51% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 

Human Toxicity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,11% 1,05% 

Photochemical Oxidant Formation 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,32% 0,25% 67,67% 

Particulate Matter Formation 0,00% 0,00% 3,76% 6,26% 6,41% 1,80% 0,00% 0,00% 0,32% 0,03% 2,02% 

Terrestrial Ecotoxicity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,11% 0,15% 

Metal Depletion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,02% 1,34% 

Fossil Depletion 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 0,27% 19,50% 

Taula 17. Resultats de l’anàlisi de sensibilitat. 
(Elaboració pròpia) 
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5.1.4. Avaluació de l’estacionalitat 
Els resultats de l’avaluació de l’estacionalitat es mostren tot seguit: 

 

Gràfic 13. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Climate Change, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 14. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Ozone Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 15. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Terrestrial Acidification, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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Gràfic 16. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Freshwater Eutrophication, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 17. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Marine Eutrophication, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 18. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Human Toxicity, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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Gràfic 19. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Photochemical Oxidant Formation, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 20. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Particulate Matter Formation, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 21. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Terrestrial Ecotoxicity, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 
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Gràfic 22. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Metal Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 23. Resultats de l’avaluació de l’estacionalitat (Fossil Depletion, E1-E2-E3). 
(Elaboració pròpia) 

 

A la vista d’aquests gràfics se n’extreu el següent: 

 Comparant els Escenaris 1 i 2: 

- A 4 de les 11 categories d’impacte analitzades (Climate Change, Ozone Depletion, 

Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion) l’E2 segueix tenint un major 

impacte, tant si es té en compte la producció de biomassa microalgal a l’estiu com 

a l’hivern (màxima i mínima, respectivament). 

- A 6 de les 11 categories d’impacte analitzades (Terrestrial Acidification, Freshwater 

Eutrophication, Marine Eutrophication, Human Toxicity, Particulate Matter 

Formation i Terrestrial Ecotoxicity) l’E1 segueix tenint un major impacte, tant si es 

té en compte la producció de biomassa microalgal a l’estiu com a l’hivern (màxima i 

mínima, respectivament). 

- A la categoria d’impacte de Metal Depletion a l’hivern l’E1 segueix tenint un impacte 

superior a l’E2 i, en canvi, a l’estiu és l’E2 el que té un impacte superior. 
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 Comparant els Escenaris 1, 2 i 3: 

- A 5 de les 11 categories d’impacte analitzades (Climate Change, Ozone Depletion, 

Marine Eutrophication, Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion) l’E3 

segueix tenint un major impacte, tant si es té en compte la producció de biomassa 

microalgal a l’estiu com a l’hivern (màxima i mínima, respectivament). 

- A 4 de les 11 categories d’impacte analitzades (Terrestrial Acidification, Particulate 

Matter Formation, Terrestrial Ecotoxicity i Metal Depletion), l’E3 segueix tenint un 

menor impacte, tant si es té en compte la producció de biomassa microalgal a l’estiu 

com a l’hivern (màxima i mínima, respectivament). 

- A la categoria d’impacte de Freshwater Eutrophication l’E3 segueix tenint un menor 

impacte que l’E1 i un major impacte que l’E2. 

- A la categoria de Human Toxicity l’E1 segueix tenint més impacte que l’E2 i l’E3. A 

l’estiu l’E3 segueix tenint menys impacte que l’E2 però a l’hivern l’E3 té més impacte 

que l’E2, tot i que aquestes diferències són gairebé inapreciables. 

A partir dels gràfics i de les comparacions anteriors s’observa que a l’E1 es produeix una variació 

estacional important mentre que a l’E2 els impactes són força constants al llarg de l’any. De fet, 

la producció de biomassa microalgal varia en un rang superior a l’E1 (de 5 a 25 g SST/m2·dia a 

l’E1 i de 15 a 30 g SST/m2·dia a l’E2). 

A més, com que la producció de biogàs a l’E1 està lligada a la producció de biomassa microalgal, 

si hi ha fluctuacions en aquesta darrera també n’hi ha a la producció de biogàs i, 

conseqüentment, a la calor i a l’electricitat evitades. 

En canvi, a l’E2, com que la variació estacional de la producció de biomassa microalgal és menor, 

les emissions produïdes per l’aplicació del biofertilitzant a l’agricultura, el consum d’energia i la 

quantitat productes químics a afegir es mantenen força constants al llarg de l’any. 

Els resultats d’aquesta avaluació de l’estacionalitat corroboren estudis anteriors (Pérez-López et 

al., 2017), els quals indiquen que les condicions climàtiques juguen un paper essencial en els 

sistemes de HRAP i que la millor ubicació seria en indrets amb temperatures càlides i major 

radiació solar.  

 

5.2. RESULTATS DE L’ANÀLISI ECONÒMICA 
En aquest apartat es mostra l’anàlisi econòmica dels sistemes de HRAP a partir dels pressuposts 

elaborats. 

5.2.1. Costos de construcció 
A continuació s’estimen i es comparen els costos associats a la construcció dels sistemes de 

HRAP dels E1 i E2. Per més detall d’aquesta anàlisi es pot consultar l’Annex 3A. 
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 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Concepte Costos de construcció 

Unitats € 

Total 1.972.197,43     (197,22 €/HE) 1.417.992,33     (141,80 €/HE) 

Treballs preliminars 77.610,00 3,94% 58.207,50 4,10% 

Decantador primari 7.909,13 0,40% - - 

HRAP 1.846.307,70 93,62% 1.341.229,19 94,59% 

Decantador secundari 8.555,64 0,43% 8.555,64 0,60% 

Espessidor 552,49 0,03% - - 

Pretractament tèrmic 860,17 0,04% - - 

Digestor anaeròbic 30.402,30 1,54% - - 

Centrífuga - - 10.000,00 0,71% 

 

Gràfic 24. Comparació dels costos de construcció (E1-E2). 
(Elaboració pròpia) 

 

El sistema de HRAP de l’E1 té els costos de construcció més elevats, aproximadament un 39% 

més que el sistema de HRAP de l’E2. Això es deu a que aquest segon sistema requereix una 

menor superfície específica (m2/HE) per obtenir els estàndards de qualitat d’aigua i, per tant, 

també menys materials de construcció. 

Destacar que en ambdós escenaris el capítol corresponent a la construcció de les HRAP és el més 

elevat, amb un cost superior al 90%, seguit dels treballs preliminars que es refereix a la 

preparació (neteja i esbrossada) del terreny. Dins del capítol de les HRAP els costos del formigó 

i de l’armat són força similars. 

Notar que la resta de capítols (decantador primari, decantador secundari, espessidor, 

pretractament tèrmic, digestor anaeròbic i centrífuga) tenen costos clarament inferiors als de 

les HRAP i gairebé es podrien considerar negligibles. 
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5.2.2. Costos d’explotació 
A continuació s’estimen i es comparen els costos associats a un dia d’explotació dels sistemes 

de HRAP dels E1 i E2. Per més detall d’aquesta anàlisi es pot consultar l’Annex 3B. 

 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Concepte Costos d'explotació 

Unitats € 

Total 54,10 35,34 

Electricitat decantador primari 1,21 2,24% - - 

Electricitat HRAP 3,09 5,71% 3,02 8,55% 

Electricitat decantador secundari 0,68 1,26% 1,58 4,47% 

Calor digestor anaeròbic 37,75 69,78% - - 

Electricitat digestor anaeròbic 11,37 21,02% - - 

Electricitat centrífuga - - 3,15 8,91% 

Calor producció biofertilitzant - - 2,63 7,44% 

Electricitat producció biofertilitzant - - 5,46 15,45% 

Addició productes químics - - 19,50 55,18% 

 

Gràfic 25. Comparació dels costos d’explotació (E1-E2). 
(Elaboració pròpia) 

 

S’observa que l’E1 té els costos d’explotació més elevats, concretament un 53% més que l’E2. 

Per una banda, a l’E1 destaca la calor necessària per a la codigestió anaeròbia, amb un impacte 

econòmic de gairebé el 70%. Per altra banda, a l’E2 destaca el cost dels additius químics, seguit 

de l’energia necessària per produir el biofertilitzant. 
 

No obstant, si es considera que la producció de biomassa microalgal no mostra variacions al llarg 

de l’any i és mínima (com a l’hivern) o màxima (com a l’estiu) els costos d’explotació canvien, tal 

com es mostra als gràfics següents. 
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Gràfic 26. Costos d’explotació considerant una producció de biomassa microalgal mínima (hivern). 
(Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 27. Costos d’explotació considerant una producció de biomassa microalgal màxima (estiu). 
(Elaboració pròpia) 

 
 

Avaluats els costos de construcció i d’explotació dels sistemes cal recordar que ambdós 

permeten la recuperació de recursos. El sistema de HRAP de l’E1 permet la recuperació d’energia 

(en forma de calor i d’electricitat) a partir de la producció de biogàs i el sistema de HRAP de l’E2 

permet la recuperació de nutrients i la producció de biofertilitzant. 

La reutilització de la calor i la reutilització i la venda de l’electricitat a l’E1 i la venda del 

biofertilitzant a l’E2 permeten absorbir els costos d’explotació dels dos sistemes i, fins i tot, 

obtenir guanys. En aquest sentit, cal adonar-se del següent: 

 A l’E1: 

- La calor produïda per cogeneració del biogàs es reutilitza pel funcionament del 

mateix sistema de manera que el cost per la calor del digestor anaeròbic és 0 (calor 
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consumida: 755,03 kWh/dia; calor generada: 1.655,38 kWh/dia). Si es pogués 

vendre la calor restant se n’obtindrien beneficis (cal fer esment que a dia d’avui 

aquesta pràctica no és possible a Espanya).  

- L’electricitat produïda per cogeneració del biogàs es reutilitza pel funcionament del 

mateix sistema de manera que el cost per aquest concepte és 0 (electricitat 

consumida: 116,84 kWh/dia; electricitat generada: 1.053,43 kWh/dia). L’electricitat 

restant s’injecta a la xarxa i se n’obtenen beneficis (es considera un preu de venda 

3,5 vegades inferior al de compra, és a dir, 0,04 €/kWh). 

 A l’E2: 

- La biomassa microalgal resultant (2.251,19 kg/dia) es ven a una empresa local 

productora de biofertilitzant, un producte amb un alt valor afegit, i se n’obtenen 

beneficis molt importants (es considera un preu de venda de 7,00 €/kg). 

Per tant, si es consideren els recursos obtinguts als dos escenaris es pot dir que l’E2 és el sistema 

més rendible. Aquests resultats són coherents amb els obtinguts en estudis previs, els quals 

indiquen que l’aprofitament de la biomassa microalgal per a l’obtenció de nutrients és més 

rendible que la producció de biocombustibles, bàsicament per l’alt valor afegit que tenen els 

productes finals (Ruiz et al., 2016; Vulsteke et al., 2017). 

A la Taula 18 s’hi detallen els beneficis que es poden obtenir en ambdós escenaris.  

PARÀMETRE UNITATS ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cost total d'explotació €/m3 aigua 0,028 0,018 

Cost estalviat per la reutilització de: 

Calor €/m3 aigua 0,019 - 

Electricitat €/m3 aigua 0,008 - 

Guanys per la venda de: 

Electricitat €/m3 aigua 0,019 - 

Biomassa microalgal €/m3 aigua - 8,081 

BENEFICIS €/m3 aigua 0,019 8,063 

Taula 18. Càlcul dels beneficis sense tenir en compte l’estacionalitat. 
 (Elaboració pròpia) 

 

Ara bé, cal tenir en compte que aquests beneficis variaran en funció de la major o menor 

producció de biomassa microalgal, la qual afecta a la quantitat de biogàs (calor i electricitat) i de 

biofertilitzant que s’obté (Taula 19). 
 

PARÀMETRE UNITATS 
ESCENARI 1 ESCENARI 2 

HIVERN 
MITJANA 
ANUAL 

ESTIU HIVERN 
MITJANA 
ANUAL 

ESTIU 

Calor kWh/m3 
aigua 

0,411 0,849 2,054 - - - 

Electricitat 0,261 0,540 1,307 - - - 

Biofertilitzant kg/m3 aigua - - - 0,948 1,154 1,264 

Taula 19. Recursos obtinguts considerant l’estacionalitat. 
(Elaboració pròpia) 

 

Per això, tenint en compte l’estacionalitat, en ambdós escenaris a l’hivern s’obtenen menys 

beneficis que a l’estiu. Tanmateix, l’E2 continua generant més beneficis que l’E1. 
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A més, tal com es mostra a la Taula 20 els beneficis varien molt més a l’E1 que a l’E2, respecte 

dels valors mitjans anuals. Per tant, aquests resultats concorden amb el que s’ha discutit a 

l’apartat 5.1.4 Avaluació de l’estacionalitat.  

 HIVERN ESTIU 

PARÀMETRE UNITATS ESCENARI 1 ESCENARI 2 ESCENARI 1 ESCENARI 2 

Cost total d'explotació €/m3 aigua 0,013 0,015 0,055 0,021 

Cost estalviat per la reutilització de: 

Calor €/m3 aigua 0,010 - 0,044 - 

Electricitat €/m3 aigua 0,003 - 0,011 - 

Guanys per la venda de: 

Electricitat €/m3 aigua 0,009 - 0,049 - 

Biomassa microalgal €/m3 aigua - 6,635 - 8,846 

BENEFICIS €/m3 aigua 0,009 6,620 0,049 8,825 

Taula 20. Càlcul dels beneficis tenint en compte l’estacionalitat. 
(Elaboració pròpia) 
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En aquest treball s’han avaluat i comparat els impactes ambientals derivats de la construcció i 

de l’operació de dos sistemes naturals de tractament d’aigües residuals basats en llacunes d’alta 

càrrega (HRAP), amb estratègies diferents de recuperació de recursos a partir de la biomassa 

microalgal (l’Escenari 1 permet l’obtenció de biogàs i l’Escenari 2 la producció de biofertilitzant), 

per una població de 10.000 habitants, mitjançant la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida 

(ACV). La major part de les dades utilitzades s’ha extrapolat dels resultats obtinguts 

experimentalment a escala de laboratori i a les plantes pilot de Barcelona (Escenari 1) i d’Almeria 

(Escenari 2). Addicionalment s’han comparat els sistemes de HRAP amb un sistema convencional 

de fangs activats (Escenari 3). 

Comparant els escenaris de HRAP l’Escenari 1 genera menys impacte a les categories Climate 

Change, Ozone Depletion, Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion gràcies a la 

contribució dels productes evitats (energia i nutrients) que permeten contrarestar l’impacte 

total. 

Ara bé, a la resta de categories analitzades és l’Escenari 2 el que genera menys impacte. A les 

categories Freshwater i Marine Eutrophication i Metal Depletion la influència de les condicions 

climàtiques (major temperatura i radiació solar) en l’eliminació de nutrients i en el temps i la 

superfície de tractament el fan ser més eficient; i a les categories Terrestrial Acidification i 

Particulate Matter Formation i Human Toxicity i Terrestrial Ecotoxicity, l’aplicació de 

biofertilitzant a l’agricultura produeix, a les unes, menys emissions a l’aire de NH3 i, a les altres, 

menys emissions al sòl de metalls pesants respecte de les que es produeixen quan s’aplica el 

digestat. 

Els Escenaris 1 i 2 presenten uns impactes ambientals similars si es comparen amb l’Escenari 3. 

De fet, els sistemes de HRAP tenen un menor impacte a les categories Climate Change, Ozone 

Depletion, Marine Eutrophication, Photochemical Oxidant Formation i Fossil Depletion i per fer-

los més atractius mediambientalment caldria que s’aconseguís: 

 Implementar les HRAP en indrets amb condicions climàtiques que els siguin favorables 

per tal: 

- D’augmentar encara més l’eficiència d’eliminació de nutrients (N i P). 

- De reduir el temps de depuració i, conseqüentment, la superfície de tractament. 

 Reduir les emissions de NH3 produïdes a les HRAP controlant el pH amb la injecció de 

CO2. 

 Minimitzar les concentracions de metalls pesants de la biomassa microalgal 

desenvolupant tècniques adequades de separació de components. 

 Millorar el disseny de les HRAP per tal de reduir els materials de construcció (p. ex. 

excavació). 

La normalització indica que en tots els escenaris les categories d’impacte més significatives són: 

Freshwater Eutrophication, Terrestrial Acidification, Marine Eutrophication i Human Toxicity. En 

aquestes categories l’Escenari 2 és més respectuós amb el medi ambient. 

Els resultats de l’anàlisi de sensibilitat, d’una banda, confirmen la robustesa dels resultats 

obtinguts a l’ACV a 8 de les 11 categories d’impacte pel que fa a l’Escenari 2; d’altra banda, els 
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resultats corresponents a l’Escenari 1 posen de manifest que caldria utilitzar dades a escala real, 

bàsicament les referents a la producció de biogàs, ja que els valors de les hipòtesis de partida 

són dades experimentals. 

Els resultats de l’avaluació de l’estacionalitat confirmen que la influència de les condicions 

climàtiques és fonamental en els sistemes de HRAP i que la millor ubicació seria en indrets amb 

temperatures càlides i major radiació solar.  

Des del punt de vista econòmic, l’Escenari 1 té uns costos de construcció majors que l’Escenari 

2 i això està relacionat amb el clima de Barcelona, que és menys càlid i implica temps i superfícies 

de tractament superiors. En termes de costos d’explotació també és l’Escenari 1 el més costós a 

conseqüència de la calor necessària per a la codigestió anaeròbia, procés pel qual s’obté el 

biogàs a partir de la biomassa microalgal i dels fangs primaris. 

Igualment, en l’aspecte econòmic cal tenir en compte que la recuperació de recursos permet 

absorbir els costos d’explotació dels sistemes i, fins i tot, obtenir beneficis. Destacar que 

l’Escenari 2 és més rendible que l’Escenari 1 a causa del major valor afegit del biofertilitzant en 

comparació amb l’energia obtinguda per cogeneració del biogàs. 

Per poder disposar d’uns resultats més acurats i poder determinar l’estratègia de recuperació 

de recursos més adequada seria bo dur a terme un nou ACV i un nou estudi econòmic on els dos 

sistemes de HRAP fossin implementats sota els mateixos condicionants i encara seria millor 

poder recalcular-los amb dades obtingudes a partir de sistemes a escala real i a més llarg termini. 

També es recomana efectuar una anàlisi de sostenibilitat dels sistemes de HRAP amb 

recuperació de recursos que tingués en compte no només els aspectes tècnics, ambientals i 

econòmics sinó també els aspectes socials que afectessin al cicle de vida d’aquest tipus 

d’infraestructura. Aquest complement permetria donar una visió més global a la comparativa 

efectuada. 

En conclusió, s’ha comprovat que els sistemes de HRAP implementats en comunitats petites 

poden contribuir al desenvolupament sostenible i a la rendibilitat del procés de depuració de les 

aigües residuals, especialment si, com ja s’ha apuntat més amunt, s’apliquen en climes càlids i 

es reutilitza la biomassa microalgal per obtenir-ne biofertilitzant. 
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