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1. Resum executiu 
En el paquet de treball 4 (PT4), en el qual s’engloba aquest lliurable, s’ha dut a 
terme una revisió de les diferents operacions unitàries existents en els diferents 
casos d’estudi per l’eliminació de traces de contaminants orgànics (TrOC), metalls 
i contaminants microbiològics. 

Primerament s’han definit els diferents tipus d’operacions unitàries per a la 
regeneració de l’aigua classificant-los com a operacions unitàries de regeneració 
convencionals i avançats. S’han considerat com a operacions unitàries de 
regeneració convencionals les unitats integrals (bioreactors de membrana 
(BMR)), les unitats post-tractament (fisicoquímic + decantació (FQ-D), biofiltre 
de sorra (BFS), carbó actiu biològic (CAB) i membranes de microfiltració i 
ultrafiltració (MF/UF)) i les unitats de desinfecció (clor (Cl2), hipoclorit de sodi 
(NaClO), cloramines, diòxid de clor (ClO2) i ultraviolat (UV)). Com a operacions 
unitàries de regeneració avançat s’han considerat les unitats d’osmosis inversa 
(OI), d’electrodiàlisis (EDI), de carbó actiu en pols (CAP), de carbó actiu granular 
(CAG) i de processos d’oxidació avançats (POA).  

Seguidament s’han proposat una sèrie de trens de tractaments segons els 
possibles usos de l'aigua regenerada. Concretament, s’han definit trenta-tres 
trens de tractament més sis possibles desinfeccions, obtenint un total de cent 
seixanta-set trens possibles. Cadascuna de les operacions unitàries definides han 
estat caracteritzades pel que fa a: rendiment d'eliminació dels paràmetres 
contaminants seleccionats al paquet de treball 2 (PT2), costos capitals i 
operacionals i finalment impactes ambientals. Tota aquesta informació s’ha 
agrupat a una base de coneixement estructurada en format Excel per a una fàcil 
integració al paquet de treball 5 (PT5), al Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD). El 
present document acompanya aquesta base de dades per tal d’explicar la 
metodologia emprada per elaborar-la així com les assumpcions que s’han 
realitzat quan ha calgut.  

Eficiències de tractament: 

S’ha analitzat l’eficiència d’eliminació de 4 paràmetres subrogats (pH, 
conductivitat, terbolesa, sòlids en suspensió carbó orgànic total) i, 2 indicadors 
químics/nutrients (amoni i nitrats), 10 TrOCs (Carbamazepina, Diclofenac, N,N-
dietil-m-toluamida (DEET), Iopromida, 1,4-Dioxà, N- nitrosodimetilamina 
(NDMA), Venlafaxina, Cafeïna, Perfluorooctà àcid sulfònic (PFOS) i Di-(2-
etilhexyl)ftalat (DEHP)), 2 metalls pesants (Níquel i Zinc) i 3 paràmetres 
microbiològics (bacteris, virus i protozous) segons les operacions unitàries 
definides. En cada una d’elles, s’ha definit les eficiències d’eliminació, l’origen de 
la informació i la referencia d’on s’ha extret la informació. Les eficiències 
d’eliminació s’han expressat com a percentatges d’eliminació mínims i màxims. 
No obstant, pels contaminants microbiològics les eficiències s’han expressat amb 
valors de reducció logarítmica (LRV) i, per la mesura del pH, com a valors mínim 
i màxim. L’origen de la informació manifesta si les eficiències són d’experiments 
realitzats al laboratori, de resultats reportats a plantes pilot o resultats reportats 
de plantes industrials. 
Alguns paràmetres també s’han categoritzat com a N.E, no especifica, o N.A, no 
aplica. “N.E” indica aquells paràmetres dels quals no s’especifica o no se’n disposa 
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informació bibliogràfica. Mentre que “N.A” fa referència a aquells paràmetres que 
no tenen cap impacte o rellevància en el tractament indicat.  

A la següent taula es resumeixen les operacions unitàries més eficients i 
significatives per l’eliminació de TrOCs (eliminació superior al 70% per tots els 
paràmetres estudiats), metalls (eliminació superior al 70% per tots els 
paràmetres estudiats) i contaminants microbiològics (reducció logarítmica entre 
2 i 6 simultàniament dels tres regnes estudiats). Això no implica que hi hagi 
operacions unitàries no contemplades en aquesta taula, les quals eliminin de 
manera significativa algun dels paràmetres de tipus de contaminants.  

Tipus de contaminants 
Operacions unitàries més eficaces per 

la remoció dels contaminants 
Subrogats OI 

Indicadors químics/nutrients BFS, EDI, OI 
Traces de contaminants orgànics OI, POA 

Metalls pesants OI, EDI, CAB,CAG,CAP 
Contaminants microbiològics DES 

 

Altres criteris de priorització: 

Entre els criteris de priorització de les operacions unitàries s’ha tingut en compte 
el temps d’estabilització, els subproductes generats durant la desinfecció i la 
superfície necessària per implementar el tractament. 

El temps d’estabilització de cada operació unitària ha estat calculat a partir de 
l'experiència de Cetaqua en l'operació d'aquest tipus d’operacions unitàries, ja 
que, no s'han trobat referències bibliogràfiques. Els valors varien de zero dies, 
fins a 30 dies depenent del tipus de operacions unitàries. 

S’ha tingut en compte el criteri subproductes de desinfecció (SPD) determinant 
la probabilitat de formació dels SPD per cada operacions unitàries (baixa, mitja, 
alta) en funció de la capacitat d’eliminació dels precursors en els operacions 
unitàries previs. 

Pel càlcul de la superfície necessària de les diferents operacions unitàries s’ha 
partit de casos de referència mesurant la superfície de l’operació unitària amb 
Google Maps per a una determinada capacitat de producció. D'aquesta manera 
s'ha calculat la superfície per unitat de producció, m²/m³/d, i s'ha estimat la 
superfície per a altres capacitats seguint la proporció d'escales similar a la de Z. 
Ping Li et al. (2019). 

Impacte econòmic: 

En l’impacte econòmic s’ha estimat el CAPEX i l’OPEX per les diferents operacions 
unitàries. Per a algunes unitats s'han obtingut referències per a tots els cabals de 
tractament però, en altres casos, s'han obtingut només referències per a un cabal 
i s'ha estimat el seu cost per a altres escales seguint les economies d'escala com 
en la referència de T. Guo et al. (2014). L’operació unitària que té un major cost 
és el bioreactor de membrana ja que equival a un tractament secundari i a un 
tractament terciari. La resta de les operacions unitàries estarien incloses en un 
tractament terciari. Aquelles operacions unitàries amb una alta eliminació de 
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matèria orgànica dissolta i/o amb una alta eliminació de sals són les que tenen 
un major cost (CAB, EDI, CAP/CAG, POA, BRM, UF, OI). 

Impacte ambiental 

En l’impacte ambiental s’han seleccionat dos indicadors: la petjada de carboni i 
la petjada hídrica. Els operacions unitàries que tenen una major petjada de 
carboni són el BRM (0,24 kgCO2 eq/m³) i la OI (0,24 kgCO2 eq/m³) a causa de 
l'alt consum de químics i energia. En canvi, els operacions unitàries que tenen 
una petjada hídrica més elevada són els que utilitzen productes químics durant 
l'operació, principalment els processos amb membranes que els utilitzen per a 
les neteges.  
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2. Objectius 
En el PT4 es realitza una revisió de les diferents operacions unitàries existents en 
els diferents casos d’estudi per l’eliminació de TrOC, metalls i contaminants 
microbiològics. Cadascuna de les operacions unitàries serà caracteritzada pel que 
fa a: rendiment d'eliminació, costos capitals i operacionals i finalment impactes 
ambientals. Aquesta informació sistematitzada constituirà la part de 
metodologies de tractament que utilitzi l'eina d'ajuda a la decisió (SAD) per 
recomanar una operació unitària determinada en un cas d'aplicació particular. 

L’objectiu principal del present lliurable és explicar la metodologia seguida així 
com les assumpcions que s’han realitzat per elaborar la base de coneixement així 
com el disseny dels trens de tractament del PT4. Per a fer-ho, s’han dut a terme 
les següents tasques: 

 Revisió i compilació d’informació existent quant a eficiències de tractament 
en les operacions unitàries utilitzades per a la regeneració d’aigua. 

 Estimació d’impactes econòmics i ambientals de les operacions unitàries. 
 Disseny de trens de tractament a partir de trens de tractament de casos 

de referència del Paquet de Treball 1 (PT1) i a partir de les eficiències 
d'eliminació de les diferents operacions unitàries estudiades. 

 Generació de base de coneixements amb dades d’eficiències d’eliminació, 
impactes mediambientals i econòmics.  

Aquest document servirà de guia per futurs usuaris del SAD a l’hora d’utilitzar-lo 
i afegir noves operacions unitàries.  

 

3. Tipologia de operacions unitàries de regeneració 
segons qualitat d’aigua obtinguda 

El present capítol descriu les diferents tipologies d’operacions unitàries que es 
tindran en compte per fer tot l’anàlisi posterior de revisió d’eficiències 
d’eliminació, impacte econòmic i ambiental. Aquestes es separen en operacions 
unitàries de regeneració convencionals, operacions unitàries de regeneració 
avançada així com un recull dels trens de tractament més típics segons ús. 

3.1 Operacions unitàries de regeneració convencionals 
Es consideren operacions unitàries de regeneració convencionals aquelles que 
estan dissenyades per a l’eliminació de la matèria orgànica particulada i dissolta, 
la terbolesa i els sòlids en suspensió. En el present subcapítol, es descriuen les 
diferents solucions integrals considerades com a operacions unitàries de 
regeneració convencionals, les solucions post-tractament així com les diferents 
solucions de desinfecció. 

3.1.1  Solucions integrals 
 Bioreactor de membranes (BRM) 

Els BRMs són operacions unitàries de depuració de fangs actius on el decantador 
secundari (DS) és substituït per un sistema de membranes d’ultrafiltració (UF) o 
microfiltració (MF). La qualitat de l'efluent, per tant, és la mateixa que el d'una 
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EDAR de fangs actius convencionals (FAC) seguit d'un tractament de regeneració 
avançat (TRA). Són una opció en la reutilització d'efluents depurats quan no es 
disposa d'espai i es requereixen qualitats elevades de l'efluent, en absència de 
bacteris. 
 
En la Taula 1 es mostren les etapes prèvies i els paràmetres diana que 
s'eliminen amb la tecnologia BRM. 
 

Taula 1. Pretractaments i paràmetres diana de tractaments de solucions 
integrals. 

 

3.1.2 Solucions post-tractament 
Les solucions post-tractament son operacions unitàries afegides després del 
decantador secundari dels fangs actius convencionals (FAC). L'objectiu és 
l'eliminació de sòlids en suspensió i col·loidals, i procurar un sistema que permeti 
esmorteir la variabilitat de l'efluent d'entrada a l'estació regenerada d'aigües, 
amb la finalitat de permetre un funcionament correcte de les etapes posteriors, 
com la desinfecció. Aquests operacions unitàries tenen una certa acció 
desinfectant ja que els bacteris i virus fixats als sòlids en suspensió són eliminats 
amb aquests. 
 

 Fisicoquímic + Decantació (FQ-D) 
Els tractaments fisicoquímics es basen en la precipitació química mitjançant 
l'addició d'un reactiu. Normalment consten de tres etapes: coagulació, floculació 
i decantació. Els reactius emprats solen ser coagulants inorgànics (sals de ferro 
o alumini) o bé polímers orgànics (polielectròlits). 
 

 Biofiltre de sorra (BFS) 

Operacions 
unitàries 

Etapa prèvia 
/pretractament 

Paràmetres diana Referències 

BRM 
Decantació 

Primària (DP) 

Subrogats 
(Yang et al. 2020)(Katz et al. 

2008) 

Indicadors 
químics/nutrients 

(Yang et al. 2020) 

Metalls (Di Fabio et al. 2013) 

TrOCs 

(Kümmerer, DIonysiou, and 
Fatta-Kassinos 

2016)(Echevarría et al. 
2019)(California, 

Management, and Region 
2009)(Ouarda et al. 

2018)(M. Zolfaghari, P. 
Drogui, B. Seyhi, S.K. Brar, 

G. Buelna 2014) 

Contaminants 
biològics 

(Francy et al. 2012)(Ottoson 
et al. 2006) 



 
 

12 
 

Un biofiltre de sorra és una adaptació del filtre tradicional que consta de vàries 
etapes i elimina patògens i sòlids en suspensió a través d’una combinació de 
processos biològics i físics. La capa superficial del filtre (capa biològica) atrapa la 
matèria orgànica i microorganismes, els quals s'encarregaran, mitjançant la seva 
activitat biològica, d'eliminar els virus i paràsits de l'aigua. Després d'això l'aigua 
continua descendint pel filtre a les següents capes de sorres de diferents 
grandàries, en les quals quedaran retingudes les partícules en suspensió. 
 

 Carbó actiu biològic (CAB) 

El terme Carbó Actiu Biològic s'utilitza quan es promou deliberadament l'activitat 
bacteriana en un sistema de carbó actiu granulat (CAG). El major avantatge del 
sistema CAB és que la matèria orgànica recalcitrant eliminada de l'aigua 
s’adsorbeix primer en els macroporus, on queda retinguda el temps suficient per 
a promoure la seva lenta biodegradació pels bacteris adherits. 

 Membranes de microfiltració i d’ultrafiltració (MF/UF) 

La MF i UF es basen en la separació física. La grandària de porus de la membrana 
determina fins a quin punt són eliminats els sòlids dissolts, la terbolesa i els 
microorganismes. Les substàncies de major grandària que els porus de la 
membrana són retingudes totalment. En tots dos casos la qualitat de l'aigua 
d'alimentació influeix molt en l'eficiència, sensible a variacions brusques de sòlids 
en Suspensió (SS) i terbolesa. 

Les membranes emprades en microfiltració (MF) retenen les partícules de 
grandària entre 0,1 i 0,2 µm. La MF és efectiva eliminant macromolècules i 
permet la retenció dels materials col·loidals d'origen inorgànic i orgànic. No 
obstant això, no assegura l'eliminació exhaustiva de virus. La ultrafiltració pot 
emprar-se per a eliminar la majoria de les partícules. S'utilitza la UF quan han 
d'eliminar-se pràcticament totes les partícules col·loidals (incloent la major part 
de microorganismes patògens). 
 
En la Taula 2 es mostren les etapes prèvies i els paràmetres diana que s'eliminen 
amb les solucions post-tractament. 
 

Taula 2.Pretractaments i paràmetres diana de operacions unitàries post-
tractament. 

Operacions 
unitàries 

Etapa prèvia 
/pretractament 

Paràmetres diana Referències 

FQ-D DS 

Subrogats 

(Raquel Iglesias Esteban 
2016)(Metcalf & Eddy Inc, 
George Tchobanoglous, 
Franklin L Burton 2014) 

Indicadors 
químics/nutrients 

(Metcalf & Eddy Inc, George 
Tchobanoglous, Franklin L 

Burton 2014) 

Metalls 
(Metcalf & Eddy Inc, George 
Tchobanoglous, Franklin L 

Burton 2014) 
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TrOCs 

(Sheng et al. 2016)(Merel 
and Snyder 2016)(Pontius 

2019)(M. Zolfaghari, P. 
Drogui, B. Seyhi, S.K. Brar, 

G. Buelna 2014) 

Contaminants 
biològics 

(LeChevallier 2013)(Bratby J. 
2006) 

FS 
DS 

FQ-D 

Subrogats 
(Raquel Iglesias Esteban 

2016) 

Metalls 
(Saseendran and 

Swarnalatha 2016)(Box and 
Emirates 2010) 

Contaminants 
biològics 

(Ottoson et al. 2006)(Raquel 
Iglesias Esteban 

2016)(LeChevallier 2013) 

BFS 
DS 

FQ-D 

Subrogats 
(X. and J. 2013)(Bourgin et 
al. 2018)(Rizzo et al. 2015) 

Indicadors 
químics/nutrients 

(X. and J. 2013) 

Metalls 
(Saseendran and 

Swarnalatha 2016) (Box and 
Emirates 2010) 

TrOCs 
(California et al. 

2009)(Bourgin et al. 2018) 

Contaminants 
biològics 

(LeChevallier 2013)(Ottoson 
et al. 2006) 

CAB 
DS 

FQ_D 

Subrogats 

(Hatt, Germain, and Judd 
2013)(Kumar et al. 

2020)(Luca Sbardella, 
Joaquim Comas, Alessio 

Fenu, Ignasi ROdriguez-Roda 
2018) 

Indicadors 
químics/nutrients 

(Luca Sbardella, Joaquim 
Comas, Alessio Fenu, Ignasi 

ROdriguez-Roda 2018) 

Metalls 
(Meena, Rajagopal, and 

Organisation 2010) 

TrOCs (California et al. 2009) 

MF/UF 
DS 

FQ-D 

Subrogats 
(Metcalf & Eddy Inc, George 
Tchobanoglous, Franklin L 

Burton 2014) 

Contaminants 
biològics 

(World Health Organisation 
2017) 
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3.1.3 Solucions desinfecció 
La desinfecció en les operacions unitàries és essencial per a la reutilització 
saludable de l'aigua mitjançant la inactivació o destrucció dels microorganismes 
patògens. La desinfecció de l'aigua sol dur-se a terme mitjançant processos físics 
(com els raigs ultraviolats (UV)) o mitjançant desinfectants o higienitzadors 
químics (com el clor, el diòxid de clor, el peròxid d'hidrogen, l'ozó i les cloramines, 
etc.) o mitjançant un procés combinat. Cal mencionar que a part dels processos 
de desinfecció hi ha tractaments de membrana com la MF/UF/OI així com POA, 
els quals no obstant no estan dissenyats per aquest objectiu, també tenen poder 
de desinfecció. 

Tot i que els processos de separació per membrana poden reduir de gran forma 
els patògens microbians, és necessari establir un procés de desinfecció per al 
tractament final i romanent per a garantir nivells segurs de patògens en cas de 
contaminació externa de l'efluent. Els processos de desinfecció habitualment 
utilitzats es mostren a la Taula 3. 

Entre aquests mètodes, la cloració es considera el desinfectant més comú en 
forma de clor gasós, cloramines i hipoclorit de sodi. Les cloramines són 
moderadament efectives en la inactivació de patògens bacterians, mentre que el 
clor gasós i l'hipoclorit de sodi són tots dos efectius en la inactivació de patògens 
bacterians i virals mitjançant la generació de clor lliure. Els processos 
d'ozonització i UV s'identifiquen com a alternatives de desinfecció més sòlides 
quan s'utilitzen contra els protozous, encara que l'ozó té una eficàcia limitada 
contra el Cryptosporidium spp. 

No obstant, els  desinfectants utilitzats en la desinfecció química són oxidants 
relativament forts que poden transformar els orgànics en subproductes de la 
desinfecció (SPD). La selecció dels mètodes de desinfecció ha d'associar-se a les 
característiques de l'afluent, la qualitat de l'efluent, la toxicitat de l'agent 
desinfectant, la formació de subproductes, el cost i les aplicacions finals. 

Taula 3.Processos de desinfecció més utilitzats. 

Tipus de desinfecció 
Etapa 

prèvia/pretr
actament (*) 

Paràmetr
es diana 

Referències 

Química Cloració 

Clor 
(Cl2) 

FQ-D 
FS 
BFS 
BRM 
OI 
EDI 

CAG/CAP 
POA 

Contamin
ants 

microbiolò
gics 

(World Health 
Organisation 2017) 

Hipocl
orit 
de 

sodi 
(NaCl

O) 

(Garmen 2015)(Lin et al. 
2020)(Yang et al. 2020) 

Clora
mines 

(Laura J. Rose, Eugene 
W. Rice, Lisa Hodges, 

Alicia Peterson 
2007)(Health, Figures, 

and Table 
2019)(Herschy 2012) 

Diòxid 
de 

(J L Banach, L S van 
Overbeek, M N Nierop 
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clor 
(ClO2) 

Groot, P S van der 
Zouwen 

2018)(Lechevallier and 
Au 2004) 

Física UV 
(World Health 

Organisation 2017) 
(*) FQ-D: Fisicoquímic + decantació; FS: Filtre de sorra; BFS: Biofiltre de sorra; BRM: Bioreactor 
de membranes; OI: Osmosi Inversa; EDI: Electrodiàlisis; CAG: Carbó actiu granulat; CAP: Carbó 
actiu en pols; POA: Processos de Oxidació avançats 

3.2 Operacions unitàries de regeneració avançats 
En el present subcapítol, es consideren tractaments avançats aquelles operacions 
unitàries que estan dissenyats per a l’eliminació de sals dissoltes i 
microcontaminants, tant orgànics com inorgànics. 

 Osmosis inversa (OI) 

L'osmosi inversa és una tecnologia de membrana que funciona mitjançant 
l'aplicació de pressió mecànica amb la qual s'aconsegueix contrarestar la pressió 
osmòtica natural, de manera que l'aigua flueix des de la zona amb major 
concentració de sals a la de menor concentració fins a obtenir una aigua filtrada. 
El procés consisteix a fer passar l'aigua a filtrar a través d'una membrana densa 
que reté pràcticament totes les sals dissoltes i soluts de baix pes molecular. 
La OI necessita un tractament previ, sent els més utilitzats la ultrafiltració, la 
microfiltració i el filtre de sorra. El pretractament seleccionat ha d'evitar el pas 
de partícules superiors a 10 µm i assegurar que el seu funcionament sigui continu. 
 

 Electrodiàlisi (EDI) 
L’electrodiàlisi és un procés de separació de sals per via electroquímica en el qual 
els ions són transferits a través de membranes des d'una solució menys 
concentrada a una altra més concentrada a conseqüència d'una diferència de 
potencial. Els cations són atrets cap a l'elèctrode negatiu i els anions són atrets 
cap a l'elèctrode positiu. Mitjançant el canvi de polaritat elèctrica es controla 
contínuament la precipitació sobre les membranes i l’embrutiment d'aquestes. 
L’EDI es una tecnologia que no redueix SS ni elimina patògens, s’implementa 
exclusivament per l’eliminació de sals. 
 

 Carbó actiu en pols (CAP)/carbó actiu granular (CAG) 

L’adsorció amb carbó actiu és un procés d’adsorció en el qual s’utilitza un sòlid 
per a eliminar una substància soluble de l’aigua. El tractament consisteix en fer 
passar el líquid a tractar a través d’un llit de carbó actiu contingut en un reactor. 
El carbó actiu ve en dues variacions: Carbó activat en pols (CAP), que acostuma 
a tenir un diàmetre inferior a 0,074 mm., i carbó activat granular (CAG) que te 
un diàmetre superior a 0,1 mm. 
 

 Processos d’oxidació avançats (POA) 

Els processos d'oxidació avançats impliquen, en general, la generació i l'ús del 
radical lliure hidroxil (•OH) com a fort oxidant per a destruir compostos que no 
poden ser oxidats per oxidants convencionals com l'oxigen, l'ozó i el clor. Per a 
produir radicals hidroxils en condicions suaus (baixa temperatura i pressió) 
s’acostuma a utilitzar l’ozó (O3), diverses combinacions d'ozó, peròxid d'hidrogen 
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(H2O2), catalitzadors i llum ultraviolada (UV). Els POAs són efectius en l’eliminació 
de la majoria de compostos orgànics i tenen una alta eficiència en l’eliminació de 
bacteris i virus. 
 

En la Taula 4 es mostren les etapes prèvies i els paràmetres diana que s'eliminen 
amb els operacions unitàries de regeneració avançats. 
 

Taula 4.Pretractaments i paràmetres diana de tractaments dels operacions 
unitàries de regeneració avançats. 

Operacions 
unitàries 

Etapa prèvia 
/pretractament 

Paràmetres 
diana 

Referències 

OI 
BMR 

MF/UF 

Subrogats 
(Del Pino and Durham 1999)(Metcalf & 

Eddy Inc, George Tchobanoglous, 
Franklin L Burton 2014) 

Indicadors 
químics/nutrients

(Metcalf & Eddy Inc, George 
Tchobanoglous, Franklin L Burton 

2014) 

Metalls 
(Metcalf & Eddy Inc, George 

Tchobanoglous, Franklin L Burton 
2014) 

TROCs 

(Rizzo et al. 2020)(Merel and Snyder 
2016)(Godri et al. 2019)(Metcalf & 
Eddy Inc, George Tchobanoglous, 

Franklin L Burton 2014) 
Contaminants 

biològics 
(World Health Organisation 2017) 

EDI 
FQ-D 
BMR 

Subrogats (Del Pino and Durham 1999) 
Indicadors 

químics/nutrients (Del Pino and Durham 1999) 

Metalls (Antônio and Rodrigues 2014) 

GAC 
MF/UF 
BMR 

Subrogats 
(Hatt et al. 2013)(Kumar et al. 

2020)(X. and J. 2013) 
Metalls (Meena et al. 2010) 

TROCs 
(Rizzo et al. 2019)(Merel and Snyder 

2016)(Ahn et al. 2015) 

PAC 
MF/UF 
BMR 

Subrogats (Echevarría et al. 2019) 
Metalls (Meena et al. 2010) 

TROCs 
(Echevarría et al. 2019)(Merel and 
Snyder 2016)(Rizzo et al. 2019) 

POA 

UV/H2O2

MF/UF 
OI 

FQ-D 

TROCs 

(Rizzo et al. 2019)(Merel and Snyder 
2016)(California et al. 2009)(World 
Health Organisation 2017)(James, 

Germain, and Judd 2014)(Arias 
Espana, Mallavarapu, and Naidu 2015) 

Contaminants 
biològics (World Health Organisation 2017) 

O3-UV 
MF/UF 

OI 
FQ-D 

TROCs 

(Echevarría et al. 2019)(Merel and 
Snyder 2016)(World Health 

Organisation 2017) (Arias Espana et 
al. 2015) 

Contaminants 
biològics 

(Matos, Gmurek, and Quinta-ferreira 
n.d.) 
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O3 
MF/UF 

OI 
FQ-D 

TROCs 
(S.kumar et al. 2020),(California et al. 
2009), (R.G.Saseendran et al.2016), 
J.Ottoson et al. 2006) 

Contaminants 
biològics 

(Q. Lin et al. 2020) 

3.3  Trens de tractament més habituals segons ús 
El detall dels trens de tractaments proposats estan inclosos a l’Annex 2- Trens de 
tractament més habituals segons ús. S’han definit trenta-tres trens de tractament 
més sis possibles desinfeccions, obtenint un total de cent seixanta-set trens 
possibles. Aquests han estat dissenyats a partir de trens de tractament de casos 
de referència del PT1 i a partir de les eficiències d'eliminació de les diferents 
operacions unitàries estudiades. 

Per a cada tren de tractament s'han indicat els possibles usos que l'aigua 
regenerada produïda podria aconseguir, que hauran de verificar-se amb les 
eficiències d'eliminació de les unitats de tractament i la composició de l'aigua a 
tractar. També s'han inclòs les referències dels tractaments corresponents al PT1. 
A continuació s'expliquen els trens de tractament més comuns en funció del tipus 
d'aplicació. 

 Tractament terciari bàsic: Producció d'aigua per a regadiu i ús urbà 

Aquest tractament conegut com a terciari bàsic, s'ha detectat en 14 plantes a 
nivell mundial, com l'ERA del Baix Llobregat o en diverses plantes a Califòrnia on 
és conegut com el Title 22 (veure Figura 1). L'objectiu és l'eliminació dels sòlids 
en suspensió i part de la matèria orgànica mitjançant un procés fisicoquímic. 
Seguidament, s'instal·la una filtració com a afinament per als sòlids en suspensió 
i barrera per a alguns patògens. Finalment, s'instal·la una desinfecció per a la 
reducció del contingut microbiològic. Depenent del tipus i dosis de desinfecció la 
reducció de contingut microbiològic pot ser major o menor, en aquest cas el més 
adequat seria la cloració, doncs la dosis emprada de clor dictaria la reducció del 
contingut microbiològic. 

L'aigua produïda per aquest tractament a les plantes de Califòrnia sol reduir la 
terbolesa per sota de 2 NTU i els Coliformes Totals per sota de 2,2 MPN/100 mL. 
Possibles usos definits, que poden veure's en més detall en el PT1 i en Annex II, 
son: 

 RD 1620/2007: 1.1 , 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 
 Reglament EU 2020/741: A, B, C, D 

 

 

Figura 1.Esquema simplificat del tractament terciari bàsic instal·lat a la ERA 
Baix Llobregat i Title 22 a California, USA. 

 Tractament avançat: Producció d'aigua pre-potable o manteniment 
de cabal mínim (recàrrega d'aqüífers). 
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És un tractament basat en el concepte de múltiples barreres al pas de patògens 
i químics. El primer pas consisteix en membranes de UF/MF per a l'eliminació de 
la matèria en suspensió i part del contingut microbiològic. Aquesta aigua, lliure 
de sòlids alimentarà a les membranes de OI que produirà una aigua amb un baix 
contingut en sals i baixa concentració de matèria orgànica dissolta. Aquells 
compostos orgànics capaços de permear a través de les membranes de OI com 
el 1,4-dioxà o el N-nitrosodimetilamina (NDMA), són eliminats mitjançant un POA 
del tipus ultraviolat/peròxid d’hidrogen (UV/H2O2). Finalment, és necessària la 
remineralització de l'aigua mitjançant l'eliminació del diòxid de carboni (CO₂) i la 
dosificació de l’hidròxid de calci (Ca(OH)2), tractaments instal·lats a les plantes 
Edward C. Little WRP en Los Angeles, USA i a Orange County Groundwater 
Replanishment System en Orange County, USA (veure Figura 2). 

 

Figura 2.Esquema d'un tractament de regeneració avançat per a la producció 
d'aigua pre-potable o per a ús ambiental instal·lat a Edward C. Little WRP i 

OCGRS a California, USA. 

En algunes plantes regeneradores d'aigües, com l'ERA del Baix Llobregat o a 
Austràlia en plantes com Beenyup o Boneo WRP, el tractament per a la recàrrega 
d'aqüífers i la reutilització potable indirecta és molt similar a l'explicat 
anteriorment (veure Figura 3). La principal diferència és que no existeix un POA 
per a l'eliminació d'aquells compostos que permeen a través de les membranes 
de OI, sinó que es procedeix directament a la seva desinfecció. D'aquesta 
manera, es manté un procés amb múltiples barreres per al pas de patògens, però 
l'eliminació de compostos orgànics és menor que si s'instal·lés un POA. 

 

Figura 3.Esquema simplificatd'un tractament de regeneració avançat per a la 
producció d'aigua pre-potable o per a ús ambiental instal·lat en ERA Baix 

Llobregat i Austràlia. 

Els dos tractaments podrien complir els requeriments per a la producció de 
determinats usos d’aigua regenerada. Possibles usos definits, que poden veure's 
en més detall en el PT1 i en l’Annex II, són: 

 RD 1620/2007: 1.1 , 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 
 Reglament EU 2020/741: A, B, C, D 
 Ús ambiental 
 Ús pre-potable 
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4. Revisió de les eficiències de tractament en les 
operacions unitàries utilitzades en la regeneració 
d’aigua 

A continuació, es resumeixen les revisions realitzades referent a les eficiències 
de tractament segons tipologies de contaminants i tipus de tractament. Per a un 
detall exhaustiu consultar l’Annex 1- Base de coneixement amb dades 
d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics, el qual és la 
base de dades que s’utilitzarà per el Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD). 

En aquesta base de dades referent a les eficiències de tractament es detallen: 

 Els diferents paràmetres contaminants seleccionats (llista acordada amb 
PT2 i PT3) per a cada categoria (TrOCs, metalls i contaminants 
microbiològics). 

 Les eficiències d’eliminació mínimes i màximes dels diferents paràmetres 
per tipus de operació unitària, amb la referència pertinent. 

 L’origen de la informació, és a dir, si les eficiències són d’experiments 
realitzats al laboratori, de resultats reportats a plantes pilot o resultats 
reportats de plantes industrials.  

Les consideracions que s’han tingut en compte són les següents: 

 Pels contaminants microbiològics, les eficiències s’han expressat amb 
valors de reducció logarítmica (LRV). Aquest terme matemàtic s’utilitza 
per expressar el número relatiu de microbis vius que s’eliminen mitjançant 
una desinfecció. Tot i que a les guies de la WHO “Guidance for producing 
safe drinking-water” (WHO, 2017) i a la legislació californiana prenen 6 
com a LRV màxim possible, aquí s’ha pres 4 com a màxim LRV màxim, el 
que mencionen a les guies australianes. S’ha decidit optar per el valor 
més restrictiu. 

 Per la mesura del pH, no s’ha expressat com a percentatge d’eliminació, 
sinó com a valor mínim i màxim. Aquest paràmetre només aplica per la 
dosificació de químics, l'osmosi inversa i pels tractaments de desinfecció. 

 Les operacions unitàries del qual no s’ha trobat informació bibliogràfica de 
les eficiències de tractament d’un paràmetre, s’han  categoritzat com a 
N.E  (no especifica). Així mateix, N.A (no aplica),  fa referència a aquells 
paràmetres que no tenen cap impacte o rellevància en l’operació unitària 
indicada. Per exemple, un tractament de carbó actiu no tindrà cap impacte 
en l’eliminació de contaminants biològics, pel que estarà categoritzat com 
N.A. 

 Els percentatges de reducció en UV s’han pres amb una dosis de 180 
mJ/cm3 com a referent, el mateix que es pren al PT2. 

 En els tractaments fisicoquímics i en decantació s’han considerat les 
tecnologies i coagulants més comuns, tot i que n’hi ha altres més moderns 
i eficients, amb els quals es poden obtenir percentatges de reducció 
majors. 
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4.1 Eficiències en l’eliminació de paràmetres subrogats 
Els paràmetres subrogats seleccionats pel PT2 són el pH, la conductivitat, la 
terbolesa, els sòlids en suspensió totals (SST) i el carbó orgànic total. A la Taula 
5 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i els paràmetres 
subrogats classificant les eficients per N.E, N.A, baixa, mitja i alta. Per veure més 
detall consultar l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències 
d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics. 

Taula 5.Resum de les eficiències d'eliminació dels paràmetres subrogats en les 
diferents operacions unitàries. 

Eficiència/ 
Paràmetre* Conductivitat Terbolesa/SST COT 

N.A 
BRM, FQ-D, FS, BFS, 

CAB, MF/UF,  
CAG, CAP, POA, DES 

 EDI, POA, DES, 
CAP 

DES 

BAIXA 
 CAB, CAG FS, BFS, CAB, EDI, POA, 

MF/UF 
MITJA  FQ-D, FS, BFS  FQ-D  
ALTA OI, EDI OI, BRM, MF/UF OI, BRM, CAG 

*N.A: No aplica, Baixa: 0-40%, Mitja: 40-70%, Alta: 70-100%. 

4.2 Eficiències en l’eliminació d’indicadors químics/nutrients 
Els indicadors químics/nutrients seleccionats pel PT2 son l’amoni (NH4

+) i el 
nitrat (NO3

-). Les operacions unitàries que permeten una eliminació efectiva son 
els biofiltres de sorra, l’osmosi inversa i l’electrodiàlisi.  

A la Taula 6 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i indicadors 
químics/nutrients classificant les eficients com N.A, baixa, mitja i alta. Per veure 
més detall consultar l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències 
d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics. 

Taula 6.Resum de les eficiències d'eliminació dels indicadors químics/nutrients 
en les diferents operacions unitàries. 

Eficiència/Paràmetre NH4
+ NO3

- 

N.A 
FS, POA, DES, FQ-D, 

MF/UF 
FS, CAP,CAG, POA, DES, FQ-

D, MF/UF  
BAIXA - - 
MITJA - - 

ALTA 
BRM, BFS, OI, EDI, CAP, 

CAG 
BFS,OI, EDI, BRM** 

*N.A: No aplica, Baixa: 0-40%, Mitja: 40%-70%, Alta: 70%-100%. 

**BRM pot ser alta si s’inclou desnitrificació  

4.3  Eficiències en l’eliminació de TrOCs 
Els TrOCs poden eliminar-se mitjançant diferents tipus de processos com 
l'adsorció, l'oxidació química, l’osmosi inversa o processos de filtració biològica. 
Els contaminants orgànics s’han classificat segons el PT2 amb els següents grups: 

 Compostos farmacèutics: Carbamazepina, Diclofenac i Venlafaxina 
 Biocides: N,N-dietil-m-toluamida(DEET) 
 Additiu alimentari: Cafeïna 
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 Agents de contrast radiològic: Iopromida 
 Subproductes de transformació/desinfecció: dimetilnitrosamina (NDMA) 
 Altres compostos: 1,4-Dioxà, Perfluorooctà àcid sulfònic (PFOS), Di-(2-

ethylhexyl)phtalate (DEHP) 

4.4 Eficiències en l’eliminació de metalls 
Les operacions unitàries disponibles per a l'eliminació de metalls pesants de les 
aigües residuals inclouen els processos fisicoquímics, l’adsorció amb carbó actiu 
(ADCA), els filtres de sorra, l’electrodiàlisi i l'osmosi inversa. Els metalls 
considerats a l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències 
d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics són el zinc i el níquel. A la 
Taula 7 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i metalls 
classificant les eficiències com N.A, baixa, mitja i alta. 

Taula 7. Resum de les eficiències d'eliminació del zinc i el níquel en les 
diferents operacions unitàries. 

Eficiència /Paràmetre (*) Zinc Níquel 
N.A MF/UF, POA, DES MF/UF, POA, DES 

BAIXA FQ-D FQ-D, FS, BFS 
MITJA BRM BRM 

ALTA FS, BFS, CAB, OI, EDI, 
CAP/CAG 

CAB, OI, EDI, CAP/CAG 

*N.A: No aplica, Baixa: 0-40%, Mitja: 40-70%, Alta: 70-100%. 

4.5 Eficiències en la desinfecció: eliminació de contaminants microbiològics 
Les operacions unitàries disponibles per a l'eliminació de contaminants 
microbiològics de les aigües residuals inclouen la coagulació i floculació, la FS, 
MF/UF, OI, la filtració biològica i la desinfecció (Cl2, ClO2, NaClO, cloramines, O3, 
UV). Tot i que els processos de separació per membrana poden reduir en gran 
mesura els patògens microbians, és necessari establir un procés de desinfecció 
pel tractament terminal i romanent per a garantir nivells segurs de patògens en 
cas de contaminació externa de l'efluent, en el cas de la desinfecció amb O3 o Cl2 
l’eficiència dependrà de la dosis emprada. 

A la Taula 8 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries classificant 
les eficiències per N.A, LVR menors a 2, LVR entre 2 i 4 i LVR majors a 4 i els LVR 
entre 1 i 4 que són desinfectants molt dependents de la dosis. 

Taula 8.Resum de les eficiències d'eliminació dels contaminants microbiològics 
en les diferents operacions unitàries. 

Eficiència 
/Paràmetre 

Bacteris Virus Protozous 

N.A CAB, EDI, CAP/CAG 
CAB, EDI, 
CAP/CAG 

CAB, EDI, 
CAP/CAG, Cl2, 

NaClO 

LVR≤2 
FQ-D, FS, BFS, 

MF/UF 
FS,BFS, BRM, 

FS, MF/UF 

FS, BFS, 
cloramines, FQ-D, 

MF/UF 

 2 < LRV ≤ 4 BRM, OI, POA, UV FQ-D, OI, POA, 
UV 

BRM, OI, POA, UV 
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1 < LRV ≤ 4 
O3, Cl2, cloramines, 

NaClO, ClO2 

O3, Cl2, 

cloramines, 
NaClO, ClO2 

O3, ClO2 

 

4.6  Manca d’informació d’eliminació de contaminants 
S’ha realitzat l’anàlisi d’identificar per quins paràmetres dels estudiats hi ha 
manca d’informació bibliogràfica sobre la seva eliminació. Per determinats  
compostos es detecta   una manca d’informació en general mentre que per altres  
depèn del operació unitària estudiat. A la Taula 9 es mostren els paràmetres 
analitzats i si s’ha trobat informació bibliogràfica de les eficiències d’eliminació. 
Concretament, s’observa que els paràmetres pels quals  s’ha trobat menys 
informació de les eficiències d’eliminació per cada tractament són les traces de 
contaminants orgànics. A la Taula 10 s’especifica per quins tractaments no s’ha 
trobat informació en el cas dels TrOCs. Aquest fet no necessàriament significa 
que no existeixi, sinó que en la recerca realitzada no s’ha trobat. Es per això que 
el futur SAD, contempla actualitzacions futures en cas que nova informació vagi 
apareixent.  

Aquesta informació es pot veure amb més detall a l’Annex 1- Base de 
coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i 
econòmics. 

Taula 9.Resum de la manca d'informació dels paràmetres estudiats. 

Paràmetres 
Manca 

d’informació 

Subrogats 
pH; Conductivitat; Terbolesa; TSS; 
COT No 

Indicadors 
químics/nutrients NH4

+ ; NO3
- No 

Metalls Zn; Ni No 

TrOCs 

Compostos 
farmacèutics 

Carbamazepina No 
Diclofenac No 
Venlafaxina Sí 

Biocides DEET No 
Additiu alimentari Cafeïna Sí 
Agents de contrast 

radiològic 
Iopromida Sí 

Indicador químic 
processos de 
transformació 

NDMA No 

Altres compostos 
1,4-Dioxà No 

PFOS Sí 
DEHP Sí 

Contaminants biològics Bactèries; Virus; Protozous No 
 

Taula 10.Manca d'informació dels TrOCs en els diversos tractaments. 

Manca d’informació de 
paràmetres 

Tractaments 

Iopromida O3-UV, Cl2 
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Venlafaxina BFS, CAB, MF/UF, OI, CAG, CAP, UV/H2O2, O3-UV, Cl2, UV 
Cafeïna UV/H2O2, O3-UV 
PFOS BFS, CAB, UV 
DEHP BFS, CAB, MF/UF, Cl2, UV 

 
5. Estimació d’impactes econòmics i ambientals de les 

operacions unitàries 
Una vegada definida l'eliminació de contaminants de les diferents operacions 
unitàries, s'han calculat indicadors de tipus econòmic i ambiental com a criteris a 
l'hora de decidir el tren de tractament més adequat. D'una banda, s'han inclòs 
els costos d'inversió i operació i manteniment de cada operació unitària, i d'altra 
banda, el càlcul de la petjada hídrica i petjada de carboni.  

Els resultats detallats de tots dos indicadors poden veure's a l’Annex 1- Base de 
coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i 
econòmics com a base de dades de criteris de priorització, com a informació 
d’entrada pel SAD. El detall dels càlculs així com la informació que conté es detalla 
a continuació. 

5.1 Indicadors d’impacte econòmic 
Els costos d'inversió (CAPEX, de l’anglès Capital expenditure) i d’operació i 
manteniment (OPEX, de l’anglès Operation expenditure) s'han estimat per a les 
diferents operacions unitàries amb l'objectiu d'obtenir un ordre de magnitud de 
la inversió necessària. Aquests varien depenent del cabal de la unitat a causa de 
les economies d'escala que són estudiades detalladament a l’article T. Guo et al. 
(2014) (Guo, Englehardt, and Wu 2014). Per a algunes unitats s'han obtingut 
referències per a tots els cabals de tractament però, en altres casos, s'han 
obtingut només referències per a un cabal i s'ha estimat el seu cost per a altres 
escales seguint les economies d'escala com a la referència de T. Guo et al. (2014). 
Els costos s'han actualitzat amb l'Índex de Preus de Consum a l'any 2020 i 
convertit a euros. 

L'estimació del CAPEX (€/m3/d) no inclou en cap cas l'obra civil prèvia necessària 
a la instal·lació de les unitats. Els costos inclosos són (IVA no inclòs): 

 Equip principal 
 Equips auxiliars de dosificació de químics, tancs i bombes 
 Instrumentació i control 
 Canonades i vàlvules 

L’OPEX inclou els següents conceptes (IVA no inclòs): 

 Consum energètic 
 Consum de químics 
 Reposició d'equips 
 Cost de personal: manteniment i operació 

A la Taula 11 es poden veure les referències utilitzades així com els cabals de 
referència. Per a més detalls consultar l’Annex 1- Base de coneixement amb 
dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics. 
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Taula 11. Referència utilitzada i cabal de la mateixa per a estimar els indicadors 
econòmics de les diferents operacions unitàries. 

Operació 
unitària 

Cabal referència 

FS (Raquel Iglesias Esteban 2016) 2.000-20.000 m3/d 
BFS* Adaptat (Raquel Iglesias Esteban 2016): 2.000-20.000 m3/d 
CAG* Adaptat (Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d 

FQ-D 
Adaptat (Raquel Iglesias Esteban 2016): 2.000-20.000 m3/d. 

(Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d 
EDI (Raquel Iglesias Esteban 2016): 2.000-20.000 m3/d 

CAP/GAC (Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d 
POA (Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d 
DES (Raquel Iglesias Esteban 2016): 2.000-20.000 m3/d 
BRM (Raquel Iglesias Esteban 2016): 2.000-20.000 m3/d 

UF (Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d, (Raquel Iglesias Esteban 
2016): 2.000-20.000 m3/d 

OI 
(Guo et al. 2014): 0 – 1.000.000 m3/d, (Raquel Iglesias Esteban 

2016): 2.000-20.000 m3/d 
* Per al CAPEX i OPEX del BFS i CAG no s'han trobat referències, per la qual cosa s'ha 
realitzat una estimació a partir del cost del FS i CAG, suposant un 10% addicional per la 
possible dosificació de químics per tal d’ajustar el balanç C:N:P, la possible ventilació i el 
control dels microorganismes. 

La operació unitària que té un major cost és el BRM, ja que equival a un 
tractament secundari i a un tractament terciari. La resta de les operacions 
unitàries estarien incloses en un tractament terciari. En la taula 16 es fa un resum 
classificant les operacions unitàries entre un cost d'inversió alt (>100 €/m³/d) i 
un cost d'inversió baix (<100 €/m³/d). Com pot veure's, aquelles operacions 
unitàries amb una alta eliminació de matèria orgànica dissolta i/o amb una alta 
eliminació de sals són les que tenen un major cost. 

Taula 12. Referència utilitzada i cabal de la mateixa per a estimar els indicadors 
econòmics de les diferents unitats de tractaments. 

CAPEX operacions unitàries 
< 100 €/m3/d FS, BFS, FQ-D, DES 
>100 €/m3/d CAB, EDI, CAP/CAG, POA, BRM, UF, OI 

 

Quant a l'impacte de l'escala en el cost, s'ha seguit la mateixa metodologia en 
tots els casos, esmentada anteriorment, per la qual cosa tots es veuen afectats 
d'igual forma per l'escala. 

A l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes 
mediambientals i econòmics  es pot trobar més de detall de la informació. 

5.2 Indicadors d’impacte ambientals 
Els impactes ambientals associats a l’ús d’una operació unitària poden jugar un 
paper important a l’hora de prioritzar la implantació d’un tractament sobre un 
altre. Per a valorar l’impacte ambiental de cada operació unitària s’han 
seleccionat dos indicadors ambientals àmpliament implementats i que permeten 
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representar dos dels aspectes més rellevants en operacions unitàries de 
reutilització: la petjada de carboni i la petjada hídrica. 

Tant per la petjada de carboni com per la petjada hídrica, s’han considerat els 
impactes associats a l’operació de cada operació unitària, incloent-hi el consum 
associat d’electricitat, el consum de reactius químics o altres entrades rellevants 
(per exemple, carbó actiu). S’han exclòs del càlcul els impactes associats a la 
construcció de les operacions unitàries, donada la seva baixa rellevància respecte 
a l’impacte total (Stokes and Horvath 2006). 

Els processos de producció dels diferents reactius químics i de producció i 
regeneració de carbó actiu s’han obtingut de la base de dades Ecoinvent v3.5 
(2018). Els factors d’empremta de carboni s’han calculat mitjançant el mètode 
IPCC 2013 GWP 100a per a tots ells, exceptuant la petjada de carboni associada 
al consum d’electricitat, valor que s’ha obtingut de la darrera versió de la Guia 
Pràctica pel càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) (OCCC 
2012). 

La petjada hídrica indirecta associada a cada operació unitària s’ha calculat a 
partir dels volums d’aigua dolça consumida en cadascun dels processos de 
producció. Aquests volums s’han obtingut de la mateixa base de dades Ecoinvent. 
Seguint l’enfocament d’empremta hídrica proposat per la Water Footprint 
Network (Egan 2011) no s’han considerat aquells volums d’aigua utilitzats i 
retornats a la conca (p.ex. volums d’aigua per refrigeració) ni aquells provinents 
d’aigua de mar. 

A continuació, a la Taula 13 es descriuen els factors d’emissió, per a la petjada 
de carboni (en unitats de kg CO2 eq. per unitat d’energia, reactiu químic o carbó 
actiu) i la petjada hídrica indirecta (en unitats de L eq. per unitat d’energia, 
reactiu químic o carbó actiu) que s’han considerat pel càlcul dels impactes de 
cada operació unitària. 

Taula 13. Factors utilitzats pel càlcul de la petjada de carboni i la petjada 
hídrica i origen dels factors. 

 Procés 
Uni
tats

* 

kg CO2 

eq./un. 
L eq. / un. Font Procés a Ecoinvent v3.5 

(2018)  

Electricitat kWh 0,24 1,64 

Empremta 
carboni: OCCC, 

2020, 
Empremta 

hídrica: 
Ecoinvent v3.5 

1 kWh Electricitat, alt voltatge 
{ES}| mercat per a | Alloc Def, 

2019 
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FeCl3 kg 0,58 7,77 
Ecoinvent v3.5 

(2018) 

1 kg Fe (III) clorur sense aigua, 
40% en solució {CH}| producció 
de clorur de Fe (III), 40 % en 
solució | APOS, S (del projecte 

Ecoinvent 3- assignació en el punt 
de substitució-sistema) 

NaOCl kg 2,28 18,82 Ecoinvent v3.5 
(2018) 

1 kg Hipoclorit de sodi, sense 
aigua, 15% en solució {RER}| 
producció d'hipoclorit de sodi, 
15% en solució | APOS, S (de 

projecte Ecoinvent 3 - assignació 
en el punt de substitució - 

sistema) 

Àcid cítric kg 2,93 377,71 
Ecoinvent v3.5 

(2018) 

1 kg àcid cítric {RER}| producció | 
APOS, S (de projecte Ecoinvent 3 

- assignació en el punt de 
substitució - sistema) 

NaOH kg 1,11 14,17 Ecoinvent v3.5 
(2018) 

Hidròxid de sodi d'1 kg, 50% en 
H2O, mescla de producció, en 
planta/RER S (de processos de 

sistema d'Ecoinvent de projecte) 

HCl kg 0,96 9,09 Ecoinvent v3.5 
(2018) 

1 kg d'àcid clorhídric, sense aigua, 
30% en solució {RER}| producció 

d'àcid clorhídric, a partir de la 
reacció d'hidrogen amb clor | 

APOS, S (del projecte Ecoinvent 3 
- assignació en el punt de 

substitució - sistema) 

H2O2 kg 1,20 5,86 
Ecoinvent v3.5 

(2018) 

1 kg peròxid d'hidrogen, sense 
aigua, 50% en solució {RER}| 
producció d'hidrogen peròxid, 
50% en solució | APOS, S (de 

projecte Ecoinvent 3 - assignació 
en el punt de substitució - 

sistema) 

Carbó 
actiu 

(verge) 
kg 8,04 26,39 

Ecoinvent v3.5 
(2018) 

1 kg: carbó activat granular 
{RER}| producció de carbó 

activat, granular del carbó dur| 
APOS, S (de projecte Ecoinvent 3 

- assignació en el punt de 
substitució - sistema) 

Carbó 
actiu 

(regenerac
ió) 

kg 0,83 6,69 
Ecoinvent v3.5 

(2018) 

1 kg. Carbó activat granular 
{RER}| tractament del carbó actiu 

gastat, granular del carbó dur, 
reactivació | APOS, S (de projecte 

Ecoinvent 3 - assignació en el 
punt de substitució - sistema) 
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* En el cas dels reactius químics, els factors estan expressats per kg de producte 
pur. 

Les operacions unitàries que tenen una major petjada de carboni són el BRM 
(0,24 kgCO2 eq/m³) i la OI (0,24 kgCO2 eq/m³) a causa de l'alt consum de 
químics i energia. Les operacions unitàries que tenen una empremta hídrica més 
elevada són les que utilitzen productes químics durant l'operació, principalment 
els processos amb membranes que els utilitzen per a les neteges. Per exemple, 
el BRM i UF amb un valor de 377,70 Leq./un, a causa del consum d'hipoclorit 
sòdic, àcid cítric i fins i tot de clorur fèrric com a pre-coagulants. A l’Annex 1- 
Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes 
mediambientals i econòmics  es pot trobar més de detall de la informació. 

6. Altres criteris tècnics 
Després de la cerca bibliogràfica per tal de veure les eficiències de tractament 
dels diferents paràmetres seleccionats segons operació unitària, s’ha vist 
necessari estudiar altres criteris que podrien servir per prioritzar un operació 
unitària o un altre. Aquests criteris son bàsicament: 

 Temps d’estabilització de l’operació unitària 
 Subproductes generats durant la desinfecció 
 Superfície necessària per implementar el tractament. 

El detall d’aquesta informació es troba a l’Annex 1- Base de coneixement amb 
dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics com a 
base de dades de criteris de priorització com a informació d’entrada pel SAD. El 
detall dels càlculs així com la informació que conté es detallen a continuació 

6.1  Temps d’estabilització de l’operació unitària 
Entre els criteris de priorització de les unitats de l’operació unitària s'ha inclòs el 
temps d'estabilització. Aquest indica el temps necessari després d'una parada 
perquè l’operació unitària torni a operar de manera estable a la capacitat de 
disseny produint la qualitat d'aigua objectiu. En el temps d'estabilització no 
s'inclouen els problemes electromecànics que puguin existir en la instal·lació ni 
el temps de comissionat de la operació unitària. 

Aquests temps han estat calculats a partir de l'experiència de Cetaqua en 
l'operació d'aquesta mena de tractaments, ja que no s'han trobat referències. Els 
valors mostrats a l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències 
d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics són valors arrodonits a dies 
d'operació (1 torn de 8 hores) per a orientar a l'usuari del SAD sobre el temps 
necessari per a aconseguir una producció estable d'aigua regenerada, excepte en 
el cas dels tractaments biològics on és el temps d'aclimatació de la fauna. 

Els valors del temps d'estabilització varien de: 

 zero dies, és a dir, la unitat produeix aigua de la qualitat desitjada a partir 
de la seva arrencada.  

 Un dia, és necessari seguir un protocol curt per a la qual la unitat arriba a 
la producció desitjada.  
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 Finalment, s'han estimat 30 dies com a temps d'estabilització dels 
tractaments de tipus biològic com són el BRM, BFS i CAB, que indica el 
temps necessari perquè la fauna del reactor estigui aclimatada. 

En la taula 15 es resumeixen el temps d'estabilització de cada unitat i una breu 
descripció dels motius de la seva durada: 

Taula 14.Temps d'estabilització estimat per a les operacions unitàries i 
descripció 

Operació 
unitària 

Temps 
d’estabilització 

(dies) 
Descripció 

FS 1 
Temps necessari perquè el llit del filtre s'assenti i 

pugui operar a la capacitat de disseny 

BFS 30 Temps necessari perquè la fauna del filtre s'aclimati 
a les condicions d'operació 

CAB 30 
Temps necessari perquè la fauna del filtre s'aclimati 

a les condicions d'operació 

FQ-D 1 
Temps necessari per a l'ompliment de les cambres 
de coagulació-floculació i decantació, ajust de les 

dosificacions i arrencada del decantador 

EDI 1 

El grau de separació objectiu entre la part diluïda i el 
concentrat no s'aconsegueix de manera immediata, 

per la qual cosa, és necessari un temps 
d'estabilització 

CAP/GAC 1 Temps necessari perquè el llit del filtre s'assenti i 
pugui operar a la capacitat de disseny 

POA 0 

S'ha pres com a referència un procés tipus UV/H2O2 
on els llums UV comencen a operar de forma 

gairebé immediata i l'inici de la dosificació és molt 
breu 

DES 0 S'ha pres com a referència la desinfecció mitjançant 
UV el qual el seu efecte és immediat 

BRM 30 
Temps necessari perquè la fauna del reactor 

s'aclimati a les condicions d'operació 

UF 0 
S'ha considerat que les membranes de UF són 

capaces de produir aigua d'alta qualitat de manera 
immediata 

OI 1 

Les membranes d’OI és possible que necessitin 
d'algunes hores perquè la qualitat d'aigua del 

permeat s'estabilitzi, encara que a vegades pot ser 
de forma gairebé immediata 

 

6.2 Subproductes generats durant la desinfecció (SPD) 
Els tipus de subproductes de la desinfecció que es poden formar depèn d'una 
sèrie de factors: 

 El tipus de desinfectant. 
 La dosi de desinfecció. 
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 El tipus i composició de l’aigua a tractar 
 La desinfecció residual que queda en l'aigua. 

Els subproductes de la desinfecció es formen per la reacció dels desinfectants 
químics amb els precursors dels subproductes i per tant, perquè es formi un 
subproducte de desinfecció, es requereix que siguin presents en l'aigua, 
simultàniament, el precursor i el desinfectant.  

Respecte als SPDs inorgànics, en el cas de la formació de clorats, el principal 
mecanisme és la desproporció del clor lliure (HClO/ClO-), en el qual l'equilibri ve 
determinat pel pH. Per tant, per a predir quantitativament l'acumulació de clorats 
en l'aigua de procés, és important determinar l'addició necessària de clor lliure 
per a mantenir la qualitat de l'aigua així com conèixer el temps 
d’emmagatzematge de l’hipoclorit sodi per tal de preveure una possible 
degradació. Altres SPDs inorgànics a tenir en compte són per exemple els 
bromats que es formen del procés d’ozonització i el clorit (i el clorat, aquest darrer 
en menys proporció) en el cas d’emprar diòxid de clor. 

Respecte als SPDs orgànics, la majoria dels desinfectants químics habitualment  
utilitzats (per exemple, hipoclorit de sodi, hipoclorit de calci i clor gasós) 
reaccionen amb la matèria orgànica i/o el bromur en diversos graus per a formar 
diferents SPD. Respecte als THMs i els HAA, la matèria orgànica natural 
(mesurada com a COT) i la matèria inorgànica (bromur) són els precursors de 
subproductes de desinfecció més significatius. Reaccionen amb els àcids fúlvics i 
húmics presents de manera natural, els aminoàcids i altra matèria orgànica 
natural (MON), així com amb els ions de iodur i bromur, per a produir THM i HAA.  

Finalment, el NDMA es forma a partir de compostos químics que ja disposen d'un 
grup amino amb dos grups funcionals de metil, sobretot en el procés de la 
cloraminació, però també en l'ozonització. El NDMA és un compost d'alta 
rellevància en l'ús prepotable per les seves propietats cancerígenes. 

A l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes 
mediambientals i econòmics  es mostren els subproductes generats per cada 
operació unitària de desinfecció així com els seus precursors i la probabilitat de 
formació d’aquests. La probabilitat de formació dels SPD vindrà donada per la 
capacitat d’eliminació dels precursors en els tractaments previs, o en tractaments 
posteriors, com per exemple en recloracions. 

A la Taula 15 es resumeixen els subproductes generats en els diferents 
tractaments de desinfecció i els seus precursors. 

Taula 15.Subproductes generats en els diferents tractaments de desinfecció i 
els seus precursors. 

Procés de desinfecció Subproductes Precursors 
Cloració 

 
 
 
 
 
 

Clor (Cl2) 

Trialometans  
Àcids haloacètics 
Haloacetonitrils 
Haloacetones 

Hidratat de clor 
Cloropicrina 

Clorur de cianogen 

MON  
MON 
MON 
MON 
MON 
MON 

N-NH4, MON 
Hipoclorit de 
sodi (NaClO) 
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Clorat 
Cloramines 

 

Hipoclorit, diòxid de clor 
N-NH4, MON 

Cloramines 

Dicloramines 
Tricloramines 

Clorur de cianogen 
Hidratat de clor 

NDMA 

N-NH4, MON 
N-NH4, MON, urea 

N-NH4, MON 
MON 

Diòxid de 
clor (ClO2) 

Clorit 
Clorat  

 

Hipoclorit, diòxid de clor 
Hipoclorit, diòxid de clor 
Hipoclorit, diòxid de clor 

Ozó (O3) 

Bromat 
Aldehids 
Cetones 

Cetoàcids 
Àcids carboxílics 

Bromoform 
Àcids acètics bromats 

NDMA 

Bromur, hipobromit 
MON 
MON 
MON 
MON 

MON, bromur 
MON, bromur 

UV -  

 

6.3 Superfície necessària per implementar el tractament 
La superfície necessària pels diferents tractaments inclou la instal·lació de 
l’operació unitària, perifèrics (tancs, bombes, emmagatzematge de productes 
químics, etc.) i el sistema de control tipus Controlador lògic programable (PLC de 
l’anglès Programmable Logic controller) 
En l’article de Z. Ping Li et al. (2019) (Ping Li, Li Liu, Jiaojiao Wu, Rong Cheng, 
Lei Shi, Xiang Zheng 2019) es fa un estudi detallat de la superfície necessària per 
a la instal·lació de BRM en funció de la capacitat de tractament, sent aquest més 
eficient com més gran és la producció. Per al càlcul de la superfície necessària de 
la resta d'unitats, s'ha partit de casos de referència (Edward C. Little Water 
Recycling Facility (ECL) i l'ERA del Baix Llobregat (BLL)), mesurant la superfície 
del tractament amb Google Maps per a una determinada capacitat de producció. 
D'aquesta manera s'ha calculat la superfície per unitat de producció, m²/m³/d, i 
s'ha estimat la superfície per a altres capacitats seguint la proporció d'escales 
similar a la de Z. Ping Li et al. (2019). A l’Annex 1- Base de coneixement amb 
dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics.  
 
Taula 16 es resumeixen les diferents plantes de referència que s’han utilitzat per 
estimar la superfície necessària de les diferents instal·lacions. Per a més detall 
consultar a l’Annex 1- Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, 
impactes mediambientals i econòmics.  
 

Taula 16. Plantes de referència utilitzades per a estimar la superfície 
necessària per a la instal·lació dels diferents tractaments. 

Operació unitària Planta referència 

FS ECL: 150.000 m3/d 

BFS Adaptado FS de ECL: 150.000 m3/d 
CAB Adaptado FS de ECL: 150.000 m3/d 

FQ-D ECL: 150.000 m3/d 
BLL : 330.000 m3/d 
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EDI BLL (Sant Boi): 55.000 m3/d 

CAP/GAC Similar a FS ECL: 150.000 m3/d 

POA ECL: 150.000 m3/d 

DES BLL: 330.000 m3/d 

BRM Review de costos de BRM [40]: 0 – 600.000 m3/d 

UF 
ECL: 60.000 m3/d 
BLL: 15.000 m3/d 

OI 
ECL: 60.000 m3/d 
BLL: 15.000 m3/d 

 

7. Conclusions 
En el PT4 s’ha explicat la metodologia seguida així com les assumpcions que s’han 
realitzat per elaborar una base de dades de les operacions unitàries i el disseny 
de diversos trens de tractament. La base de dades creada per la compilació 
d’informació existent està en format Excel, el qual es troba a l’Annex 1- Base de 
coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i 
econòmics i inclou: 

 La revisió de les eficiències d’eliminació mínimes i màximes dels 
paràmetres estudiats per les operacions unitàries definides. 

 Els criteris de priorització del tractament.  
 L’estimació econòmica i ambiental de cada operació unitària. 

Aquesta informació sistematitzada constitueix la part de metodologies de 
tractament que utilitzi l'eina de SAD per recomanar una operació unitària 
determinada en un cas d'aplicació particular. 

Primerament, s’han definit els diferents tipus de operacions unitàries per a la 
regeneració de l’aigua classificant-los com a operacions unitàries convencionals i 
operacions unitàries de regeneració avançats. S’han considerat com a operacions 
unitàries convencionals les unitats integrals (bioreactors de membrana), les 
unitats post-tractament (fisicoquímic + decantació, biofiltre de sorra, carbó actiu 
biològic i membranes de microfiltració i ultrafiltració) i les unitats de desinfecció 
(clor, hipoclorit de sodi, cloramines, diòxid de clor, ozó i ultraviolat). Com a 
operacions unitàries de regeneració avançats s’han considerat les unitats 
d’osmosi inversa, d’electrodiàlisi, de carbó actiu en pols, de carbó actiu granular 
i de processos d’oxidació avançada.  

Seguidament s’han proposat una sèrie de trens de tractaments adjuntats a 
l’Annex 2- Trens de tractament més habituals segons ús que també seran d’ajuda 
pel SAD. Per cada tren de tractament s’han indicat els possibles usos que l'aigua 
regenerada produïda podria aconseguir, que hauran de verificar-se amb les 
eficiències d'eliminació de les unitats de tractament i la composició de l'aigua a 
tractar. S’han definit trenta-tres trens de tractament més sis possibles 
desinfeccions, obtenint un total de cent seixanta-set trens possibles. Han estat 
dissenyats a partir de trens de tractament de casos de referència del PT1 i a partir 
de les eficiències d'eliminació de les diferents operacions unitàries estudiades. 



 
 

32 
 

Pel que fa a les eficiències d’eliminació, s’han analitzat per 4 paràmetres 
subrogats (pH, conductivitat, terbolesa,  i carCOTST, 2 indicadors 
químics/nutrients (NH4

+ i NO3
-), 10 TrOCs (Carbamazepina, Diclofenac, DEET, 

Iopromida, 1,4-Dioxà, NDMA, Venlafaxina, Cafeïna, PFOS i DEHP, 2 metalls 
pesants (Ni i Zn) i 3 paràmetres microbiològics (bacteris, virus i protozous). 
segons els tractaments definits. Les eficiències d’eliminació s’han expressat com 
a percentatges d’eliminació mínims i màxims. No obstant, pels contaminants 
microbiològics les eficiències s’han expressat amb valors de reducció logarítmica 
(LRV) i per la mesura del pH com a valor mínim i màxim. Alguns paràmetres 
s’han classificat amb N.E, no especifica, o N.A, no aplica. “N.E” indica aquells 
paràmetres dels quals no s’especifica o no se’n disposa informació bibliogràfica, 
bàsicament es tracta de alguns TrOCs d’estudi en funció determinats 
tractaments. Aquests es podran afegir a la base de dades a mesura que vagi 
apareixent informació referent a ells. Així mateix, els paràmetres que no tenen 
cap impacte en el tractament s’han categoritzat com a N.A (no aplica). En 
cadascuna de les operacions unitàries s’ha especificat l’origen la informació, és a 
dir si les eficiències són d’experiments realitzats al laboratori, de resultats 
reportats a plantes pilot o resultats reportats de plantes industrials.  

Les operacions unitàries més eficients per l’eliminació de paràmetres subrogats 
són les tecnologies de membranes i pels indicadors químics/nutrients són el 
biolfiltre de sorra, la electrodiàlisis i l'osmosi inversa. Els TrOCs poden eliminar-
se mitjançant diferents tipus de processos com l'adsorció, l'oxidació química, 
l’osmosi inversa o processos de filtració biològica. No obstant, les operacions 
unitàries en els quals s’obtenen eficiències d’eliminació majors són l'osmosi 
inversa i processos d’oxidació avançada. Les operacions unitàries disponibles per 
a l'eliminació de metalls pesants de les aigües residuals inclouen la precipitació 
química, l’adsorció amb carbó actiu, l'intercanvi d’ions i l'osmosi inversa. En 
l’eliminació de contaminants microbiològics de les aigües residuals els processos 
de separació de membrana redueixen de gran manera els patògens microbians. 
No obstant és necessari establir un procés de desinfecció pel tractament terminal 
i romanent per a garantir nivells segurs de patògens en el cas de contaminació 
externa de l’efluent. 

Entre els criteris de priorització de les operacions unitàries s’ha tingut en compte 
el temps d’estabilització, els subproductes generats durant la desinfecció i la 
superfície necessària per implementar el tractament.  

El temps d’estabilització de cada operació unitària ha estat calculat a partir de 
l'experiència de Cetaqua en l'operació d'aquesta mena de tractaments, ja que no 
s'han trobat referències. Els valors mostrats a l’Annex 1- Base de coneixement 
amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics són 
valors arrodonits a dies d'operació (1 torn de 8 hores) per a orientar a l'usuari 
del SAD sobre el temps necessari per a aconseguir una producció estable d'aigua 
regenerada, excepte en el cas dels tractaments biològics on és el temps 
d'aclimatació de la fauna. Els valors del temps d'estabilització varien de zero dies 
(és a dir, la unitat produeix aigua de la qualitat desitjada a partir de la seva 
arrencada), un dia (és necessari seguir un protocol curt per a la qual la unitat 
arriba a la producció desitjada) i, finalment, s'han estimat 30 dies com a temps 
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d'estabilització dels operacions unitàries de tipus biològic com són el BRM, BFS i 
CAB, que indica el temps necessari perquè la fauna del reactor estigui aclimatada. 

Respecte als subproductes de desinfecció, s’han tingut en compte els generats 
per la formació de clorats en l’aigua com a resultats de la degradació del clor i 
els generats per la formació de SPD halogenats, com els trihalometans i els àcids 
haloacètics, a causa de la reacció del clor amb la matèria orgànica. A l’Annex 1- 
Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes 
mediambientals i econòmics s’ha determinat la probabilitat de formació del SPD 
per cada tractament (baixa, mitja, alta) en funció a la capacitat d’eliminació dels 
precursors en els tractaments previs. Cal mencionar que la formació de SPDs 
també pot tenir lloc en tractaments posteriors.  

Pel càlcul de la superfície necessària del BMR s’ha utilitzat com a referència 
l’article de Z. Ping Li et al. (2019). Per la resta d'unitats, s'ha partit de casos de 
referència (Edward C.Little Water Recycling Facility (ECL) i l'ERA del Baix 
Llobregat (BLL)), mesurant la superfície del tractament amb Google Maps per a 
una determinada capacitat de producció. D'aquesta manera s'ha calculat la 
superfície per unitat de producció, m²/m³/d, i s'ha estimat la superfície per a 
altres capacitats seguint la proporció d'escales similar a la de Z. Ping Li et al. 
(2019). 

En l’impacte econòmic s’ha estimat el CAPEX i l’OPEX per les diferents unitats de 
tractament. Per a algunes unitats s'han obtingut referències per a totes les 
escales de tractament, però en altres casos, s'han obtingut només referències 
per a un cabal i s'ha estimat el seu cost per a altres escales seguint les economies 
d'escala com en la referència de T. Guo et al. 2014. La operació unitària que té 
un major cost és el BRM, ja que equival a un tractament secundari i a un 
tractament terciari. La resta de les operacions unitàries estarien incloses en un 
tractament terciari. Aquelles operacions unitàries amb una alta eliminació de 
matèria orgànica dissolta i/o amb una alta eliminació de sals són les que tenen 
un major cost (CAB, EDI, CAP/CAG, POA, BRM, UF i OI). 

En l’impacte ambiental s’han seleccionat dos indicadors: la petjada de carboni i 
la petjada hídrica. Els operacions unitàries que tenen una major petjada de 
carboni són el BRM (0,24 kgCO2 eq/m³) i la OI (0,24 kgCO2 eq/m³) a causa de 
l'alt consum de químics i energia. En canvi, els tractaments que tenen una 
empremta hídrica més elevada són els que utilitzen productes químics durant 
l'operació, principalment els processos amb membranes que els utilitzen per a 
les neteges. 
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