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1. RESUM EXECUTIU 

En aquest treball es descriu el sistema d’ajuda a la decisió (SAD) 
desenvolupat en el paquet de treball 5 (PT5) del projecte SUGGEREIX. 

Com s’explica a la Secció 2, el SAD té com a objectiu permetre avaluar trens 
de tractament avançats en funció de la seva capacitat de produir aigua 
regenerada amb una determinada qualitat segons l’ús, i en funció de criteris 
econòmics i d’impacte ambiental addicionals. 

A la Secció 3 es descriuen cadascuna de les cinc etapes que componen la 
lògica de raonament del SAD, és a dir, cadascun dels blocs en què el flux 
d’informació entre l’usuari i el SAD s’organitza: 

 Definició del projecte de reutilització i requeriments de qualitat (Secció 
3.1) 

 Selecció dels trens de tractament viables (Secció 3.2) 
 Avaluació multicriteri dels trens viables (Secció 3.3) 
 Proposta de monitoratge (Secció 3.4) 
 Informació sobre casos semblants (Secció 3.5) 

A la Secció 4 es descriuen aspectes relatius a l’aplicació del SAD: 

 Possibles escenaris d’aplicació (Secció 4.1) 
 Fortaleses i limitacions del SAD (Secció 4.2) 
 Consideracions per a l’actualització de la base de coneixement (Secció 

4.3) 
 Recull d’aportacions per a una futura versió optimitzada del SAD 

(Secció 4.4) 

La Secció 5 conté la guia de l’usuari del SAD, que també es troba dins del 
mateix SAD. 

2. OBJECTIUS I ABAST 

L’objectiu del SAD desenvolupat en el marc del PT5 és ajudar a promoure 
projectes de reutilització de l’aigua proporcionant informació als usuaris sobre 
possibles qüestions complexes que es poden plantejar: 

 Quines tecnologies cal aplicar per assegurar la qualitat per a un 
determinat ús de l’aigua regenerada? 

 Quins paràmetres i indicadors cal monitorar per assegurar que l’aigua 
regenerada és segura per a l’ús o usos desitjats? 

 Com prioritzar l’avaluació dels trens de tractament que permeten 
aconseguir una aigua amb la mateixa qualitat? 

El SAD proporciona informació sobre cadascuna d’aquestes qüestions d’una 
manera senzilla: 
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 Avalua la capacitat d’un conjunt de trens de tractament d’assegurar 
una qualitat per un ús o usos de retuilització desitjats. Aquests trens 
de tractament els formen combinacions de tecnologies disponibles 
actualment a l’escala comercial (unitats o etapes de tractament 
sequencials). 

 Suggereix el monitoratge d’una llista reduïda d’indicadors 
microbiològics i químics, que l’usuari pot ajustar a la realitat de la seva 
planta. 

 Proporciona dades addicionals sobre costos i indicadors d’impacte 
ambiental per a cada tren de tractament. 

Els mètodes utilitzats per desenvolupar la base de dades i coneixement que 
constitueix el nucli de raonament del SAD són senzills, de manera que 
s’espera que un ventall ampli de possibles usuaris puguin utilitzar l’eina. 

El SAD permet fer una avaluació orientativa de possibles riscos microbiològics 
i químics al llarg dels trens de tractament avançats, però no als punts de la 
captació de l’aigua ni al llarg del transport o distribució, ni al punt final d’ús 
de l’aigua regenerada. Actualment, el SAD tampoc no proporciona informació 
sobre el monitoratge dels fluxos de subproductes o residus (fangs, corrents 
de residus concentrats) que es poden generar durant el tractament, alguns 
dels quals podrien valoritzar-se per a la reutilització d’alguns components. 

El SAD SUGGEREIX està implementat sobre una plataforma web i és d’accés 
lliure (enllaç a https://aiguaregenerada.cat). La base de dades i coneixement 
pot ser actualitzable pels mateixos usuaris. 

3. LÒGICA DE RAONAMENT 

Durant els primers mesos del projecte Suggereix, es va fer un primer disseny 
conceptual del SAD i es van identificar les dades necessàries per al seu bon 
funcionament. Durant els mesos posteriors, en diverses reunions de treball i 
juntament amb la col·laboració del comitè consultiu de SUGGEREIX, tècnics 
de l’ACA, el Grup de treball en Reutilització del CWP i altres experts en 
reutilització, es van acabar de definir els requeriments i funcionalitats de 
l’eina. Al llarg del projecte, el desenvolupament del SAD va anar avançant a 
mesura que la base de dades i coneixement s’anava consolidant. 

Com mostra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 5 
etapes principals componen la lògica de raonament del SAD. 

 

Figura 1. Fases que componen la lògica de raonament del SAD 

A les següents seccions es descriuen cadascuna d’aquestes fases. 

Fase 1.
Definició del 
projecte i 
requeriments
de qualitat

Fase 2.
Selecció de 
trens de 
tractament
viables

Fase 3.
Avaluació
multicriteri
dels trens
viables

Fase 4.
Proposta de 
monitoratge

Fase 5.
Informació
sobre casos
semblants
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3.1. FASE 1: DEFINICIÓ DEL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ I REQUERIMENTS DE QUALITAT 

A la Fase 1, l’usuari ha d’introduir al SAD les dades bàsiques per definir el 
projecte de reutilització i els requeriments de qualitat: 

 Descripció de la infraestructura existent 
 Caracterització de la qualitat de l’aigua d’acord amb un conjunt 

d’indicadors químics i microbiològics 
 Selecció de l’ús o usos de l’aigua regenerada desitjats 

3.1.1. DESCRIPCIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENT 

Primer, l’usuari ha d’introduir el cabal d’entrada del tren de tractament 
avançat. Si es preveu que només s’utilitzarà una part de la capacitat del tren 
de tractament avançat, es pot fixar aquest factor sobre la capacitat de 
tractament. 

En segon lloc, l’usuari ha de seleccionar el tipus de tractament secundari 
existent a la seva planta (v. Taula 4). 

Aquesta informació el SAD l’utilitza per a la proposta de trens de tractament 
viables, l’avaluació multicriteri i la proposta de monitoratge. 

3.1.2. CARACTERITZACIÓ DE L’AIGUA DE PARTIDA 

El SAD proposa a l’usuari caracteritzar la qualitat de l’aigua a la sortida de la 
infraestructura existent (és a dir, a l’entrada del tren de tractament avançat) 
d’acord amb un grup d’indicadors químics i microbiològics, definits en el marc 
del PT2 i que es reprodueixen a la Taula 1. 
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Taula 1. Categories de paràmetres i indicadors proposats per al control de 
la qualitat de l'aigua 

Categoria  Paràmetres/Indicadors 

Paràmetres de monitoratge continu 
pH, conductivitat elèctrica, terbolesa, 
carboni orgànic total (COT) 

Paràmetres de monitoratge periòdic Sòlids en suspensió totals (SST) 

Indicadors químics 

Nutrients Amoni (NH4
+), nitrat (NO3

-) 

Metalls  Níquel (Ni), zinc (Zn) 

Comp. ogrànics 

Comp. farmacèutics: carbamazepina, 
diclofenac, venlafaxina 

Agent contrast raigs X: iopromida 

Additiu alimentari: cafeïna 

Biocida: N,N-dietil-m-toluamida (DEET) 

Altres comp.: 1,4-dioxà, àcid 
perfluorooctanosulfònic (PFOS), bis(2-
etilhexil) ftalat (DEHP) 

Indicadors microbiològics 

Escherichia coli (E.coli); bacteriòfags 
(virus de bacteris): colífags somàtics i 
colífags ARN F específics; Clostridium 
perfringens (incloses les espores) 

Com s’indica a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., les 
concentracions inicials de referència dels indicadors microbiològics són les 
mesurades a les aigües residuals sense tractar (entrada de la depuradora), i 
les dels paràmetres i indicadors químics són les mesurades a la sortida del 
tractament secundari (o sigui entrada del tractament avançat). 
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Figura 2. Localització de les mesures de les concentracions de referència 
dels paràmetres i indicadors 

El SAD permet introduir un rang de valors de concentració. Si es vol introduir 
un sol valor, només cal definir el mateix valor com a concentració mínima i 
màxima. És recomanable introduir la mitjana com a llindar mínim i el percentil 
90 o 95 com a llindar màxim, considerant els requeriments de monitoratge 
establerts per la normativa sobre aigües (Council of the European 
Communities—CEC 1991; European Parliament—EP, Council of the European 
Union—CEU 2008; EP i CEU 2020  a). Al seleccionar el tipus d’infrastructura 
existent com a tractament secundari, el SAD proporciona valors típics 
(predefinits per defecte, segons bibliografia) per cadascun dels indicadors 
químics i microbiològics considerats, els quals, evidentment, l’usuari podrà 
modificar si disposa de valors específics per la seva planta depuradora. 

El SAD també permet a l’usuari desactivar els indicadors per als quals no 
disposa de dades o no són presents a les aigües. Un cop desactivats, aquests 
indicadors no es trindran en compte a l’hora de seleccionar els trens de 
tractament viables (aquells que permeten eliminar tos els indicadors fins als 
valors objectiu de qualitat definits pels usos). A banda dels indicadors 
proposats, l’usuari pot afegir nous indicadors per ajustar millor la 
caracterització de l’aigua a la realitat de la seva planta. Convé esmentar, 
però, que les funcionalitats del SAD per a aquests indicadors són més 
reduïdes que per als indicadors que ja formen part de la base de dades. 

3.1.3. SELECCIÓ DELS VALORS OBJECTIU DE QUALITAT O VALORS PROTECTORS 

Un cop caracteritzada la qualitat de l’aigua de partida, l’usuari ha de 
seleccionar l’ús o usos de l’aigua regenerada desitjats. Els usos són els 
recollits en el PT3. 

DP BRM1
1 2

DP FAC_DS2
1 2

1 Concentracions inicials dels indicadors
microbiològics a les aigües residuals

2 Valors/concentracions inicials dels paràmetres/ 
indicadors químics a la sortida del tractament
secundari existent

Reactor biològic de membrana amb nitrificació

Llots actius convencionals amb nitrificació
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En funció de l’ús o usos de l’aigua regenerada seleccionats, el SAD estableix 
valors objectiu de qualitat o valors protectors (VP) per al conjunt d’indicadors 
prèviament quantificats. 

Els VP derivats en el marc del PT3 (recollits de manera resumida a la Taula 
5.4 del PT3) el SAD els classifica en tres tipus: VP de qualitat ambiental, VP 
de salut humana i VP de plantes. Per a l’ús prepotable, com que l’aigua 
s’infiltra pel sòl o circula pel riu abans d’arribar a la planta de tractament 
d’aigua potable, el SAD també té en compte els VP de qualitat ambiental (que 
podrien ser diferents a VPs per aigua potable). A efectes pràctics en el SAD 
això s'implementa com si l'usuari marqués dos usos diferents concatenats. 
La Taula 2 indica de manera resumida aquest enfocament. En aquesta taula, 
un quadre en blanc significa que no hi ha VPs definits per un determinat ús. 

Per als usos d’irrigació (en ecosismes terrestres), com a VP de qualitat 
ambiental per als contaminants de la Taula 1, el SAD considera els definits 
per a l’escenari ambiental per a ecosistemes aquàtics en el marc del PT3. Per 
als usos d’irrigació, com a VP de qualitat ambiental per als nutrients (amoni i 
nitrat), el SAD considera els VP definits en el PT3 per a l’escenari d’irrigació. 

Per defecte, el SAD considera els VP més baixos associats amb cada un dels 
indicadors, seguint un criteri conservador. Si l’usuari desitja utilitzar l’aigua 
per a més d’un ús alhora, el SAD mostra els VP menors dels assignats als dos 
o mes usos seleccionats per l’usuari. 

Els VP de qualitat ambiental per a un indicador químic solen ser menors que 
els corresponents VP de salut humana. Això es pot relacionar amb el fet que 
els estàndards de qualitat ambiental es deriven per protegir els organismes 
més sensibles dels ecosistemes aquàtics, i que l’aigua és el medi on viuen i 
hi estan contínuament exposats (Escher et al. 2021). Els estàndards de 
qualitat ambiental derivats per als ecosistemes aquàtics, en algun cas, 
inclouen la possible transferència a humans via consum de peix, per exemple 
per al PFOS (Smith et al. 2016). 

Per als ecosistemes terrestres, hi ha menys estudis disponibles d’avaluació 
de risc, però estudis consultats indiquen que les concentracions en què es 
troben contaminants xenobiòtics en aigües residuals (tractades amb 
tecnologies convencionals) poden representar riscos per a determinades 
poblacions d’organismes (p. ex. abelles i ocells) (Carter et al. 2019; Muñoz 
et al. 2009; Whitlock et al. 2018). Els VP calculats en l’escenari d’irrigació en 
el marc del PT3 no inclouen la possible transferència de determinats 
contaminants a humans via consum d’aliments. Així, per defecte, com s’ha 
comentat més amunt, per als usos d’irrigació (en ecosistemes terrestres), es 
consideren els mateixos VP de qualitat ambiental que els definits per als 
ecosistemes aquàtics com una aproximació. 
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Taula 2. Classificació dels VP al SAD 

Ús aigua 
VP qualitat 
ambiental 

VP salut 
humana 

VP plantes 

Urbà residencial: reg de jardins 
privats 

(1) (2)   

Urbà residencial: descàrrega de 
cisternes de vàter 

   

Urbà serveis: reg de zones verdes (1) (2)   

Urbà serveis: neteja de carrers    

Agrícola A: aliments crus i aigua en 
contacte directe 

(1) (2)   

Agrícola B: aliments crus sense 
contacte directe amb l'aigua, tots els 
mètodes de reg 

(1) (2)   

Agrícola C: aliments crus sense 
contacte directe amb l'aigua, reg gota 
a gota 

(1) (2)   

Agrícola D: cultius per a productes 
industrials, energètics i llavors 

(1) (2)   

Industrial: neteja interior, indústria 
no alimentària i alimentària 

   

Industrial: neteja interior, indústria 
alimentària    

Ambiental: recàrrega d'aqüífers per 
percolació 

(1)   

Ambiental: recàrrega d'aqüífers per 
injecció directa 

(1)   

Ambiental: reg de boscos i silvicultura (1) (2)   

Ambiental: altres usos (manteniment 
aiguamolls, cabals mínims i similars) 

(1)   

Prepotable (1)   

(1) VP per als metalls i compostos orgànics de la Taula 1: els definits per defecte 
per a l’escenari ambiental (PT3). 
(2) VP per als nutrients (Amoni i nitrat): els definits per defecte per a l’escenari 
d’irrigació (PT3). 
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El SAD permet modificar aquests VP definits per defecte (p. ex. si disposa de 
dades d’una avaluació específica de risc). D’altra banda, ofereix l’opció de 
seleccionar només els indicadors regulats pel Reial decret 1620/2007 i el 
Reglament europeu 2020/741. El SAD en tot moment proporciona les 
referències, les fonts i mètodes utilitzats per obtenir els VPs. 

El SAD inclou quatre seccions específiques de la Fase 1 que permeten obtenir 
informació addicional sobre els VPs o modificar-los, quan es cregui 
convenient; la funció de cadascuna d’aquestes funcions es descriu més 
detalladament a la Taula 3. 

Taula 3. Funcions de les seccions específiques de la Fase 1 del SAD 

Secció 
del SAD 

Funció 

1.1 

 Indicar la jerarquia de les fonts i mètodes utilitzats en el PT3 
per derivar els VP dels indicadors químics. 

 Indicar les principals assumpcions considerades en en el PT3 
per a la derivació de salut humana per a indicadors químics no 
regulats. 

1.2 

 Indicar la jerarquia de fonts utilitzada en el PT3 per derivar els 
VP dels indicadors microbiològics. 

 Indicar les principals assumpcions considerades en el PT2 per 
estimar els valors de reducció logarítmica mínims requerits 
per a un tren de tractament en funció de l’ús de l’aigua 
regenerada. 

1.3 Permetre modificar els VP dels indicadors químics. 

1.4 
Permetre modificar els valors de reducció logarítmica dels 
indicadors microbiològics. 

 

3.2. FASE 2: SELECCIÓ DELS TRENS DE TRACTAMENT VIABLES 

A la Fase 2, amb la informació proporcionada per l’usuari a la Fase 1, el SAD 
genera una taula de trens de tractament on calcula el grau de compliment 
dels VP que aconsegueixen. 

Per a l’avaluació del grau de compliment dels VP, el SAD estima les 
concentracions dels indicadors a la sortida d’un tren a partir de les eficiències 
de cadascuna de les unitats o etapes de tractament i els trens de tractament 
estudiats en el marc del PT4. La Taula 4 recull les etapes de tractament 
estudiades.  
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Taula 4. Tractaments estudiats 

Abrev. Tractament Abrev. Tractament 

DP Decantació primària* MF/UF Microfiltració o ultrafiltració 

FAC_DS1 
Llots actius convencionals 
sense nitrificació* 

OI Osmosi inversa 

FAC_DS2 
Llots actius convencionals 
amb nitrificació* 

EDI Electrodiàlisi 

FAC_DS3 

Llots actius convencionals 
amb nitrificació, 
desnitrificació i eliminació 
biològica de fòsfor* 

CAG Carbó actiu granular 

FAC_DS4 

Llots actius convencionals 
amb nitrificació, 
desnitrificació i eliminació 
química de fòsfor* 

CAP Carbó actiu en pols 

BRM1 Reactor biològic de 
membrana amb nitrificació* 

O3 Ozonització 

BRM2 

Reactor biològic de 
membrana amb nitrificació, 
desnitrificació biològica i 
eliminació biològica de 
fòsfor* 

UV_H2O2 Oxidació avançada amb 
radiació ultraviolada i peròxid 
d'hidrogen 

BRM3 

Reactor biològic de 
membrana amb nitrificació, 
desnitrificació biològica i 
eliminació química de 
fòsfor* 

Cl2 Cloració 

FQ_D 
Coagulació, floculació i 
decantació 

NaClO Desinfecció amb hipoclorit de 
sodi 

FS Filtre de sorra ClO2 Desinfecció amb diòxid de clor 

BFS Filtre de sorra biològic UV Desinfecció amb radiació 
ultraviolada 

CAB Carbó actiu biològic Cloramin
es 

Cloraminació 

*Tractaments que formen part de la infraestructura existent 
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S’assumeix que al llarg de cadascun dels tractaments estudiats el cabal 
d’aigua no varia, amb la qual cosa el càlcul de l’eficiència d’eliminació d’un 
indicador i per un tren de tractament (Eitren en tant per 1) se simplifica amb 
l’ús de la següent equació: 

𝐸 = 1 − [(1 − 𝐸 ) × (1 − 𝐸 ) × … × (1 − 𝐸 )] (1) 

Si el cabal d’aigua variés al llarg d’un tractament (p. ex. en aiguamolls 
construïts), l’eficiència del tractament s’hauria d’avaluar en funció de la 
diferència del cabal de massa de l’indicador. 

Per al càlcul aplicat als paràmetres i indicadors químics, el SAD considera les 
eficiències dels tractaments avançats (els que s’utilitzen a partir del 
tractament secundari). Per al càlcul aplicat als indicadors microbiològics, el 
SAD també té en compte les eficiències dels tractaments de la infraestructura 
existent, ja que les concentracions de referència d’aquests indicadors són les 
mesurades a les aigües residuals sense tractar (v. Secció 3.1). Aquests 
rendiments d’eliminació per cada unitat de tractament i indicador ja els 
incorpora per defecte (valors pre-definits) al SAD i són modificables per 
l’usuari. 

El SAD calcula la concentració d’un indicador i a la sortida d’un tren (Cisortida) 
amb la següent equació: 

𝐶 = 𝐶 (1 − 𝐸 ) (2) 

El SAD avalua el grau de compliment dels VP per a cada tren calculant el 
següent quocient: 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡  (%) =
𝑁

𝑁
× 100 (3) 

on N és el nombre d’indicadors seleccionats a la Fase 1 i Nc el nombre 
d’indicadors per als quals un tren assoleix el corresponent VP. 

El SAD distingeix amb un color diferent el grau de compliment d’un tren 
segons si el VP és regulat o no per la normativa sobre reutilització de l’aigua. 
La Taula 5 descriu el codi de colors utilitzat. 

  



 

 

15 

 

 

Taula 5. Codi de colors usat per a l’avaluació del grau de compliment dels 
VP per un tren de tractament 

Color Interpretació 

Verd 
La concentració de l’indicador (químic o microbiològic) calculada 
a la sortida del tren és igual o inferior al corresponent VP. 

Taronja 

La concentració de l’indicador (químic o microbiològic) calculada 
a la sortida del tren és superior a un VP recomanat, no regulat 
per la normativa sobre reutilització de l’aigua (RD 1620/2007 o 
Reglament 2020/741). 

Vermell 

La concentració de l’indicador (químic o microbiològic) calculada 
a la sortida del tren és superior a un VP regulat per la normativa 
sobre reutilització de l’aigua (RD 1620/2007 o Reglament 
2020/741). 

 

A més, per a usos d’irrigació, el SAD recomana amb un missatge mesures 
complementàries per utilitzar una aigua regenerada amb valors de 
conductivitat i concentracions de nutrients superiors (dins d’un interval) als 
VP definits per defecte al SAD. Els valors definits per defecte (per a la 
conductivitat i els nutrients) corresponen a l’ús d’irrigació sense restriccions 
d’acord amb la guia de la Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura—FAO 
(Ayers i Westcot 1985; Shoushtarian i Negahban-Azar 2020). El llindar 
10  mg/l N per a la suma d’amoni i nitrat correspon a l’establert pel RD 
1620/2007 per a la recàrrega d’aqüífers per percolació, i el llindar 30 mg/l N 
correspon al recomanat per la guia de la FAO (Ayers i Westcot 1985; 
Shoushtarian i Negahban-Azar 2020). La Taula 6 mostra aquestes 
recomanacions. 
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Taula 6. Recomanacions per utilitzar una aigua regenerada per a irrigació 
amb restriccions moderades 

Indicador Recomanació 

1000 < 
Conductivitat 
< 3000 
µS/cm 

Es recomana considerar aspectes addicionals per a aigua 
regenerada amb valors de conductivitat entre 1000 i 3000 
µS/cm, principalment, el mètode de reg i les condicions de 
drenatge. És recomanable estudiar l’aplicació de les 
tècniques més eficients d’irrigació, sistemes avançats de 
microirrigació, que permeten controlar la salinitat prop de la 
zona radicular i en punts més allunyats de la zona 
d’irrigació, i a més, poden utilitzar-se amb altres mesures 
de gestió de l’aigua d’irrigació (p. ex., sistemes de 
reutilització de l’aigua de drenatge). 

5 < C(NH4
+ 

+ NO3
-) ≤ 

10 mg/l N 

Si la concentració de nitrogen total és entre 5 i 10 mg/l N, 
les restriccions per a l'ús d'irrigació (sobre sòl) són 
moderades. Es recomana considerar aspectes addicionals: 
mesures de gestió de l’aigua d’irrigació (p. ex., mètode 
d'irrigació, reducció de la freqüència de rentat de sals, 
sistemes de reutilització de l’aigua de drenatge), considerar 
la quantitat de nitrogen total que es pot aplicar al sòl d'acord 
amb la normativa sobre prevenció de la contaminació per 
nitrats i la distància mínima a masses subterrànies que cal 
mantenir. La reutilització de concentracions superiors de 
nutrients requeriria un estudi específic del cas concret. 

10 < C(NH4
+ 

+ NO3
-) ≤ 

30 mg/l N 

La reutilització de concentracions superiors a 10 mg/l N per 
a la irrigació en zones allunyades d’àrees sensibles (on hi 
pot haver risc d’eutrofització: aigües subterrànies, 
superficials, llacs, estuaris) requeriria un estudi específic del 
cas concret (p. ex., mètode d’irrigació, sistemes de 
reutilització de l’aigua de drenatge), assegurant que les 
concentracions en forma de nitrat al sòl són inferiors a les 
definides per la normativa. 

El SAD inclou dues seccions addicionals específiques de la Fase 2, la funció 
de les quals es descriu a la Taula 7. 
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Taula 7. Funcions de les seccions específiques de la Fase 2 del SAD 

Secció 
del SAD 

Funció 

2.1 

 Indicar les principals assumpcions en la recollida de dades 
sobre eficiències dels tractaments, els mètodes de càlcul de 
l’eficiència d’un tren de tractament i el grau de compliment 
dels VP. 

 Explicar la llegenda de colors aplicada als resultats del grau de 
compliment. 

2.2 
Permetre modificar les eficiències dels tractaments 
individualment. 

 

3.3. FASE 3: AVALUACIÓ MULTICRITERI DELS TRENS VIABLES 

A la Fase 3, el SAD permet ordenar i prioritzar els trens de tractament viables, 
avaluats prèviament segons la seva capacitat de reduir la concentració dels 
indicadors químics i microbiològics. Entenem com a trens de tractament 
viables aquells trens de tractament que compleixen els VPs per tots els 
indicadors considerats (grau de compliment 100%). Però, com que el SAD 
indica el màxim grau de compliment dels VP que els trens de tractament 
avaluats a la Fase 2 assoleixen, l’usuari pot disminuir el grau de compliment 
per avaluar més trens viables, dels que inicialment sortirien seleccionats amb 
un grau de compliment d’un 100%. Aquesta opció es va plantejar per resoldre 
principalment dues possibles situacions: 

 Es detecta un compost a l’aigua que és difícil de tractar, fer-ho no es 
considera factible, o s’estableixen mesures alternatives de gestió, com 
el control a la font de la contaminació. 

 Per a alguns components o paràmetres com els nutrients i la 
conductivitat, els VP recomanats per als usos d’irrigació poden superar-
se si s’apliquen mesures de gestió addicionals. 

Un cop ajustat el grau de compliment, a la pestanya “Taula de criteris 
inicials”, el SAD permet comparar els trens considerant diferents criteris 
estudiats en el marc del PT4: 

 Cost total (€/any) 
 Consum energètic (kWh/d) 
 Petjada de carboni (kg eq. CO2/d) 
 Petjada hídrica (l eq. aigua/d) 
 Espai ocupat (m2) 

A més, el SAD pot utilitzar el grau de compliment com un criteri més per a la 
comparació. 
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El SAD calcula el cost total (p. ex. en €/m3) a partir dels costos de capital 
(CAPEX) i operacionals (OPEX) a partir de la següent equació: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 €
𝑚

=

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡

+ 𝑂𝑃𝐸𝑋

𝐶𝑎𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 × 𝑁 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑦
 (4) 

on el cost de capital s’anualitza de manera simple, sense considerar l’ajust 
amb la taxa d’interès. El SAD considera per defecte 30 anys de funcionament. 

Convé indicar en aquest punt que el SAD inclou una secció específica de la 
Fase 3, on l’usuari pot modificar els valors predefinits, que incorpora per 
defecte l’eina, dels costos econòmics desagregats (en costos de capital i 
operacionals) i indicadors ambientals, així com el nombre d’anys de 
funcionament assumits per defecte. 

En la taula de criteris inicial, el SAD permet ordenar (de millor a pitjor) els 
trens viables comparats segons cadascun dels criteris considerats. Aquí 
també es pot decidir activar o desactivar un o més trens per tenir-lo en 
compte o no en la comparació entre trens amb els criteris normalitzats.  

D’altra banda, el SAD permet comparar els trens viables amb els valors 
obtinguts per a cada criteri normalitzats. En la matriu de decisió 
normalitzada, els valors normalitzats (adimensionals) per a cada criteri j el 
SAD els calcula: 

𝑦 =
𝑥

𝑥 , à
 (5) 

on xj,màx és el valor màxim obtingut per al criteri si el criteri és beneficiós i 
interessa maximitzar-lo (p. ex. grau de compliment), i 

𝑦 =
𝑥 , í

𝑥
 (6) 

on xj,mín és el valor mínim obtingut per al criteri si el criteri cal minimizar-lo 
(criteri costós o no beneficiós; p. ex. cost total, consum energètic, petjada de 
carboni, petjada hídrica i espai ocupat). 

El SAD mostra la matriu de decisió normalitzada a la pestanya “Visualització 
de criteris normalitzats”. Aquesta pestanya permet comparar millor els 
diferents trens seleccionats mitjançat un gràfic spider chart amb els criteris 
normalitzats. 

Finalment, en aquesta avaluació multicriteri, el SAD permet ponderar 
cadascun dels criteris normalitzats i agregar-los per acabar obtenint un sol 
valor per cada tren de tractament que permetrà prioritzar els diferents trens 
viables (pestanya “Priorització dels trens viables”). Per fer-ho, el SAD 
multiplica la matriu de decisió normalitzada per un pes associat amb cada 
criteri definit per defecte. Aquest pes permet ponderar la importància que un 
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usuari dona a cada criteri en cada nou escenari de reutilització estudiat. El 
SAD incorpora uns valors per defecte per aquests pesos. 

𝑝 = 1 (7) 

on pj és el pes del criteri j i 

𝑧 = 𝑝 𝑦  (8) 

zij són els valors normalitzats i ponderats. 

El SAD mostra la matriu de decisió normalitzada i ponderada a la pestanya 
“Priorització dels trens viables”. 

L’usuari pot modificar els pesos assignats per defecte a cadascun dels criteris, 
i també activar o desactivar els criteris desitjats. Els pesos o prioritats es 
consideren a partir de variables qualitatives (importància de cada criteri), tot 
i que es relacionen amb valors quantitatius de la següent forma: 

- Molt Alta (MA): 1. 
- Alta (A): 0.75. 
- Mitjana (M): 0.5. 
- Baixa (B): 0.25. 
- Molt baixa (MB): 0. 

El SAD disposa de dos mètodes de priorització multicriteri: (1) agregació i 
normalització, i (2) intel·ligència artificial (lògica fuzzy). 

El mètode de agregació i normalització multiplica cada criteri pel seu pes i el 
divideix per la suma dels pesos de tots els criteris. Com a resultat, mostra 
una gràfica de barres interactiva amb els valors de priorització obtinguts 
identificant la contribució de cada criteri al resultat final. 

El mètode d'intel·ligència artificial utilitza la tècnica Fuzzy Topsis (Nădăban et 
al. 2016). Aquest mètode no permet identificar la contribució de cada criteri 
al resultat final. 

El resultat de la priorització es considera en el selector del monitoratge de la 
Fase 4, on surten primer els trens més ben valorats juntament amb la seva 
puntuació. 

3.4. FASE 4: PROPOSTA DE PLA DE MONITORATGE 

A la Fase 4, el SAD fa una proposta de monitoratge de la qualitat i de 
cadascun dels tractaments d’un tren. Aquesta proposta és la implementació 
dels resultats principals obtinguts en el marc del PT2. 

Per al monitoratge de la qualitat de l’aigua, el SAD proposa el monitoratge 
dels indicadors seleccionats a la Fase 1 amb unes freqüències definides en 
funció dels VP i de la normativa sobre aigües. 
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Per al monitoratge de cada tractament d’un tren, el SAD proposa el 
monitoratge de paràmetres que es poden mesurar contínuament per 
controlar-ne l'eficiència. Hi ha tractaments que es poden controlar amb 
mètodes de mesura contínua més fàcilment que altres (els mètodes estan 
més desenvolupats, p. ex., per a l’ozonització o la cloració). 
Complementàriament, el SAD recomana el monitoratge periòdic d’un grup 
d’indicadors químics que un determinat tractament elimina amb una 
eficiència elevada, i només el monitoratge dels indicadors microbiològics si 
escau en funció dels mètodes de monitoratge disponibles en temps real (per 
a més informació, v. lliurable del PT2). 

A més del monitoratge dels indicadors identificats a les aigües residuals a la 
Fase 1, el SAD adverteix de la possible formació d’alguns subproductes 
d’oxidació o desinfecció química si en un determinat tren s’aplica algun 
tractament on es poden formar. Aquests subproductes són els definits en el 
PT2: N-nitrosodimetilamina (NDMA), triclorometà (CHCl3), bromat (BrO3

-), 
clorit (ClO2

-) i clorat (ClO3
-). 

El SAD proporciona també informació bàsica sobre els mètodes de 
monitoratge. La Taula 8 indica els mètodes d’anàlisi dels indicadors proposats 
en el PT2. Durant la validació del SAD, es va fer evident que les plantes de 
tractament d’aigua poden no disposar de l’equipament necessari, i que caldria 
preveure com es creen els mitjans per facilitar la col·laboració amb laboratoris 
que sí que podrien dur a terme les anàlisis. Aquestes mesures serien més 
necessàries durant l’etapa inicial d’avaluació de riscos. Posteriorment, les 
frequències de les anàlisis podrien disminuir. 
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Taula 8. Mètodes d’anàlisi dels indicadors (metalls i compostos orgànics) i 
límits de quantificació 

Indicador 

Menor VP 

Jerarquia VP 

LOQ 
requerit 

LOQ 
disponible 

Mètode 

Referència* 

µg/l µg/l µg/l  

Zn 30 
Directiva 
2008/105/CE 9 0,5-1 

ICP-
OES, 
ICP-MS, 
AAS 

ISO 11885; ISO 
17294-2; ISO 
15586 

Ni 4 
Directiva 
2008/105/CE 

1 0,1-2 

ICP-
OES, 
ICP-MS, 
AAS 

ISO 11885; ISO 
17294-2; ISO 
15586 

Carbamazepina 0,05 
PNEC 
(Norman 
2021) 

0,015 0,008 LC-MS-
MS 

Gros et al. 2012 

Diclofenac 0,05 
PNEC (Loos et 
al. 2018) 0,03 0,0171 

LC-MS-
MS Gros et al. 2012 

DEET 88 
PNEC 
(Norman 
2021) 

26 0,001 LC-MS-
MS 

Loos et al. 2013 

Iopromida 0,14 
PNEC 
(Norman 
2021) 

0,042 0,0228 LC-MS-
MS 

Gros et al. 2012 

1,4-Dioxà 50 WHO 2017 8700 0,1-0,15 GC-MS 
Rüdel et al. 
2020; Sun et al. 
2016 

Venlafaxina 0,038 
PNEC 
(Norman 
2021) 

0,011 0,0021 
LC-MS-
MS 

Gros et al. 2012 

Cafeïna 87 PNEC (ECHA 
2021) 

26 0,005 LC-MS-
MS 

Huerta-Fontela 
et al. 2007 

PFOS 0,00065 
Directiva 
2008/105/CE 0,0002 0,0011 

LC-MS-
MS 

Flores et al. 
2013; Loos et 
al. 2013 

DEHP 1,3 Directiva 
2008/105/CE 

0,39 0,13 GC-MS Bizkarguenaga 
et al. 2012 
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Taula 8 (continuació). Mètodes d’anàlisi dels indicadors (metalls i 
compostos orgànics) i límits de quantificació 

Jerarquia VP: jerarquia de fonts utilitzada en el PT3 

LOQ: límit de quantificació; LOQ requerit: LOQ requerit d'acord amb la Directiva 
2009/90/EC 

ICP-OES: espectrometria d’emissió òptica de plasma acoblat; ICP-MS: espectrometria de 
masses de plasma acoblat inductivament; AAS: espectrometria d'absorció atòmica; LC-
MS: cromatografia líquida amb espectrometria de masses; GC-MS: cromatografia de 
gasos amb espectrometria de masses 

*Referències completes al lliurable del PT2 

Segons la Taula 8, els mètodes actualment disponibles per mesurar PFOS 
tenen LOQ superiors al necessari per mesurar el VP de qualitat ambiental per 
a aquest indicador. El SAD té en compte el LOQ d’un mètode disponible 
(Flores et al. 2013) per avaluar el grau de compliment del VP per un tren i 
indica el VP realment recomanat. D’altra banda, el SAD considera com a VP 
per a l’ús prepotable el VP de qualitat ambiental (v. Secció 3.1.3), esperant 
les guies tècniques que la Comissió Europea ha de publicar per a la 
determinació de substàncies polifluoroalquilades i perfluoroalquilades (PFAS) 
en aigua potable (EP i CEU 2020  b). 

D’altra banda, segons la Taula 8, s’han desenvolupat mètodes de mesura del 
dioxà amb LOQ notablement inferiors al VP recomanat per a l’ús prepotable 
(50 µg/l d’acord amb el valor guia recomanat per l’Organització Mundial de la 
Salut—WHO per a l’ús potable, WHO 2017). El SAD adverteix que altres fonts 
recomanen valors guia inferiors: l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats 
Units ha establert un límit recomanable per a l’aigua potable de 0,35 μg/l 
(McElroy et al. 2019), i l’Agència Ambiental d’Alemanya ha definit límits guia 
a l’entorn de 0,1-5 μg/l (Stepien et al. 2014; Rüdel et al. 2020). 

3.5. FASE 5: INFORMACIÓ SOBRE CASOS SEMBLANTS I GENERACIÓ INFORME 

A la Fase 5, el SAD proporciona informació sobre casos de plantes reals 
existents que utilitzen trens de tractament avançats semblants als suggerits 
i avaluats pel SAD. La informació sobre aquests casos es va elaborar en el 
marc del PT1 i del PT4. Aquesta base de casos pot anar augmentant amb el 
temps doncs els usuaris poden proporcionar la informació per incloure nous 
exemples reals. Finalment, el SAD permet generar un informe de la utilització 
de l’eina per un cas d’estudi concret amb la informació més rellevant de cada 
fase. 

4. UTILITZACIÓ DEL SAD 

En aquesta secció es descriuen diversos aspectes relacionats amb l’aplicació 
del SAD: els possibles escenaris d’aplicació (Secció 4.1), les principals 
fortaleses i limitacions (Secció 4.2), una proposta per al manteniment de la 
base de coneixement (Secció 4.3), i un recull de les aportacions i propostes 
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rebudes durant el taller de presentació del SAD el maig de 2022 per a la 
millora de l’eina (Secció 4.4). 

4.1. ESCENARIS D’APLICACIÓ 

El SAD s’ha dissenyat perquè el pugui utilitzar un ampli ventall de 
professionals per avaluar possibles trens de tractament per a la producció 
d’aigua regenerada, incloent: l’administració, empreses explotadores de 
plantes de tractament, proveïdors de tecnologies de tractament, enginyeries 
o consultories, personal investigador, o altres persones interessades. Com a 
exemples de possibles usuaris, al taller de presentació del SAD celebrat el 27 
de maig de 2022, la major part dels assistents provenien de l’administració o 
d’empreses explotadores, tot i que també hi havia professionals d’altres 
sectors (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Sectors d’activitat dels assistents al taller de presentació del SAD 
el 27 de maig de 2022. Total de 27 respostes. 

4.2. FORTALESES I LIMITACIONS DEL SAD 

La Taula 9 recull les principals fortaleses i limitacions del SAD. 
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Taula 9. Fortaleses i limitacions del SAD 

Funcionalitat  Fortalesa Limitació 

Monitoratge 
d’una llista 
reduïda 
d’indicadors 
microbiològics 
i químics. 

Selecció d’un grup d’indicadors 
per fer una avaluació 
orientativa de riscos, que són 
presents en efluents d’aigües 
residuals urbanes, i 
representatius d’un grup de 
compostos relacionats 
estructuralment. 

La llista d’indicadors és 
ampliable i modificable per 
ajustar la selecció als resultats 
de l’avaluació de riscos. 

Accés a l’equipament necessari 
per fer les mesures dels 
indicadors. 

Assignació de 
VP als 
indicadors 
segons els 
usos de 
l’aigua 
regenerada. 

Aproximació a la derivació de 
VP per a contaminants no 
regulats. 

Els VP es poden modificar amb 
els resultats de noves 
avaluacions de riscos. 

Els VP definits per defecte per als 
usos que poden tenir efectes 
sobre el medi són conservadors. 

Avaluació de 
la capacitat 
d’un conjunt 
de trens de 
tractament 
d’eliminar el 
conjunt 
d’indicadors 
del corrent 
aquós. 

Avaluació orientativa d’un 
nombre considerable de trens. 

Les eficiències dels 
tractaments es poden 
modificar amb els resultats de 
mesures reals. 

Com a conseqüència del fet que 
els VP de qualitat ambiental són 
conservadors, el grau de 
compliment dels VP per un tren 
pot ser més baix del que 
s’esperaria. 

A l’hora d’interpretar els 
resultats, junt amb el grau de 
compliment, convé considerar els 
trens que contenen els 
tractaments més eficients per als 
indicadors que sobrepassen els 
VP, les recomanacions 
addicionals que el SAD fa (per 
als nutrients i la conductivitat), i 
considerar informació addicional 
del cas particular. 

Avaluació dels 
trens 
considerant 
costos i 
indicadors 
d’impacte 
ambiental 

Possibilitat de considerar 
criteris addicionals per fer 
l’avaluació dels trens a banda 
del grau de compliment. 

Els valors assignats als 
diferents criteris es poden 
modificar. 

Multiplicitat de mètodes 
alternatius per fer l’avaluació 
comparativa dels trens. 
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4.3. ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE CONEIXEMENT 

La base de coneixement del SAD la formen les següents taules (organitzades 
en fulles Excel): 

Taula 10. Taules estructurades que formen la base de coneixement del SAD 

Títol Contingut PT 

Casos Plantes existents de regeneració d’aigua 1 

A4.1 Mètodes de monitoratge 2 

A4.2 Límits de quantificació dels mètodes d’anàlisi dels indicadors 2, 5 

A7.0 Usos de l'aigua regenerada 3 

A7.1 Valors objectiu de qualitat o valors protectors 3 

A7.2 Jerarquia de fonts i mètodes per a la derivació de VP 3 

A7.3 Recomanacions addicionals per als usos d’irrigació 5 

A8 Valors de reducció logarítmica (indicadors microbiològics) 2 

A9 Mètode de derivació dels valors de reducció logarítmica 2 

B1 Descripció de la infraestructura de tractament existent 2 

B2 
Rangs de concentracions típiques dels indicadors 
microbiològics en aigües residuals domèstiques 2 

B3 
Rangs de concentracions típiques dels indicadors a la sortida 
de la decantació primària 2 

B4 
Rangs de concentracions típiques dels indicadors a la sortida 
de tractaments secundaris 2 

Trens Trens de tractament avançat 4 

Tractaments Tractaments que formen els trens 4 

Criteris 
addicionals 

Criteris addicionals econòmics i d'impacte ambiental per a 
l'avaluació dels tractaments 4 

C1 
Paràmetres i indicadors recomanats per al monitoratge de 
l'eficiència dels tractaments 2 
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C2 Paràmetres i indicadors recomanats per al monitoratge dels 
punts d'entrada i sortida de la planta 

2 

Taula 10 (continuació). Taules estructurades que formen la base de 
coneixement del SAD 

Títol Contingut PT 

C3 
Monitoratge periòdic dels indicadors químics al punt de 
sortida: proposta de rangs del quocient de risc (QR) al punt 
de sortida i freqüències associades 

2 

C4 

Monitoratge periòdic dels indicadors químics associats amb 
VP tipus 2 i dels indicadors microbiològics associats amb l'ús 
d'aigua regenerada prepotable: proposta de freqüències de 
monitoratge en funció del volum d'aigua produïda 

2 

C5 Proposta de freqüències de monitoratge dels indicadors 
microbiològics als punts d'entrada i sortida de la planta  

2 

C6 
Categories de paràmetres i indicadors: control de la qualitat 
de l'aigua 2 

C7 Abreviacions i corresponents tractaments 3 

Tots els canvis aplicats a les taules que recullen els resultats obtinguts en els 
PT1, PT3 i PT4 estan documentats a la pestanya “Revisió” del document 
corresponent. 

Aquesta base de dades es pot anar actualitzant a mesura que s’obtinguin 
noves dades (p. ex. sobre VP, mètodes d’anàlisi, eficiències de tractaments, 
etc.) que convinguin incorporar al SAD. Simultàniament, caldrà fer els canvis 
corresponents en la programació. 

4.4. RECULL DE LES APORTACIONS PER A LA MILLORA DEL SAD 

La Taula 11 recull les aportacions rebudes durant el taller de presentació del 
SAD el 27 de maig de 2022, distingint les que s’han pogut integrar a la versió 
actual (en verd) i les que es poden considerar per a una futura versió del SAD 
optimitzada (en taronja). 
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Taula 11. Propostes de millora fetes pels assistents al taller de la 
presentació del SAD 

Funcionalitat 
SAD 

Proposta de millora  

Definició del 
projecte 

Utilitzar més grafisme, més icones; incloure la possibilitat 
de seleccionar indicadors segons la normativa o el criteri 
tècnic a complir. 

 

Addició de 
nous 
indicadors 

Addició de nous indicadors que resultin de l’avaluació de 
risc específica d’una planta 

 

Organització 
general de les 
dades 

Afegir explicacions per a l’usuari sobre les dades que ha 
d’introduir o el que ha d’analitzar a cada fase.  

Addició de 
nous 
tractaments i 
trens 

Que l’usuari pugui afegir nous tractaments i trens.  

Avaluació 
multicriteri 

Expressar les unitats amb relació a una persona 
equivalent o d’una manera alternativa perquè siguin molt 
clars per a qualsevol tipus d’usuari. 

Aplicar mètodes d’avaluació multicriteri sense 
normalització dels criteris. 

Utilitzar funcions de costos. 

Tenir en compte el preu de l’energia en els costos 
d’operació. 

 

Disseny visual 
Fer que les taules captin més l’atenció de l’usuari 
visualment.  

Funcionalitat 
optimitzada 

Facilitar que l’usuari pugui avaluar el grau de compliment 
dels VP per un determinat tren de tractament existent i 
pugui identificar més fàcilment els tractaments 
addicionals per aconseguir un determinat grau de 
compliment (fins hi tot amb un cert pressupost). 

 

Proposta integrada a la versió actual del SAD; proposta que es pot considerar per 
a una versió futura del SAD SUGGEREIX. 
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5. GUIA DE L’USUARI i FAQS 

El SAD SUGGEREIX el componen 5 fases en cadascuna de les quals el SAD 
intercanvia informació amb l’usuari. Convé accedir primer a la fase 1 i després 
accedir a les següents fases consecutivament, organitzades en direcció 
vertical a la pàgina web. El SAD conté també un apartat de gestió de les 
dades. 

 

 

Fase 1. Definició del projecte de reutilització i requeriments de 
qualitat 

A l’apartat “Descripció de la infraestructura existent”, cal introduir el cabal a 
l’entrada del tren de tractament avançat. Si només es preveu utilitzar una 
part de la capacitat del tren de tractament avançat, convé especificar aquest 
factor (%) sobre la capacitat de tractament. Després, cal seleccionar el tipus 
de tractament secundari existent a la depuradora. 
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El diagrama indica exemples de tractaments secundaris amb la localització 
dels punts de mesura dels paràmetres, indicadors químics i microbiològics, 
que cal considerar a l’hora de quantificar-los a l’apartat inferior: 

 

El SAD permet introduir un rang de valors. És recomanable introduir la 
mitjana com a llindar mínim i el percentil 90 com a llindar màxim. El SAD ja 
incorpora valors per defecte per aquests indicadors de qualitat, segons la 
infrastrcutura existent, que poden ser modificats per l’usuari. El SAD també 
permet desactivar indicadors que no són presents a les aigües. 
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A l’apartat “Ús d’aigua regenerada” cal seleccionar l’ús o usos de l’aigua 
desitjats. 

 

En funció dels usos seleccionats, el SAD fa una proposta de valors objectiu 
de qualitat o valors protectors: 

 

Aquests valors poden ser modificats per l’usuari, si es disposa de més 
informació. En clicar sobre el signe interrogatiu que apareix al costat d’una 
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referència, el SAD indica un codi, que correspon amb la següent jerarquia de 
VP: 

 

El següent diagrama mostra informació bàsica de la metodologia de derivació 
dels VP per als indicadors químics de nivell de jerarquia 4: 

 

El següent diagrama mostra informació bàsica de la metodologia de derivació 
dels valors de reducció logarítmica (equivalent als VP) per als indicadors 
microbiològics de jerarquia 4: 

Nivell VP jerarquia general

0 Normatives de reutilització (RD 1620/2007 i Reglament 2020/741) Obligatori

1
Altres normatives basades en avaluació de riscos que s'han de 
complir segons l'escenari

Orientatiu

2
Valors protectors basats en avaluació de riscos procedents de 
guies internacionals

Orientatiu

3 Valors toxicològics calculats publicats Orientatiu

4
Valors protectors basats en avaluació quantitativa del risc i valors 
toxicològics calculats en el marc SUGGEREIX

Orientatiu

Objectiu: protecció salut humana

Dosi de referència (RfD) o 
equivalent (via oral)

Valor toxicològic 

• Combinació diferents vies exposició i obtenció d’una concentració total tolerable
• Escenari irrigació: inhalació, contacte dèrmic i ingestió durant el procés de regar, 

sense incloure la possible transferència via ingestió d’aliments

VP

Sense valor toxicològic 

Llindar de preocupació 
toxicològica (TTC)

P. ex.
Dosi terapèutica (LDTD) per a fàrmacs humans
Ingesta diària acceptable (ADI) per a fàrmacs 
veterinaris

• Variables exposició en funció:
• Escenari: potable/irrigació/neteja (interna, externa)/recàrrega cisternes
• Diferents vies d’exposició: ingestió, inhalació, contacte dèrmic

• Derivació d’una concentració tolerable per a cada via i escenari



 

 

32 

 

 

La Secció 1.1 del SAD indica on es pot trobar més informació sobre la 
metodologia de derivació dels VP per als indicadors químics, i la Secció 1.2 
sobre la metodologia de derivació dels VP per als indicadors microbiològics. 
La secció 1.3 permet consultar i/o modificar els valors VP i la secció 1.4 
permet consultar i/o modificar la reducció acumulada mínima requerida dels 
indicadors microbiològics al llarg d’un tren. 

Fase 2. Selecció dels trens de tractament viables 

En clicar sobre “Avaluació de trens”, el SAD genera una taula de trens de 
tractament amb el grau de compliment dels VP i els valors calculats de les 
concentracions a la sortida aconseguides per a cada indicador. 

 

El SAD distingeix amb un color diferent el grau de compliment d’un tren 
segons si el VP és regulat o no per la normativa sobre reutilització de l’aigua 
(RD 1620/2007 i Reglament 2020/741). Verd si es compleix un VP per un 
indicador, vermell si no compleix i està regulat i taronja si no es compleix 
però no està regulat. D’altra banda, un signe interrogatiu dins d’una casella 
proporciona informació addicional per a usos d’irrigació: el SAD recomana 
amb un missatge mesures de gestió complementàries per utilitzar una aigua 
regenerada amb valors de conductivitat i concentracions de nutrients 
superiors (dins d’un interval) als VP definits per defecte al SAD. 

Objectiu: protecció salut humana

Dosi (D) equivalent a la càrrega de malaltia tolerable (org/a)

Càrrega de malaltia tolerable (10-6 DALY/(pers a)

Volum (V) d’aigua ingerit, variable segons l’escenari/ús (l aigua/a)

Concentració d’un patogen equivalent a 10-6 DALY
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Fase 3. Avaluació multicriteri dels trens de tractament 

El SAD permet ordenar i prioritzar els trens de tractament viables, avaluats 
prèviament segons la seva capacitat de reduir la concentració dels indicadors 
químics i microbiològics. Entenem com a trens de tractament viables aquells 
trens de tractament que compleixen els VPs per tots els indicadors 
considerats (grau de compliment 100%). Però, com que el SAD indica el 
màxim grau de compliment dels VP que els trens de tractament avaluats a la 
Fase 2 assoleixen, l’usuari pot disminuir el grau de compliment per avaluar 
més trens viables, dels que inicialment sortirien seleccionats amb un grau de 
compliment d’un 100%. En l’exemple mostrat, es podria reduir el grau de 
compliment fins a 90.91 % si interessés considerar també els trens 54 i 58. 

En clicar sobre “Avaluació multicriteri” i “Taula de criteris inicial”, el SAD 
compara els trens que assoleixen el grau de compliment mínim definit 
anteriorment d’acord amb criteris addicionals (a banda del grau de 
compliment): 

• Cost total (€/any) 
• Consum energètic (kWh/d) 
• Petjada de carboni (kg eq. CO2/d) 
• Petjada hídrica (l eq. aigua/d) 
• Espai ocupat (m2) 

 

A la pestanya “Visualització de criteris normalitzats”, el SAD permet comparar 
els trens viables amb els valors obtinguts per a cada criteri normalitzats, 
mitjançat un gràfic spider chart. 

En clicar sobre “Priorització dels trens viables”, el SAD compara els trens amb 
els valors obtinguts per a cada criteri normalitzats (un criteri es converteix 
en adimensional utilitzant un valor de referència per a cada criteri), ponderats 
i agregats. L’usuari pot modificar els pesos assignats per defecte a cada criteri 
segons la importància que li doni al criteri en un escenari de reutilització 
determinat. El SAD elabora una llista prioritzada amb els trens ordenats 
d’acord amb la valoració relativa final obtinguda. 
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Fase 4. Proposta de pla de monitoratge 

A la Fase 4, clicant sobre “Monitoratge dels tractaments”, el SAD fa una 
proposta de monitoratge de cadascun dels tractaments que componen un 
tren. El SAD proposa el monitoratge de paràmetres que es poden mesurar 
contínuament per controlar l’eficiència d’un determinat tractament. 
Complementàriament, el SAD recomana el monitoratge periòdic d’alguns 
indicadors si escau. També adverteix del risc de formació de subproductes 
d’oxidació/desinfecció si existeix. 

 

Clicant sobre “Monitoratge de la qualitat de l’aigua”, el SAD fa una proposta 
de freqüències de monitoratge al punt de sortida (i al punt d’entrada) de la 
planta basada en la selecció dels indicadors a la Fase 1 i els corresponents 
VP:  

• Per als indicadors químics, el SAD considera el quocient entre la 
concentració final de l’indicador que el tren avaluat permet aconseguir 
i el VP. 

• Per als indicadors microbiològics, el SAD considera el valor de reducció 
logarítmica miním requerit per al tren avaluat i el valor de reducció 
aconseguit. 
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Fase 5. Informació sobre casos semblants 

A la Fase 5, el SAD proporciona informació sobre casos de plantes reals 
existents que utilitzen trens de tractament semblants als suggerits i avaluats 
pel SAD (si n’hi ha a la base de dades). Aquesta base de casos pot anar 
augmentant amb el temps. Finalment, el SAD permet generar un informe de 
amb la informació més rellevant de cada fase per un cas d’estudi concret. 

Gestió de dades: descarregar, carregar, gestionar indicadors 

En aquest apartat, que apareix al capdamunt de la pàgina web, l’usuari pot 
descarregar l'estat de la pàgina web en un determinat moment en un fitxer 
de dades per carregar-lo en altres sessions. Així, l’usuari pot desar les dades 
introduïdes per a la caracterització de la qualitat de l’aigua de partida. 

En aquest apartat també hi ha l’opció d’afegir nous indicadors i casos. 

FAQs del SAD SUGGEREIX 

 El SAD SUGGEREIX requereix instal·lació, usuari i/o password? No, és 
una aplicació web, d’accés lliure i no requereix instal·lació de 
programari addicional ni registre. 

 Necessito moltes dades per fer servir el SAD SUGGEREIX? No, l’únic 
indispensable és el cabal del tren de tractament avançat que es vol 
dissenyar; si es tenen dades de qualitat de l’efluent secundari, millor, 
però sinó l’eina disposa de valors per defecte de qualitat química i 
microbiològica. 

 Necessito conèxier els valors objectius de qualitat de diferents 
indicadors químics i microbiològics per poder reutilitzar aigua per 
diferents usos? No, el SAD incorpora valors objectius de qualitat o 
protectors per diferents indicadors i usos; aquests poden ser consultats 
i/o modificables pels usuaris. 

 Puc fer servir l’eina per identificar el millor tren de tractament avançat 
per una depuradora que vulgui reutilizar part del seu efluent secundari? 
Si, el SAD permet identificar i avaluar diferents combinacions d’unitats 
de tractament (trens de tractament) per permeten aconseguir la 
qualitat desitjada per diferents usos. 
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 Necessito conèixer els rendiments de les diferents tecnologies de 
tractament avançat per eliminar indicadors químics i microbiològics? 
No, el SAD ja incorpora valors predefinits d’eliminació per diferents 
indicadors i unitats de tractament, basats en la bibliografia més recent; 
aquests poden ser consultats i/o modificables pels usuaris. 

 Puc fer servir l’eina per avaluar un tren tractament avançat que ja 
existeix ? Si, es pot fer servir l’eina per comparar els rendiments de la 
instal·lació real amb els que prediu l’eina; a més, mirant altres trens 
de tractament viables pel cabal, qualitat i usos definits, es pot pensar 
en complementar el tren actual per millorar el rendiment d’algun 
indicador, en el cas que calgui. 

 Cada cop que utilitzo l’eina per un mateix escenari he de tornar a entrar 
i/o modificar les dades? No, l’eina permet guardar les dades d’un 
escenari i tornar a carregar aquestes dades més endavant per 
continuar l’anàlisi.  

 Puc incloure un nou cas/exemple de reutilització real? Si, l’eina permet 
incloure nous casos reals de manera que la base de casos d’exemples 
de tot el món va millorant amb el temps. 
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