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LLISTAT D’ACRÒNIMS 

ACA  Agència Catalana de l'Aigua 

PT3  Paquet de treball 3 

PT5  Paquet de treball 5 

PT6  Paquet de treball 6 

EDAR  Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

ERA  Estació de Regeneració d’Aigua 

SAD  Sistema d’Ajuda a la Decisió 

VP  Valor protector 

DP  Decantació primària 

FAC_DS1 Llots actius convencionals sense nitrificació 

FAC_DS2 Llots actius convencionals amb nitrificació 

FAC_DS3 Llots actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació biològica i 
eliminació biològica de fòsfor 

BRM1  Reactor biològic de membrana amb nitrificació 

BRM2  Reactor biològic de membrana amb nitrificació, desnitrificació biològica
   i eliminació biològica de fòsfor 

FQ_D  Coagulació, floculació i decantació 

FS  Filtre de sorra 

BFS  Filtre de sorra biològic 

CAB  Carbó actiu biològic 

MF/UF  Microfiltració o ultrafiltració 

OI  Osmosi inversa 

EDI  Electrodiàlisi 

CAG  Carbó actiu granular 

CAP  Carbó actiu en pols 

O3  Ozonització 

UV_H2O2 Oxidació avançada amb radiació ultraviolada i peròxid d’hidrogen 

Cl2  Cloració 

NaClO  Desinfecció amb hipoclorit de sodi 

ClO2  Desinfecció amb diòxid de clor 

UV  Desinfecció amb radiació ultraviolada 
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SST  Sòlids totals en suspensió 

COT  Carboni orgànic total 
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1. RESUM EXECUTIU 
El PT6 del projecte SUGGEREIX consisteix en la validació del SAD mitjançant 
tres casos d’estudi diferents. En aquest document es presenten els diferents 
casos d’estudi i les consideracions realitzades per la validació del SAD. 

En primer lloc, es descriuen cadascun dels casos d’estudi detallant en cada 
cas l’ús o usos que es contemplen per a l’aigua regenerada i les tecnologies 
de tractament implementades. En els casos on es disposa de diferents trens 
de tractament i es consideren usos diversos, s’ha procedit a la validació per 
a cadascun d’aquests escenaris. 

Per a la validació del SAD, primerament, s’ha tingut en compte la qualitat de 
l’aigua de partida a l’entrada del tren de tractament que proposa el SAD en 
funció del tractament d’origen. Posteriorment, s’han validat les eficiències 
d’eliminació de cada paràmetre que proposa el SAD per a cada tren de 
tractament, partint de dades d’analítiques obtingudes de projectes anteriors 
per cada cas d’estudi. Per cada cas i escenari contemplat, s’ha determinat les 
desviacions existents entre el rang de valors que proporciona el SAD i els 
valors analitzats. 

El segon pas de la validació ha estat comparar el grau d’assoliment dels valors 
protectors (VP) que recomana el SAD, en funció dels usos, per cada tren de 
tractament. Per aquest punt, s’han tingut en compte els VP d’obligat 
compliment segons la legislació aplicable i els valors recomanats pel SAD. Per 
cada cas d’estudi, s’ha observat el grau de compliment determinat pel SAD 
per als trens de tractament existents. 

Posteriorment, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri definint cinc escenaris 
diferents en els quals s’ha assignat una prioritat diferent a cascun dels criteris 
considerats: un escenari econòmicament limitat, un escenari de sequera, un 
escenari d’espai limitat, un escenari de conscienciació del medi ambient i 
l’escenari que proporciona el SAD per defecte. 

A l’etapa final de la validació s’ha comprovat la proposta de monitoratge del 
SAD per cada tren de tractament així com la informació que proporciona el 
SAD sobre referències de casos similars a cadascun dels trens de tractament 
avaluats per aquests casos d’estudi. 

Finalment, el present document incorpora un seguit de recomanacions que 
s’han anat recollint durant l’execució del PT6 i que representen possibles 
punts de millora i optimització del SAD per un futur. 
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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
L’objectiu del PT6 és la validació de l’aplicació SAD, desenvolupat en el PT5, 
tenint en compte tres casos d’estudi seleccionats procedents de diferents 
projectes, els quals disposen de diferents tecnologies i usos finals de l’aigua. 
Aquests permeten validar la viabilitat d’implementació, determinar millores i 
realitzar els ajustos necessaris per tal d’obtenir un sistema robust a nivell 
operatiu. A més a més, cadascun dels casos d’estudi permet estudiar i refinar 
aspectes concrets del SAD, com són la legislació, la qualitat, el risc i la 
tecnologia. 

 

3. ASPECTES GENERALS A CONSIDERAR PER A LA 
VALIDACIÓ DEL SAD 

Amb la finalitat de poder realitzar una validació del SAD, s’han de tenir en 
compte varis aspectes generals. En primer lloc, s’ha de tenir en compte la 
capacitat d’aigua a tractar així com l’estructura existent i a partir de la qual 
s’obté l’aigua que es pretén regenerar. El SAD deixa escollir entre les 
següents opcions: 

- Llots actius convencionals sense nitrificació 
- Llots actius convencionals amb nitrificació 
- Llots actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació biològica i 

eliminació biològica del fòsfor 
- Llots actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació biològica i 

eliminació química del fòsfor 
- Reactor biològic de membrana amb nitrificació 
- Reactor biològic de membrana amb nitrificació, desnitrificació 

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

biològica i eliminació química del fòsfor 

Segons l’estructura existent establerta, el SAD proporciona unes 
característiques de qualitat química i microbiològica per a l’aigua. Aquestes 
es poden modificar per a adequar-les als valors obtinguts històricament en 
mesures reals de l’aigua a tractar i desmarcar els compostos que no es volen 
tenir en compte, sobretot si es considera que el compost en qüestió no és 
rellevant per al cas que es planteja per tal que no interfereixi en els resultats 
obtinguts. 

Posteriorment, es selecciona l’ús o els usos desitjats que es volen per a l’aigua 
regenerada. D’aquesta manera, el SAD permet seleccionar una o més opcions 
de les que es mostren a continuació: 

- Urbà residencial: reg de jardins privats 
- Urbà residencial: descàrrega de cisternes de vàter 
- Urbà serveis: neteja de carrers 
- Agrícola A: aliments crus i aigua en contacte directe 
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- Agrícola B: aliments crus sense contacte directe amb l’aigua, tots els 
mètodes de reg 

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

- Agrícola D: cultius per a productes industrials, energètics i llavors 
- Industrial: aigües de procés i de neteja, indústria no alimentària 
- Industrial: aigües de procés i de neteja, indústria alimentària 
- Ambiental: recàrrega d’aqüífers per percolació 
- Ambiental: recàrrega d’aqüífers per injecció directa 
- Ambiental: reg de boscos i silvicultura 
- Ambiental: altres usos (manteniment d’aiguamolls, cabals mínims i 

similars) 
- Prepotable 

D’aquesta forma, segons els usos finals escollits, el SAD estableix uns VP 
definits, especificant si aquests són d’obligat compliment en base a la 
legislació actual o són valors recomanats a partir del PT3. A més a més, el 
SAD permet seleccionar els VP que es desitgen complir. 

Un cop es designen els VP a complir, el SAD fa diverses propostes de trens 
de tractament resultants de la combinació dels tractaments que es citen a 
continuació: 

- DP: Decantació primària 
- FAC_DS1: Llots actius convencionals sense nitrificació 
- FAC_DS2: Llots actius convencionals amb nitrificació 
- FAC_DS3: Llots actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació 

biològica i eliminació biològica de fòsfor 
- BRM1: Reactor biològic de membrana amb nitrificació 
- BRM2: Reactor biològic de membrana amb nitrificació, desnitrificació 

biològica i eliminació biològica de fòsfor 
- FQ_D: Coagulació, floculació i decantació 
- FS: Filtre de sorra 
- BFS: Filtre de sorra biològic 
- CAB: Carbó actiu biològic 
- MF/UF: Microfiltració o ultrafiltració 
- OI: Osmosi inversa 
- EDI: Electrodiàlisi 
- CAG: Carbó actiu granular 
- CAP: Carbó actiu en pols 
- O3: Ozonització 
- UV_H2O2: Oxidació avançada amb radiació ultraviolada i peròxid 

d’hidrogen 
- Cl2: Cloració 
- NaClO: Desinfecció amb hipoclorit de sodi 
- ClO2: Desinfecció amb diòxid de clor 
- UV: Desinfecció amb radiació ultraviolada 
- Cloramines: Cloraminació 
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Per cada tren de tractament proposat, es mostra el percentatge d’assoliment 
de l’eliminació dels diferents contaminants presents a l’aigua. 

A continuació, el SAD pot realitzar una priorització dels trens de tractaments 
tenint en compte diferents criteris. Per aquest motiu, s’indica a partir de quin 
percentatge d’assoliment dels VP es vol realitzar l’avaluació multicriteri i 
posteriorment, el SAD indica el nombre de trens viables. Per fer aquesta 
priorització dels trens de tractament viables, el SAD permet assignar una 
prioritat (molt baixa, baixa, mitjana, alta o molt alta) per normalitzar els 
valors dels diferents criteris que es mostren a continuació: 

- Mitjana % d’eliminació (I. químics) 
- Mitjana % d’eliminació (I. microbiològics) 
- Consum energètic mitjà (kWh/dia) 
- Mitjana del cost total (€/dia) 
- Espai ocupat (m2) 
- Petjada de carboni (kg CO2 eq./dia) 
- Petjada hídrica (L eq./dia) 
- Compliment dels indicadors químics i microbiològics (%) 
- Mitjana del cost CAPEX (€) 
- Cost OPEX (€) 

En la validació dels tres casos d’estudi, es compararan els criteris que siguin 
possibles tenint en compte les dades disponibles del cas real. 

Per finalitzar amb l’avaluació multicriteri, es plantegen cinc escenaris 
diferents, els quals es mostren en la Taula 3.1. En aquesta es mostra la 
prioritat assignada per cadascun dels escenaris als criteris establerts. 

Taula 3.1. Escenaris considerats durant l’avaluació 
multicriteri. 

 

Criteris 

Escenaris 

Prioritat 

Compliment 
(%) 

Consum 
energètic 

Cost 
total 

Espai 
ocupat 

Petjada 
de 

carboni 

Petjada 
hídrica 

Econòmicament 
limitat Molt baix Molt baix Molt alt Alt Molt baix Molt baix 

Sequera Molt alt Molt baix Baix Molt baix Molt baix Molt baix 

Manca d’espai Molt baix Molt baix Baix Molt alt Alt Alt 

Conscienciació 
del medi 
ambient 

Molt baix Molt alt Baix Alt Molt alt Molt alt 

Criteris per 
defecte Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
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Finalment, el SAD també proposa el monitoratge de cada tractament i el de 
la qualitat de l’aigua. La validació d’aquest aspecte es basarà en la 
comparació de les propostes de monitoratge del SAD amb cadascun dels trens 
de tractament existents en les tres localitats estudiades (Tossa de Mar, Lloret 
de Mar i al Llobregat). 

 

4. VALIDACIÓ A TOSSA DE MAR AMB TECNOLOGIES 
CENTRALITZADES PER A USOS URBANS, 
AMBIENTALS I DE REG PRIVAT 

4.1  PRESENTACIÓ DEL CAS D’ESTUDI 

L’EDAR de Tossa de Mar tracta aigua purament urbana, la qual té una 
composició força estable i sense contaminants crítics. Aquesta presenta molta 
estacionalitat, tractant-se 1000 m3/dia a l’hivern mentre que a l’estiu es 
tracten entre 3500 a 4000 m3/dia. 

Actualment, l’EDAR de Tossa de Mar disposa de dos trens de tractament per 
a la regeneració d’aigua procedent del tractament secundari, que correspon 
a la infraestructura disponible en el SAD de llots actius convencionals sense 
nitrificació [FAC_DS1]. Aquests tractaments per a l’aigua regenerada, es 
detallen en els següents subapartats. 

4.1.1  ESCENARI 1: USOS URBANS SERVEIS I USOS AMBIENTALS 

El primer tren de tractament està en funcionament des del març del 2007 per 
subministrar aigua regenerada per a usos urbans enfocats a serveis, com la 
neteja de carrers i d’instal·lacions com la gossera i la deixalleria i per a usos 
ambientals, com la infiltració d’aigua a la Riera de Tossa. Aquest tractament 
té un cabal de 840m3/dia i prové del tractament secundari. L’aigua a tractar 
passa per un filtre de sorra i per làmpades de radiació ultraviolada. Finalment, 
aquest efluent s’emmagatzema en un dipòsit per una posterior cloració. A la 
Figura 4.1.1 es pot observar un esquema d’aquest tren de tractament. 

 

Figura 4.1.1. Esquema del tren de tractament per a aigües regenerades per 
a usos urbans serveis i usos ambientals 

Com s’ha citat anteriorment, es contemplen dos usos per l’aigua regenerada 
procedent d’aquest tren de tractament. D’aquesta manera, tenint en compte 
els diferents usos, els VP proposats pel SAD són els de la Taula 4.1.1, 
desglossant com a obligatoris aquells que apareixen en el RD 1620/2007 o 
en el nou reglament d’aigua regenerada, i no obligatoris, aquells que 
provenen de guies, recomanacions i càlculs de risc incorporats al SAD.  
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Taula 4.1.1. Restricció dels VP dels diferents paràmetres 

Paràmetre Unitats 
Ús urbans serveis Ús ambiental 

VP Obligatori
? VP Obligatori

? 

pH: unitats 
de pH - - - - - 

Conductivitat 
elèctrica µS/cm n.d. No 1000 No 

Terbolesa UNT 10 Si n.d. No 

Sòlids en 
Suspensió 
Totals (SST) 

mg/L n.d. No n.d. No 

Carboni 
Orgànic Total 
(COT) 

mg/L 20 Sí 35 No 

Amoni 
(NH4+) 

mg/L  N-
NH4+ 2609,3 No 0,47 No 

Nitrat (NO3-) mg/L  N-
NO3- 1655,4 No 5,65 No 

Zinc (Zn) µg/L 228432 No 30 No 

Níquel (Ni) µg/L 17769,6 No 4 No 

Carbamazepi
na µg/L 1754,8 No 0,05 No 

Diclofenac µg/L 87,6 No 0,05 No 

N,N-dimetil-
m-toluamida 
(DEET) 

µg/L 7070,5 No 88 No 

Iopromida µg/L 8966385 No 0,14 No 

1,4-Dioxà µg/L 3836,99 No 57500 No 

Venlafaxina µg/L 678,99 No 0,038 No 

Cafeïna µg/L 3067,3 No 87 No 

Àcid 
perfluoroocta
nosulfònic 
(PFOS) 

µg/L 2419,5 No 0,001 No 

Bis(2-
etilhexil 
ftalat) 
(DEHP) 

µg/L n.d. No 1,3 No 
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Escherichia 
Coli 

CFU/100m
L 200 Si n.d. No 

Colífags 
somàtics PFU/100mL n.d. No n.d. No 

Espores 
Clostridium 
Perfrigens 

CFU/100m
L n.d. No n.d. No 

 

4.1.2  ESCENARI 2: USOS URBANS SERVEIS I USOS URBANS RESIDENCIALS  

El segon tren de tractament té una capacitat de 28m3/dia i consisteix en una 
planta pilot que agafa l’aigua de la sortida del filtre de sorra i la recondueix a 
una etapa d’ultrafiltració seguida d’una etapa de nanofiltració, un posterior 
tractament per làmpades de radiació ultraviolada i finalment, la cloració de 
l’efluent. Aquesta aigua regenerada s’utilitza per usos urbans enfocats a 
serveis, com són el reg de jardins públics i usos urbans residencials, com el 
reg de jardins privats. La Figura 4.1.2 mostra un esquema del segon tren de 
tractament. 

 

Figura 4.1.2. Esquema del tren de tractament per a aigües regenerades per 
a usos urbans serveis i usos urbans residencials  

Com s’ha citat anteriorment, existeixen dos usos per a l’aigua regenerada 
procedent d’aquest tren de tractament. A la Taula 4.1.2 es presenten els VP 
proposats pel SAD pels dos usos contemplats, que són coincidents. A la taula 
també es desglossen com a obligatoris aquells que apareixen en el RD 
1620/2007 o en el nou reglament d’aigua regenerada, i no obligatoris, aquells 
que provenen de guies, recomanacions i càlculs de risc realitzats en el marc 
del projecte.  

Taula 4.1.2. Restricció dels VP dels diferents paràmetres  

Paràmetre Unitats 
Ús urbans serveis i ús urbans 

residencials 

VP Obligatori? 

pH: unitats de pH - - - 

Conductivitat elèctrica µS/cm 1000 No 

Terbolesa UNT 2 Si 

Sòlids en Suspensió 
Totals (SST) mg/L 10 Si 

Carboni Orgànic Total 
(COT) mg/L n.d. No 
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Amoni (NH4+) mg/L  N-
NH4+ 3,11 No 

Nitrat (NO3-) mg/L  N-
NO3- 3,39 No 

Zinc (Zn) µg/L 30 No 

Níquel (Ni) µg/L 4 No 

Carbamazepina µg/L 0,05 No 

Diclofenac µg/L 0,05 No 

N,N-dimetil-m-
toluamida (DEET) µg/L 88 No 

Iopromida µg/L 0,14 No 

1,4-Dioxà µg/L 24937 No 

Venlafaxina µg/L 0,038 No 

Cafeïna µg/L 87 No 

Àcid 
perfluorooctanosulfònic 
(PFOS) 

µg/L 0,001 No 

Bis(2-etilhexil ftalat) 
(DEHP) µg/L 1,3 No 

Escherichia Coli CFU/100mL 1 Si 

Colífags somàtics PFU/100mL n.d. No 

Espores Clostridium 
Perfrigens CFU/100mL n.d. No 

 

4.2  VALIDACIÓ DE LA SELECCIÓ DELS TRENS DE TRACTAMENT VIABLES 

4.2.1  QUALITAT DE PARTIDA DE L’AIGUA 

En aquest apartat s’ha validat la qualitat de l’aigua a l’entrada del tren de 
tractament que proposa el SAD per defecte en funció de la selecció de la 
infraestructura de tractament secundari existent, comparant-la amb la 
qualitat d’entrada analitzada.  

En el cas d’estudi de Tossa, aquesta infraestructura prèvia correspondria a 
llots actius convencionals sense nitrificació. A la Taula 4.2.1 es mostren els 
valors de qualitat d’aigua analitzats a l’entrada dels trens de tractament per 
a la regeneració d’aigua existents a l’ERA de Tossa de Mar i els que suggereix 
per defecte el SAD com a valors d’entrada per tal de poder comparar els 
indicadors químics i biològics. A més a més, també es mostra la quantitat de 
valors analitzats per aquests paràmetres, el percentatge de valors que es 
troben dintre d’aquest rang i la desviació d’aquests. 
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Taula 4.2.1. Característiques de l’aigua d’entrada a la planta regeneradora analitzades i proposades pel SAD. 

Paràmetre 

Valors analitzats 
d’entrada (exp.) 

Valors del SAD 
d’entrada suggerits 

Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del 
rang 

Desviació 
mitjana 
inferior 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. inferior 

Desviació 
màx. 

superior Nº 
dades 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

pH: unitats de 
pH 43 7 8 7 7,5 - 40% - 3% - 6% 

Conductivitat 
elèctrica 44 1022 1883 300 2000 µS/cm 100% - - - - 

Terbolesa 103 2,1 10,1 2 15 UNT 100% - - - - 

Sòlids en 
Suspensió Totals 
(SST) 

- - - 5 25 mg/L - - - - - 

Carboni Orgànic 
Total (COT) 3 12,7 17 20 40 mg/L 0% 41% - 57% - 

Amoni (NH4+) 43 10 52 18 34 mg/L  N-
NH4+ 30% 35% 18% 80% 35% 

Nitrat (NO3-) 43 0,045 2,8 0 0,9 mg/L  N-
NO3- 91% - 15% - 20% 

Zinc (Zn) - - - 5 700 µg/L - - - - - 

Níquel (Ni) - - - 5 100 µg/L - - - - - 
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Carbamazepina 5 0,009 0,046 0,05 20 µg/L 0% 71% - 456% - 

Diclofenac 5 0,158 1,533 0,3 10 µg/L 80% 90% - 90% - 

N,N-dimetil-m-
toluamida 
(DEET) 

4 0,024 0,961 0,20 15,8 µg/L 50% 113% - 717% - 

Iopromida 5 <0,01
2 1,9422 0,2 6 µg/L 40% 1567% - 1567% - 

1,4-Dioxà - - - 0,3 3,5 µg/L - - - - - 

Venlafaxina 5 0,3147 4,678 0,376 2,6 µg/L 20% 7% 44% 19% 44% 

Cafeïna 5 1,6072 2,7388 0,03 23 µg/L 100% - - - - 

Àcid 
perfluorooctanos
ulfònic (PFOS) 

- - - 0,0122 2,101 µg/L - - - - - 

Bis(2-etilhexil 
ftalat) (DEHP) - - - 0,3 81 µg/L - - - - - 

Escherichia Coli 36 21000 2000000 1548817 85113804 CFU/100
mL 14% 507% - 7275% - 

Colífags 
somàtics 36 4200 620000 2187762 89125094 PFU/100

mL 0% 1475% - 51990% - 

Espores 
Clostridium 
Perfrigens 

36 190 22000 3019,95 5128614 CFU/100
mL 11% 223% - 1489% - 
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Realitzant la comparació de paràmetres de la taula anterior, es pot observar 
que la majoria tenen una desviació inferior als proposats pel SAD, és a dir 
que el SAD incorpora per defecte valors més elevats dels que en realitat s’han 
analitzat a l’entrada dels trens de tractament per a la regeneració, degut a 
què aquesta eina està dissenyada a partir de dades bibliogràfiques i cada 
planta presenta el seu propi escenari de partida. 

Per a dur a terme la validació del SAD i garantir que els resultats obtinguts 
siguin el més realistes possible, s’han introduït el valor mínim i màxim dels 
valors analitzats a l’entrada dels trens de tractament. 

4.2.2  VALIDACIÓ DE LES EFICIÈNCIES DELS TRENS DE TRACTAMENT  

En els següents subapartats es presenten els resultats de la validació de les 
eficiències d’eliminació per als dos trens de tractaments disponibles a l’ERA 
de Tossa de Mar. 

4.2.2.1  ESCENARI 1: USOS URBANS SERVEIS I USOS AMBIENTALS  

Per tal de validar les eficiències del tren de tractament que proposa el SAD 
considerant la regeneració per a usos urbans serveis i usos ambientals, es 
seleccionen els compostos per als quals es disposa de dades analitzades a la 
sortida del tren i es comparen amb els que proporciona el SAD segons les 
eficiències de tractament. A la Taula 4.2.2 es mostren el nombre de valors 
analitzats dels quals es disposa a la sortida del tren de tractament, els valors 
mínims i màxims reals i els que proporciona el SAD, el percentatge dels valors 
reals que es troben dins del rang proporcionat pel SAD i les desviacions que 
aquests poden arribar a presentar. 
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Taula 4.2.2. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 1 

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) Valors del SAD 

Unitats 

% de 
valors 

dintre del 
rang 

Desviació 
mitjana 
inferior 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. 

inferior 

Desviació 
màx. 

superior Nº 
dades 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Conductivitat elèctrica 36 1233 1766 1000 1900 µS/cm 100% - - - - 

Terbolesa 36 1,7 7,2 1,1 7,1 UNT 97% - 1% - 1% 

Amoni (NH4+) 36 10 52 10 52 mg/L  N-
NH4+ 100% - - - - 

Escherichia Coli 36 1 3 6,6·10-

7 31 CFU/100
mL 100% - - - - 

Colífags somàtics 36 1 140 4,2·10-

7 3400 PFU/100
mL 100% - - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 36 1 23 1,3·10-

4 120 CFU/100
mL 100% - - - - 
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Realitzant la comparació dels valors analitzats amb els proporcionats pel SAD, 
es pot concloure que tots es troben dins d’aquest rang, excepte la terbolesa 
que disposa d’un valor fora del rang però que presenta una desviació 
insignificant. 
 
4.2.2.2   ESCENARI 2: USOS URBANS SERVEIS I USOS URBANS RESIDENCIALS 

A continuació, s’han validat les eficiències del tren de tractament que proposa 
el SAD considerant la regeneració per a usos urbans serveis i usos urbans 
residencials. Per a fer-ho, es seleccionen els compostos per als quals es 
disposa de dades analitzades a la sortida del tren i es comparen amb els que 
proporciona el SAD. En aquest cas, cal destacar que el SAD no disposa del 
tractament de nanofiltració. Per aquest motiu, es validarà el tren seleccionant 
el tractament d’osmosi inversa, ja que seria el que més s’assimilaria al 
sistema de tractament real. A la Taula 4.2.3 es mostren el nombre de valors 
analitzats dels quals es disposa a la sortida del tren de tractament, els valors 
mínims i màxims analitzats i els que proporciona el SAD, el percentatge dels 
valors analitzats que es troben dins del rang proporcionat pel SAD i les 
desviacions que aquests poden arribar a presentar. 
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Taula 4.2.3. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 2 

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) Valors del SAD 

Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del rang 

Desviació 
mitjana 
inferior 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. 

inferior 

Desviació 
màx. 

superior Nº 
dades 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Conductivitat elèctrica 10 258 578 31 94 µS/cm 0% - 75% - 84% 

Terbolesa 68 0,13 0,972 0 0,021 UNT 0% - 94% - 98% 

Carboni Orgànic Total 
(COT) 4 1 2 0,16 1,4 mg/L 50% - 20% - 30% 

Amoni (NH4+) 8 6,91 13,98 0,17 4,9 mg/L  N-
NH4+ 0% - 57% - 65% 

Nitrat (NO3-) 8 0,045 0,3389 0,0066 0,1 mg/L  N-
NO3- 50% - 45% - 70% 

Carbamazepina 5 7·10-4 7·10-4 0 0 µg/L 100% - - - - 

Diclofenac 5 0,015 0,015 0 0,02 µg/L 100% - - - - 

N,N-dimetil-m-toluamida 
(DEET) 4 0,004 0,06 0 0,1 µg/L 100% - - - - 

Iopromida 5 0,012 0,012 0 0,16 µg/L 100% - - - - 

Venlafaxina 5 1,2·10-3 0,275 0 0,23 µg/L 80% - 16% - 16% 
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Cafeïna 5 0,092 0,2975 0 0,07 µg/L 0% - 72% - 86% 

Escherichia Coli 48 0 4 0 0,98 CFU/100
mL 56% - 43% - 76% 

Colífags somàtics 6 1 1 4,2·10-

12 110 PFU/100
mL 100% - - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 6 0 0 0 3,7 CFU/100

mL 100% - - - - 
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Realitzant la comparació dels valors analitzats amb els proporcionats pel SAD, 
es pot concloure que els compostos orgànics procedents de fàrmacs es troben 
dins d’aquest rang, però els altres compostos presenten una desviació 
superior degut a què el tractament d’osmosi inversa eliminaria més 
contaminants que els que pot eliminar la nanofiltració. 

4.2.3  VALIDACIÓ DELS VALORS PROTECTORS (VP) 

Com s’ha comentat anteriorment, a l’ERA de Tossa de Mar s’obtenen dos tipus 
d’aigües regenerades, una per a usos urbans enfocats a serveis (neteja de 
carrers i d’instal·lacions municipals) i usos ambientals i l’altra per a usos 
urbans enfocats a serveis (reg de jardins públics) i usos residencials (reg de 
jardins privats). Per a cadascun d’aquests usos, el SAD proporciona diferents 
VP per a cada paràmetre, que es presenten en els següents subapartats. 

4.2.3.1  ESCENARI 1: USOS URBANS SERVEIS I USOS AMBIENTALS 

Com s’ha detallat anteriorment, existeixen dos usos per a l’aigua regenerada 
provinent del tren de tractament per a l’escenari 1 descrit a la Figura 4.1.1. 
Aquests, correspondrien als usos establerts al SAD que es mostren a 
continuació: 

- Urbà serveis: neteja de carrers.  
- Ambiental: altres usos (manteniment aiguamolls, cabals mínims i 

similars). 

Per aquests usos, el SAD proporciona els VP que es mostren a la Taula 4.2.4. 
Inicialment, s’ha procedit a la validació del SAD considerant els dos usos de 
manera conjunta i posteriorment, s’avaluaran els resultats considerant els 
usos per separat. En aquesta taula també s’especifica si es tracta d’un valor 
d’obligat compliment tenint en compte la legislació aplicable o si es tracta 
d’un valor recomanat procedent de guies de referència. A més a més, es 
mostra el percentatge dels valors reals que es troben complint aquest VP i 
les desviacions que aquests poden arribar a presentar. 
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Taula 4.2.4. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 1 

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) 

VP SAD Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del rang 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màxima 
superior 

Tipus de VP 
Nº 

dades 
Valor 
mín. 

Valor 
màx. 

Conductivitat elèctrica 36 1233 1766 1000 µS/cm 0% 35% 43% 
Valor orientatiu basat en 

guies (UB 2020; ACA 
2020) 

Terbolesa 36 1,7 7,2 10 UNT 100% - - RD 1620/2007 

Amoni (NH4+) 36 10 52 0,47 mg/L  N-
NH4+ 0% 99% 99% RD 817/2015 

Escherichia Coli 36 1 3 200 CFU/100
mL 100% - - RD 1620/2007 

Colífags 36 1 140 n.d. PFU/100
mL 100% - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 36 1 23 n.d. CFU/100

mL 100% - - - 
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Com es mostra a la taula anterior, el VP recomanat que no s’assoleix és el de 
l’amoni. Cal destacar que aquest valor no és un VP legislat per a aigües 
regenerades sinó que es tracta d’un valor límit establert per al medi receptor, 
segons el RD 817/2015. Així doncs, s’ha considerat el valor com a referència 
de manera conservadora sense tenir en compte el factor de dilució que hi 
hauria al dur-se a terme l’abocament de l’aigua regenerada al medi. 

El tren de tractament avaluat per als usos que es contemplen (urbans serveis 
i usos ambientals) es trobaria a la posició 89 del llistat proporcionat pel SAD, 
amb un 33,33% de compliment dels VP. Aquest percentatge baix es dona 
perquè el tren de tractament no compleix amb el VP del SAD per a la 
conductivitat elèctrica, que correspon a un valor recomanat per guies de 
referència, i pel fet que per als indicadors microbiològics, el SAD considera 
valors de reducció logarítmica definits per defecte en el cas de no disposar de 
VP procedents de la normativa. De fet, aquests valors de reducció logarítmica 
proposats pel SAD per defecte poden ser modificats per part de l’usuari per 
tal d’ajustar-los a les necessitats del cas d’estudi.  

En el cas que només es tinguin en compte els VP legislats en el RD 
1620/2007, aquest tren de tractament, per als usos considerats, es troba a 
la posició 9 del llistat proporcionat pel SAD amb un 100% de compliment dels 
VP, essent només els VP a complir els corresponents a la terbolesa i la 
Escherichia Coli. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, també s’ha realitzat la validació dels 
resultats del SAD considerant els usos per separat, ja que l’ús prioritari de 
l’aigua regenerada obtinguda seria la neteja de carrers. D’aquesta manera, a 
la Taula 4.2.5 i la Taula 4.2.6 es mostren els VP, el percentatge dels valors 
analitzats que complirien aquest VP i les desviacions que aquests poden 
arribar a presentar per a l’ús urbà enfocat a serveis (considerant la neteja de 
carrers) i l’ús ambiental (considerant els altres usos com el manteniment 
d’aiguamolls i cabals mínims). 
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Taula 4.2.5. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 1 per a usos urbans serveis 

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) 

VP SAD Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del rang 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. 

superior 
Tipus de VP 

Nº 
dades 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Conductivitat elèctrica 36 1233 1766 n.d. µS/cm 100% - - - 

Terbolesa 36 1,7 7,2 10 UNT 100% - - RD 1620/2007 

Amoni (NH4+) 36 10 52 2609,3 mg/L  N-
NH4+ 100% - - Determinat en el 

SUGGEREIX 

Escherichia Coli 36 1 3 200 CFU/100
mL 100% - - RD 1620/2007 

Colífags 36 1 140 n.d. PFU/100
mL 100% - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 36 1 23 n.d. CFU/100

mL 100% - - - 
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Taula 4.2.6. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 1 per a ús ambiental 

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) 

VP SAD Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del rang 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. 

superior 
Tipus de VP 

Nº 
dades 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Conductivitat elèctrica 36 1233 1766 1000 µS/cm 0% 35% 43% 
Valor orientatiu basat en 

guies (UB 2020; ACA 
2020) 

Terbolesa 36 1,7 7,2 n.d. UNT 100% - - - 

Amoni (NH4+) 36 10 52 0,47 mg/L  N-
NH4+ 0% 99% 99% RD 817/2015 

Escherichia Coli 36 1 3 n.d. CFU/100
mL 100% - - - 

Colífags 36 1 140 n.d. PFU/100
mL 100% - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 36 1 23 n.d. CFU/100

mL 100% - - - 
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Tenint en compte l’ús urbà enfocat a serveis per a l’aigua regenerada, i més 
concretament, el seu ús per a la neteja de carrers, el tren de tractament 
disponible a l’ERA de Tossa ocuparia la posició número 67 amb un percentatge 
de compliment dels VP del 66,67%. Aquest percentatge en realitat hauria de 
ser el 100%, però el SAD estableix valors de reducció logarítmica definits per 
defecte per als indicadors microbiològics en el cas de no disposar d’un VP 
definit.  

Per a l’ús ambiental considerat, el tren ocuparia la posició 181 amb un 
percentatge de compliment del 16,67% utilitzant tots els VP recomanats pel 
SAD. Cal tenir en compte que en el llistat de VP del SAD s’hi inclouen, de 
manera conservadora, valors que no són d’obligat compliment sinó que 
provenen de recomanacions procedents de la bibliografia consultada així com 
de càlculs de risc realitzats en el marc del projecte SUGGEREIX. Així doncs, 
considerant només els VP exigits per la legislació aplicable, el tren de 
tractament permetria assolir la qualitat d’aigua necessària per aquest ús. 

4.2.3.2  ESCENARI 2: USOS URBANS SERVEIS I USOS URBANS RESIDENCIALS  

Com s’ha detallat anteriorment, es contemplen dos usos per a l’aigua 
regenerada provinent del tren de tractament descrit a la Figura 4.1.2. Aquests 
corresponen als usos establerts al SAD que es mostren a continuació: 

- Urbà residencial: reg de jardins privats. 
- Urbà serveis: reg de zones verdes. 

Per aquests usos, el SAD proporciona els VP que es mostren a la Taula 
4.2.7. En aquesta taula també s’especifica si es tracta d’un VP d’obligat 
compliment tenint en compte la legislació aplicable, si es tracta d’un VP 
recomanat procedent de guies de referència o si prové de càlculs duts a 
terme en el projecte SUGGEREIX. A més a més, es mostra el percentatge 
dels valors analitzats a la sortida del tren de tractament que complirien 
aquests VP i les desviacions que aquests poden arribar a presentar. 
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Taula 4.2.7. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 2  

Paràmetre 
Valors analitzats (exp.) 

VP SAD Unitats 

% de 
valors 
dintre 

del rang 

Desviació 
mitjana 
superior 

Desviació 
màx. 

superior 
Tipus de VP 

Nº 
dades 

Valor 
màx. 

Valor 
mín. 

Conductivitat elèctrica 10 258 578 1000 µS/cm 100% - - 
Valor orientatiu basat 
en guies (UB 2020; 

ACA 2020) 

Terbolesa 68 0,13 0,972 1 UNT 100% - - RD 1620/2007 

Carboni Orgànic Total 
(COT) 4 1 2 n.d. mg/L 100% - - - 

Amoni (NH4+) 8 6,91 13,98 0,47 mg/L  N-
NH4+ 0% 96% 97% RD 817/2015 

Nitrat (NO3-) 8 0,045 0,3389 5,6 mg/L  N-
NO3- 100% - - RD 817/2015 

Carbamazepina 5 7·10-4 7·10-4 0,05 µg/L 100% - - PNEC (Norman 2021) 

Diclofenac 5 0,015 0,015 0,1 µg/L 100% - - 

Directiva 
2008/105/CE, 

Directiva 2013/39/UE 
i RD 817/2015 

N,N-dimetil-m-toluamida 
(DEET) 4 0,004 0,06 88 µg/L 100% - - PNEC (Norman 2021) 
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Iopromida 5 0,012 0,012 0,14 µg/L 100% - - PNEC (Norman 2021) 

Venlafaxina 5 1,2·10-3 0,275 0,04 µg/L 80% 86% 86% PNEC (Norman 2021) 

Cafeïna 5 0,092 0,2975 0,87 µg/L 100% - - PNEC PT3 (ECHA 
2021) 

Escherichia Coli 48 0 4 1 CFU/100
mL 90% 75% 75% RD 1620/2007 

Colífags somàtics 6 1 1 1 PFU/100
mL 100% - - - 

Espores Clostridium 
Perfrigens 6 0 0 1 CFU/100

mL 100% - - - 
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Com es mostra a la taula anterior, el VP recomanat que no s’assoleix per 
aquest tren de tractament és el de l’amoni. Tal i com ja s’ha comentat, es 
tracta d’un VP que no està legislat per a aigües regenerades sinó que 
correspon a un valor límit per a la protecció d’ecosistemes, segons el RD 
817/2015. En el cas de la venlafaxina, el 80% dels valors de sortida analitzats 
compleixen el VP recomanat pel SAD. Finalment, s’observa que el 90% de les 
mostres analitzades compleixen amb els VP d’Escherichia Coli. Cal destacar 
que per les mostres que es desvien d’aquest VP, la diferència ha estat inferior 
a un canvi logarítmic. D’aquesta manera, s’obté un valor màxim analitzat de 
4 UFC/100mL enlloc d’1 UFC/100mL, que estableix el RD 1620/2007, 
suposant una desviació del 75%. Per als usos urbans considerats (reg de 
jardins públics i privats), el SAD proposa el tren de tractament avaluat a la 
posició número 33 del llistat, amb un 64,29% de compliment dels VP. Aquest 
percentatge es veu afectat negativament pel fet de no assolir el VP establert 
per l’amoni. També cal destacar que per la iopromida, la venlafaxina, els 
colífags i les espores Clostridium perfrigens, els valors màxims que 
proporciona el SAD per a la sortida del tren de tractament són superiors als 
analitzats a la sortida de la planta pilot, com es pot veure a la Taula 4.2.7 de 
l'apartat 4.2.3.2, sent doncs els percentatges d’assoliment dels VP que 
proposa el SAD més baixos que els que s’obtenen al cas d’estudi. 

En el cas que només es tinguin en compte els VP legislats, aquest tren de 
tractament ocupa la posició número 9 del llistat amb un 100% de compliment 
segons les dades proporcionades pel SAD, ja que només es trobaria regulada 
la terbolesa i la Escherichia Coli. 

4.3  VALIDACIÓ DE L’AVALUACIÓ MULTICRITERI DELS TRENS VIABLES 

Per a la validació de l’avaluació multicriteri per a cada escenari definit per al 
cas d’estudi de l’ERA de Tossa de Mar, es consideren varis escenaris, els quals 
es mostren a la Taula 3.1, establint diferents prioritats als criteris citats. 

4.3.1  ESCENARI 1: USOS URBANS SERVEIS I USOS AMBIENTALS 

Per obtenir aigua regenerada per a l’ús urbà enfocat a serveis (considerant la 
neteja de carrers) i l’ús ambiental (considerant els altres usos com el 
manteniment d’aiguamolls i cabals mínims) s’ha utilitzat el tren de tractament 
que està en funcionament a l’ERA de Tossa de Mar. Per aquest tren de 
tractament, el SAD proporciona els valors per als diferents criteris avaluats 
per cadascun dels escenaris. A la Taula 4.3.1 es comparen els resultats del 
SAD amb els valors reals dels quals es disposa. 

Taula 4.3.1. Anàlisi multicriteri de l’escenari 1 

Criteri Valor 
SAD 

Valor real 
de la 

planta 
Unitats Desviació 

Compliment amb tots els VP 
recomanats pel SAD 33,33 - % - 
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Compliment dels VP amb la 
normativa RD 1620/2007  100 100 % 0 

Cost total mínim 51 
- €/d 

- 

Cost total màxim 52 - 

Consum energètic mitjà 250 - kWh/d - 

Petjada de carboni 60 - kg CO2 
eq./d - 

Petjada hídrica 410 - L eq./d - 

Espai ocupat 19 47 m2 137% 

 

Com es pot observar a la taula anterior, es disposa de pocs valors reals dels 
diferents criteris estudiats pel SAD, ja que només es pot comparar el 
compliment dels VP legislats per la normativa d’aigües regenerades i l’espai 
ocupat. 

A més a més, es pot concloure que el compliment dels VP a la realitat i els 
obtinguts mitjançant el SAD és del 100%. Pel que fa a l’espai ocupat, a la 
realitat seria superior al que proporciona el SAD ja que les dades que s’han 
considerat en el SAD corresponen a infraestructures per diferents rangs de 
cabal però no s’han contemplat plantes pilot. En el cas d’estudi, el cabal 
d’aigua a regenerar seria baix al tractar-se d’una planta pilot, provocant que 
l’espai ocupat que proporciona el SAD a l’extrapolar, no s’ajusti al real. 

En els següents dos subapartats es mostren els diferents escenaris proposats 
a la Taula 3.1 de l’apartat 3 tenint en compte tots els VP proposats pel SAD i 
els VP legislats per aigües regenerades. 

4.3.1.1  AVALUACIÓ MULTICRITERI AMB TOTS ELS VP PROPORCIONATS PEL SAD 

El tren de tractament disponible tenint en compte tots els VP proposats pel 
SAD ocupa la posició número 89. Donat l’elevat nombre de trens a avaluar, 
es seleccionen el tren actual, els trens de major eficiència i els trens que 
disposen del tractament real amb alguns tractaments addicionals. 

A la Figura A.1.1 de l’annex A.1.1 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari econòmicament limitat. Com es pot veure a la figura, el tren actual 
de l’ERA de Tossa és el millor per a un escenari econòmicament limitat, ja 
que el cost total del tren de tractament és molt reduït en relació a altres. A 
més a més, necessita un espai molt reduït per la seva instal·lació. 

A la Figura A.1.2 de l’annex A.1.1 es mostra el resultat obtingut de l’avaluació 
multicriteri per un escenari de sequera. A la figura es pot observar que el 
primer tren de tractament és el que té un major percentatge d’eliminació dels 
diferents contaminants, ja que proporciona major qualitat d’aigua. El tren 
prioritzat és FAC_DS_MF/UF_OI_UV_H2O2_Cloramines. El tractament 
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terciari de l’ERA de Tossa de Mar ocupa la posició 13 d’aquests 19 trens de 
tractament, ja que només compleix amb el 33% dels VP proporcionats pel 
SAD. 

A la Figura A.1.3 de l’annex A.1.1 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari d’espai limitat. Tenint en compte els resultats obtinguts en 
l’avaluació multricriteri per un escenari d’espai limitat, el tren de tractament 
disponible a l’ERA de Tossa de Mar és l’òptim. 

A la Figura A.1.4 de l’annex A.1.1 es mostren els resultats de l’avaluació 
multicriteri per a un escenari que prioritzi la conscienciació sobre el medi 
ambient. Tenint en compte principalment l’impacte ambiental, el tren de 
tractament que el SAD mostra com a primera opció és el tren del qual es 
disposa a l’ERA de Tossa de Mar per al tractament terciari. Aquest tren 
presenta millors resultats per als criteris de la petjada hídrica i de petjada de 
carboni. A més a més, també ocupa poc espai contribuint a reduir el seu 
impacte paisatgístic. 

Finalment, a la Figura A.1.5 de l’annex A.1.1 es mostra l’avaluació multicriteri 
que proporciona el SAD per defecte. Considerant tots els criteris amb la 
mateixa priorització, es pot observar que el tren disponible a l’ERA de Tossa 
de Mar per al tractament terciari és l’òptim. Aquest resultat obtingut té sentit 
ja que es tracta d’un tren senzill, fàcil d’operar i amb un impacte econòmic i 
ambiental reduït. Tot i que el percentatge de compliment dels VP sigui més 
baix que la resta de trens, la resta de criteris considerats ho compensen. 

4.3.1.2  AVALUACIÓ MULTICRITERI AMB ELS VP LEGISLATS PER AIGÜES REGENERADES 

Tenint en compte que la posició del tren de tractament varia en funció de si 
es compleixen tots els VP recomanats pel SAD o si només es consideren els 
d’obligat compliment per aigües regenerades, s’ha dut a terme la validació 
multicriteri tenint en compte només el compliment dels VP d’obligat 
compliment. 

Existeixen 151 trens de tractaments que compleixen amb el 100% de 
compliment d’eliminació. Per aquest motiu, s’escullen els primers vint trens 
de tractament proposats pel SAD. 

A la Figura A.1.6 de l’annex A.1.2 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari econòmicament limitat. Com es pot veure a la figura, el tren actual 
de l’ERA de Tossa és el segon millor tren per a un escenari econòmicament 
limitat, ja que el cost total del tren de tractament és molt reduït i necessita 
un espai molt reduït per la seva instal·lació. Tot i així, el millor tren per a un 
escenari econòmicament limitat que solament hagi de complir els VP d’obligat 
compliment és el FAC_DS_FQ_D_UV_Cl2. 

A la Figura A.1.7 de l’annex A.1.2 es mostra el resultat obtingut de l’avaluació 
multicriteri per un escenari de sequera. A la figura es pot observar que el 
primer tren de tractament és el que té menor cost, ja que tots els trens de 
tractament disposen del 100% de compliment dels VP legislats i per tant el 
SAD ha considerat el criteri econòmic per a la priorització. El segon tren que 
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es mostra a la gràfica correspon al tractament terciari del qual es disposa a 
l’ERA de Tossa de Mar. 

A la Figura A.1.8 de l’annex A.1.2 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari d’espai limitat. Tenint en compte els resultats obtinguts en 
l’avaluació multricriteri per un escenari d’espai limitat, el tren de tractament 
disponible a l’ERA de Tossa de Mar és el segon més òptim. El primer tren 
proposat seria similar, solament canvia el filtre de sorra per la decantació 
fisicoquímica. 

A la Figura A.1.9 de l’annex A.1.2 es mostren els resultats de l’avaluació 
multicriteri per a un escenari que prioritza la conscienciació sobre el medi 
ambient. Tenint en compte principalment l’impacte ambiental, el tren de 
tractament que el SAD mostra com a primera opció és el 
FAC_DS_FQ_D_UV_Cl2. El següent tren proposat pel SAD és el que es troba 
a l’ERA de Tossa de Mar per al tractament terciari. Aquesta diferència es deu 
principalment a què el primer tren de tractament té un menor consum 
energètic. 

Finalment, a la Figura A.1.10 de l’annex A.1.2 es mostra l’avaluació 
multicriteri que proporciona el SAD per defecte. Observant la figura, es pot 
concloure que el tren que compta amb una decantació fisicoquímica en 
substitució del filtre de sorra del qual disposa el tren de l’ERA de Tossa de 
Mar per al tractament terciari, presenta millors resultats de les diferents 
avaluacions multicriteri. 

4.3.2  ESCENARI 2: USOS URBANS SERVEIS I USOS URBANS RESIDENCIALS 

Per obtenir aigua regenerada per a l’ús urbà residencial (considerant el reg 
de jardins privats) i l’ús urbà serveis (considerant el reg de zones verdes) 
s’ha utilitzat el tren de tractament es el filtre de sorra, seguit per una 
ultrafiltració i una nanofiltració, d’un tractament de desinfecció per radiació 
ultraviolada i una posterior cloració. 

Per aquest tren de tractament el SAD proporciona els valors per als diferents 
criteris avaluats per als diferents escenaris. A la Taula 4.3.2 es mostren 
comparant-los amb els valors reals que es disposen. 

Taula 4.3.2. Anàlisi multicriteri de l’escenari 2  

Criteri Valor 
SAD Valor real Unitats Desviació 

(%) 

Compliment amb tots els VP 
recomanats pel SAD 64,29 - % - 

Compliment dels VP amb la 
normativa RD 1620/2007  100 100 % 0 

Cost total mínim 30 
- €/d 

- 

Cost total màxim 32 - 
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Consum energètic mitjà 99 30,84 kWh/d -66% 

Petjada de carboni 25 - kg CO2 
eq./d - 

Petjada hídrica 220 - L eq./d - 

Espai ocupat 4,6 53 m2 1052% 

 

Com es pot observar a la taula anterior, es disposa de molt pocs valors reals 
dels diferents criteris estudiats pel SAD, ja que només es pot comparar el 
compliment dels VP legislats per la normativa d’aigües regenerades, el 
consum energètic mitjà i l’espai ocupat. Aquest fet es deu a que el projecte 
NextGen de la planta pilot de Tossa de Mar encara no ha finalitzat i no es 
disposa de tota la informació proporcionada pel SAD. 

A més a més, es pot concloure que el compliment dels VP en la realitat i el 
obtingut mitjançant el SAD és del 100%, en canvi l’espai ocupat i el consum 
energètic mitjà obtingut presenten una gran desviació. Respecte l’espai 
ocupat, la desviació és deguda a què el cabal d’aigua per regenerar és molt 
baix al tractar-se d’una planta pilot, mentre que al SAD s’han introduït dades 
d’infraestructures per diferents rangs de cabal però no s’han inclòs plantes 
pilot. Aquest fet, fa que l’espai ocupat que proporciona el SAD no 
correspongui amb el real. La desviació respecte al consum energètic mitjà és 
deguda a què el SAD proporciona el valor considerant una osmosi inversa en 
el tren de tractament, mentre que en el tren real es disposa d’una 
nanofiltració. D’aquesta manera, el consum energètic obtingut amb el SAD 
és més elevat al real. 

En els següents dos subapartats es mostren els diferents escenaris proposats 
a la Taula 3.1 de l’apartat 3 tenint en compte tots els VP proporcionats pel 
SAD i tots els VP legislats per aigües regenerades.  

4.3.2.1  AVALUACIÓ MULTICRITERI AMB TOTS ELS VP PROPORCIONATS PEL SAD 

El tren de tractament disponible tenint en compte els VP ocupa la posició 
numero 33. D’aquesta manera, s’han escollit els 19 trens de major eficiència 
juntament amb el tren implementat en el nostre cas d’estudi. 

A la Figura A.2.1 de l’annex A.2.1 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari econòmicament limitat. Com es pot veure a la figura, el tren de la 
planta pilot del projecte NextGen implementat a l’ERA de Tossa és el segon 
per a un escenari econòmicament limitat, encara que el cost total del tren de 
tractament no varia molt respecte els altres trens proposats. Aquest fet és 
degut a què per aconseguir la qualitat d’aigua requerida caldria una osmosi 
inversa, la qual està present en tots els trens recomanats pel SAD per aquest 
ús. 

A la Figura A.2.2 de l’annex A.2.1 es mostra el resultat obtingut de l’avaluació 
multicriteri per un escenari de sequera. A la figura es pot observar que el 
primer tren de tractament és el que té més percentatge d’eliminació, ja que 
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proporciona major qualitat d’aigua. Aquest consta de 
FAC_DS_FQ_D_FD_CAG_OI_O3_BFS_Cl2. El tractament de la planta pilot de 
l’ERA de Tossa de Mar ocupa la posició 15 d’aquests 20 trens de tractament, 
ja que només compleix amb el 64,29% dels VP proporcionats pel SAD. 

A la Figura A.2.3 de l’annex A.2.1 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari d’espai limitat. Tenint en compte els resultats obtinguts en 
l’avaluació multricriteri per un escenari d’espai limitat, el tren de la planta 
pilot del NextGen és el segon més òptim.  

A la Figura A.2.4 de l’annex A.2.1 es mostren els resultats de l’avaluació 
multicriteri prioritzant la conscienciació sobre el medi ambient. Considerant 
principalment l’impacte ambiental s’obté que el millor tren de tractament és 
FAC_DS_FQ_D_FS_CAG_OI_UV_Cl2. Aquest tren presenta una menor 
petjada hídrica i un menor espai ocupat, produint menys impacte paisatgístic. 
El segon tren millor considerat pel SAD és el de la planta pilot del NextGen 
present a l’ERA de Tossa de Mar. 

Finalment, a la Figura A.2.5 de l’annex A.2.1 es mostra l’avaluació multicriteri 
que proporciona el SAD per defecte. Considerant l’avaluació que considera 
tots els criteris amb la mateixa priorització, es pot observar que el tren 
disponible a la planta pilot del projecte NextGen de Tossa de Mar ocupa la 
quarta posició. El primer tren recomanat pel SAD afegeix una decantació 
fisicoquímica abans del filtre de sorra i canvia la ultrafiltració per carbó actiu 
granulat, produint menor cost de tractament i reduint l’espai ocupat. 

4.3.2.2  AVALUACIÓ MULTICRITERI AMB ELS VP LEGISLATS PER AIGÜES REGENERADES 

Tenint en compte que la posició del tren de tractament varia en funció de si 
es compleixen tots els VP recomanats pel SAD o només els d’obligat 
compliment per la legislació aplicable, es prossegueix a realitzar el mateix 
estudi del subapartat anterior considerant només els VP d’obligat compliment. 

Per a l’avaluació multicriteri, s’han seleccionat els 15 trens de tractaments 
que permeten assolir el 100% dels VP. 

A la Figura A.2.6 de l’annex A.2.2 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari econòmicament limitat. Com es pot veure a la figura, el tren de la 
planta pilot del projecte NextGen de l’ERA de Tossa de Mar és el millor tren 
per a un escenari econòmicament limitat, ja que és el tren disponible més 
senzill que obté el 100% del compliment dels VP d’obligat compliment. 

A la Figura A.2.7 de l’annex A.2.2 es mostra el resultat obtingut de l’avaluació 
multicriteri per un escenari de sequera. Considerant l’avaluació multicriteri 
per un escenari de sequera, el millor tren proporcionat pel SAD és el tren de 
la planta pilot del projecte NextGen de l’ERA de Tossa de Mar, ja que és el 
que presenta un menor cost. 

A la Figura A.2.8 de l’annex A.2.2 es mostren els resultats obtinguts per a un 
escenari d’espai limitat. A la figura es pot observar que quan es considera 
una limitació d’espai, el SAD proposa un tren de tractament en el qual és 
FAC_DS_MF/UF_O3_BFS_UV_Cl2. Mentre, el tren de la planta pilot del 
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projecte NextGen de l’ERA de Tossa de Mar es troba a la posició número 
quatre per aquest escenari. 

A la Figura A.2.9 de l’annex A.2.2 es mostren els resultats multicriteris 
prioritzant la conscienciació sobre el medi ambient. Considerant l’impacte 
ambiental, s’obté que el millor tren de tractament és el 
FAV_DS_MF/UF_O3_UV_Cl2. El tren de la planta pilot del projecte NextGen 
de l’ERA de Tossa de Mar es troba a la posició numero quatre per aquest 
escenari. 

Finalment, a la Figura A.2.10 de l’annex A.2.2 es mostra l’avaluació 
multicriteri que proporciona el SAD per defecte. Observant la figura, es pot 
concloure que el tren de la planta pilot del projecte NextGen ocupa la quarta 
posició amb l’avaluació multicriteri que realitza per defecte el SAD. D’aquesta 
manera, el primer tren recomanat per al compliment de tots els VP legislats 
és el que després dels llots actius disposa d’una microfiltració o una 
ultrafiltració, una ozonització, un filtre de sorra biològic, una desinfecció per 
radiació ultraviolada i una posterior cloració. 

4.4 PROPOSTA DE MONITORATGE 

Finalment, el SAD fa una proposta de monitoratge del tren de tractament i 
de la qualitat de l’aigua obtinguda tenint en compte quin són els paràmetres 
més crítics i recomanant una freqüència de monitoratge en cada cas. 
Addicionalment, el SAD informa de si els paràmetres proposats són d’obligat 
compliment o són recomanats. 

Les freqüències d’anàlisi dels paràmetres d’obligat compliment segueixen els 
criteris fixats pel RD 1620/2007. D’aquesta manera, es pot afirmar que els 
dos trens de tractament de l’ERA de Tossa de Mar segueixen el monitoratge 
establert pel RD, encara que en el segon escenari de l’ERA de Tossa de Mar 
s’han mesurat paràmetres complementaris mentre es feia el seguiment de la 
planta pilot del projecte NextGen. 

4.5 INFORMACIÓ SOBRE CASOS SEMBLANTS 

A la base de dades hi ha identificats diversos casos existents similars per a 
l’escenari 1 i 2 estudiants en aquest apartat. A la Taula 4.5.1 es mostren els 
trens de tractaments similars a l’escenari 1 de Tossa de Mar i a la Taula 4.5.2 
es mostren per a l’escenari 2. 

Taula 4.5.1. Referències dels casos existents similars a l’escenari 1 

Tren Referència del cas existent 

FS_Cl2 San José Creek Water Reclamation Plant - San José-
California, EEUU (Lat: 37.43, Long: -121.94) 

BRM_UV + FS_Cl2 Michelson WRF - EEUU (Lat: 33.66, Long: -117.84) 

FS_Desinfeccio_quimica_UV Haifa WWTP/Kishon Complex - Israel (Lat: 0, Long: 0) 

FS_Cl2 Cas 2 Empresa ACO - Espanya (Lat: NaN, Long: NaN) 
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FS_UV EDAR Ría del Eo - Castropol, Espanya (Lat: 43.5, Long: 
-7.04) 

FS_UV SITRA Toledo - Toledo, Espanya (Lat: 39.98, Long: -
0.08) 

FS_Cl2 UTE Villafranca del Cid - Castelló, Espanya (Lat: 40.43, 
Long: -0.25) 

FS_UV EDAR La Aljorra - La Aljorra, Espanya (Lat: 37.69, 
Long: -1.05) 

FS 
EDAR Villas de Nuestra Señora de la Asunción - 
Nuestra Señora de la Asunción, Mèxic (Lat: 21.92, 
Long: -102.27) 

FS_UV EDAR Ourense - Ourense, Espanya (Lat: 42.35, Long: -
7.91) 

FS_Cl2 Colaba - Mumbai, India (Lat: 18.91, Long: 72.82) 

FS_Cl2 Tijuana - Tijuana, Mèxic (Lat: 32.54, Long: -117.06) 

FS_UV ERA Les Cases d'Alcanar - Espanya (Lat: 40.56, Long: 
0.53) 

FS_UV_Cl2 ERA Cadaqués - Espanya (Lat: 42.29, Long: 3.27) 

 

Taula 4.5.2. Referències dels casos existents similars a l’escenari 2 

Tren Referència del cas existent 

FS_MF/UF_UV_Cl2 EDAR Font De la Pedra - Espanya (Lat: 38.78, Long: -0.42) 

FS_MF/UF_UV_Cl2 Glenelg GARWS - Adelaide, Austràlia (Lat: -34.96, Long: 
138.51 

FS_MF/UF_UV_Cl2 Aldinga SURS - Adelaide, Austràlia (Lat: -35.29, Long: 
138.48) 

FS_MF/UF_UV Doha North - Doha, Qatar (Lat: 25.45, Long: 51.29) 

FS_MF/UF_Cl2 Al Ghazal PTP-SBR - Al Ghazal, Qatar (Lat: 25.21, Long: 
51.32) 

 

5. VALIDACIÓ A LLORET DE MAR AMB 
TECNOLOGIES DESCENTRALITZADES PER A 
CISTERNES I REG PRIVAT 

5.1  PRESENTACIÓ DEL CAS D’ESTUDI 

El sistema de tractament estudiat consisteix en un reactor biològic de 
membrana (BRM) que va estar funcionant a escala pilot en un complex 
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hoteler (Hotel Samba de Lloret de Mar) durant el període 2015-2017 en el 
projecte FP7 demEAUmed amb aigües grises reals i després amb aigües 
grises reals i sintètiques durant el projecte RETOS CLEaN-TOUR (2018-2020). 
L’Hotel Samba tracta un rang de cabals de 25 a 50 m3/d d’aigües grises, 
procedents de dutxes i piques de lavabo de totes les habitacions de l’hotel, 
amb una reixa per l’eliminació de sòlids i una desinfecció per reutilitzar-les 
per a la descàrrega de cisternes del lavabo. El reactor biològic BRM derivava 
i tractava un cabal d’aproximat d’1 m3/d d’aigües grises de l’hotel i operava 
principalment en condicions aeròbies amb l’objectiu de verificar la qualitat de 
l’aigua tractada. 

En aquest estudi, s’utilitzen les dades recollides durant aquest període per 
avaluar el reactor d’acord amb les recomanacions del SAD. A banda de l’ús 
de l’aigua regenerada per a la descàrrega de cisternes, en aquesta anàlisi es 
considera la seva possible aplicació per al reg de jardins. Convé remarcar que 
a l’hotel se segueixen estudiant tecnologies innovadores per a la reutilització 
de les diferents fraccions de les aigües residuals (com per exemple parets 
verdes). 

El SAD permet introduir un rang de valors de concentració. En aquest cas 
d’estudi s’utilitzen els valors mitjans (com a llindars mínims) i els valors del 
percentil 95 (com a llindars màxims) obtinguts durant les proves amb el 
reactor a l’hotel. Només s’han considerat els indicadors proposats pel SAD 
per als quals es disposen de dades (5.1.1). 

Taula 5.1.1. Restricció dels VP dels diferents paràmetres i caracterització 
de la qualitat d’aigua  

Paràmetre 

Valors reals 
VP SAD 

descàrrega 
cisternes 

VP SAD 
reg 

jardins 
privats 

Unitat Núm
. 

most
res 

Valor 
mín. 

(mitjà) 

Valor 
màx. 
(P95) 

Conductivitat 
elèctrica 82 748 846 n.d. 1000 µS/cm 

Terbolesa 82 < 1 < 1 2* 2* NTU 

Sòlids en 
suspensió 
(SST) 

82 1,4 4,6 10* 10* mg/L 

Carboni 
orgànic total 
(COT) 

82 4,6 7,6 n.d. n.d. mg/L C 

NH4+ 82 1,1 4,7 75 3,1 mg/L N-
NH4+ 
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NO3- 82 4,5 13 1,6×105 3,4 mg/L N-
NO3- 

Carbamazepina 24 7,6×10-3 4,6×10-2 1,4×106 0,05 µg/L 

Diclofenac 24 1,3 6,8 2,6×104 0,05 µg/L 

Iopromida 24 4,9×10-3 1,8×10-2 1,1×107 0,14 µg/L 

Cafeïna 24 1,4 11 1,2×105 87 µg/L 

Escherichia 
Coli 3 4,30×105 1,3×106 < 1* < 1* CFU/100 

mL 

Clostridium 
perfrigens 1 0 0 0 < 1 CFU/100 

mL 

 

A la taula anterior es mostren els indicadors regulats pel RD 1620/2007 amb 
un asterisc (*) al costat del VP. 

5.2 VALIDACIÓ DE LA SELECCIÓ DELS TRENS DE TRACTAMENT VIABLES 

La Taula 5.2.1 recull les eficiències calculades a partir de les dades del BRM 
de l’hotel i les disponibles a la base de dades del SAD. Només les eficiències 
per a COT, NH4

+ i iopromida es desvien més significativament de l’interval 
d’eficiències disponibles a la base de dades del SAD. L’eficiència de reducció 
calculada de la concentració de la Escherichia Coli pel BRM de l’hotel és una 
unitat logarítmica superior al valor màxim considerat pel SAD per al 
tractament, ja que en el SAD s’assumeixen 4 unitats de reducció log10 com a 
màxim per tractament. 

Taula 5.2.1. Eficiències d’eliminació calculades a partir de les dades del 
BRM del cas i les recollides a la base de dades del SAD 

Paràmetre/Indicador 
Eficiència eliminació (%) 

BRM hotel BRM SAD 

Terbolesa n.d. 99-100 

SST 96 99-100 

COT 89 50-74 

NH4+ 81 90-96 

Carbamazepina 38 2-32 

Diclofenac 52 53-91 

Iopromida 51 15-25 
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Cafeïna 92 85-100 

Escherichia coli 99,99 99,86-99,99 

 

L’avaluació del grau de compliment dels VP es fa considerant els valors 
definits per defecte al SAD. El SAD avalua el BRM amb un grau de compliment 
dels VP del 91 % si l’ús de l’aigua regenerada és la descàrrega de cisternes 
de vàter i amb un grau de compliment del 64 % si l’ús és per a irrigació. Els 
VP que el reactor no aconsegueix segons el SAD són els establerts per a la 
Escherichia coli per als usos d’irrigació i descàrrega de cisternes i per al 
diclofenac, l’amoni i el nitrat per a l’ús d’irrigació. 

Segons les dades reals del cas, el BRM va proporcionar un efluent amb una 
concentració de la Escherichia coli inferior al límit de detecció 1 CFU/100 ml, 
operant amb una eficiència màxima de 5 unitats de reducció logarítmica. 
D’altra banda, no es tenen dades reals del sistema per a l’eliminació de 
colífags. Així, recomanar un tractament de desinfecció addicional com fa el 
SAD és adequat; els valors de reducció logarítmica definits per defecte al SAD 
per als colífags són 5 per a l’ús de descàrrega de cisternes i 6 per a l’ús 
d’irrigació de jardins privats. 

Pel que fa al nitrogen, les concentracions equivalents al percentil 95 d’amoni 
i nitrat a la sortida del BRM poden superar els VP recomanats per a l’ús 
d’irrigació sense restriccions, i la suma dels dos indicadors, superar per un 
factor menor de 2 el llindar 10 mg/l N total suggerit per a l’ús d’irrigació amb 
restriccions moderades. El SAD recomana fer un estudi específic per 
reutilitzar concentracions superiors, considerant les mesures de gestió de 
l’aigua d’irrigació, les condicions locals i la normativa sobre prevenció de la 
contaminació per nitrats. El reactor estudiat tracta un cabal relativament baix 
i allunyat de zones sensibles, i per tant, l’aigua es podria reutilitzar per al reg 
de jardins i zones verdes de l’hotel. 

Pel que fa al diclofenac, les concentracions sobrepassen el VP recomanat per 
defecte per a irrigació. Cal tenir en compte, però, la incertesa associada amb 
aquest VP de qualitat ambiental, i que es podria ajustar amb una avaluació 
del risc detallada. D’altra banda, a la taula de trens avaluats segons el grau 
de compliment, hi ha trens amb tractaments avançats (els més eficients) per 
a la reducció de la concentració de diclofenac: O3, CAG i UV/H2O2. Es 
considerarà el mínim grau de compliment que els trens que contenen aquests 
tractaments aconsegueixen (73%) com a valor de referència per a l’avaluació 
multicriteri dels trens viables i la comparació amb el BRM. 

5.3 VALIDACIÓ DE L’AVALUACIÓ MULTICRITERI DELS TRENS VIABLES 

Es tenen dades estimades del consum energètic, el cost i l’espai ocupat per 
al BRM estudiat (escala pilot), que es recullen a la Taula 5.3.1. Els valors 
superiors del rang de consum energètic i cost corresponen al cabal d’1 m3/d, 
amb el qual es van fer les proves. Els valors inferiors corresponen a un cabal 
de 30 m3/d, que seria factible tractar a l’hotel. El consum energètic i el cost 
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serien considerablement inferiors als que resultarien de tractar només un 
cabal d’1 m3/d (Atanasova et al. 2017). El rang de cabals menors per al qual 
el SAD disposa de dades és aproximadament >0-2000 m3/d, que és força 
ampli. Per al consum energètic i el cost, el SAD proporciona informació 
aproximada, però no tan detallada com la de l’estudi que es va fer sobre la 
planta pilot a l’hotel. 

Taula 5.3.1. Anàlisi multicriteri del BRM  

Criteri Unitat BRM hotel BRM SAD 

Consum energètic kWh/d 0,5-4 (estimat) 1 

Cost total €/d 0,6-5 (estimat) 1-1,1 

Petjada de carboni kg CO2 
eq./d n.d. 0,4 

Petjada hídrica L eq./d n.d. 8,9 

Espai ocupat m2 0,7 0,8 

 

A l’hora d’aplicar l’avaluació multicriteri amb normalització i agregació dels 
criteris, primer es consideren els trens que aconsegueixen un grau de 
compliment dels VP del 64 % per estudiar el BRM en relació amb la resta de 
trens (Taula 5.3.2). 

Taula 5.3.2. Priorització de trens segons els diferents escenaris amb 
relació al BRM. Ús: reg de jardins privats, grau de compliment dels VP 

definits per defecte: 63,6 %. 

Escenari Trens prioritzats 

1 
BRM, BRM_Desinfecció química, BRM_UV (1) 

BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_CAG_UV (0,85) (major cost) 

2 Indefinició, molts trens amb valors semblants 

3 

BRM, BRM_Desinfecció química, BRM_UV (1) 

BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_CAG_UV, 
BRM_O3_BFS_Desinfecció química, BRM_O3_BFS_UV, BRM_O3_BFS 
(0,85) (major cost econòmic i petjada de carboni) 

4 

BRM, BRM_Desinfecció química, BRM_UV (1) 

BRM_O3_BFS, BRM_O3_BFS_Desinfecció química, BRM_O3_BFS_UV, 
BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_CAG_UV, 
BRM_O3_CAB_Desinfecció química, BRM_O3_CAB_UV (0,8) (major 
cost econòmic, consum energètic i petjada de carboni) 

5 BRM_Desinfecció química, BRM_UV, BRM (0,95) 
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BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_O3_BFS/CAB, 
BRM_O3_BFS/CAB_Desinfecció química (0.8) (major cost econòmic, 
consum energètic i petjada de carboni) 

 

La Taula 5.3.1 mostra que, en la major part dels escenaris considerats (1, 3, 
4, 5), el BRM seguit o no per un tractament de desinfecció obté la millor 
valoració. Els trens que inclouen ozonització o carbó actiu ocupen el segon 
lloc pel major cost o consum energètic. Només en l’escenari 2 (escenari de 
sequera) el grau de compliment té una ponderació molt alta, però en aquest 
cas, una comparació dels valors obtinguts pels diferents trens és molt poc 
clara. 

La Taula 5.3.3 recull els resultats de fer la mateixa anàlisi però tenint en 
compte un grau de compliment dels VP del 72,7%. 

Taula 5.3.3. Priorització de trens segons els diferents escenaris amb 
relació al BRM. Ús: reg de jardins privats, grau de compliment dels VP 

definits per defecte: 72,7 %. 

Escenari Trens prioritzats 

1 
BRM_UV_Cl2 (1) 

BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_CAG_UV (0,85) (major cost 
econòmic) 

2 Indefinició, molts trens amb valors semblants 

3 

BRM_UV_Cl2 (1) 

BRM_CAG_Desinfecció química, BRM_CAG_UV, BRM_O3_BFS, 
BRM_O3_BFS_Desinfecció química (0,85) (major cost econòmic i 
petjada de carboni) 

4 

BRM_UV_Cl2 (1) 

BRM_O3_BFS, BRM_O3_BFS/CAB_Desinfecció química, 
BRM_O3_BFS/CAB_UV (0,82) (major cost econòmic, consum 
energètic i petjada de carboni) 

5 

BRM_UV_Cl2 (0,95) 

BRM_CAG_UV, BRM_CAG_Desinfecció química, 
BRM_O3_BFS/CAB_Desinfecció química, BRM_O3_BFS/CAB_UV (0,8) 
(major cost econòmic, consum energètic i petjada de carboni) 

 

El SAD assigna un valor més alt en tots els escenaris al tren BRM_UV_Cl2. 
Aquest tren inclou l’aplicació de radiació UV a fluències en el rang de 40 a 
140 mJ/cm2, que permet desintegrar diclofenac. No obstant això, l’eficiència 
d’eliminació de diclofenac per radiació UV en aquest rang de fluències és 
menor que la del carbó actiu o l’ozonització. En general, la susceptibilitat a 
fotòlisi de la major part de compostos orgànics és més reduïda en aquest 
rang de fluències. Aquest tractament és, però, més econòmic que el carbó 
actiu o l’ozonització. Per al BRM analitzat, el SAD recomana aplicar un 
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tractament de desinfecció posterior, que podria ser radiació UV només si la 
concentració inicial de colífags fos baixa. Segons el SAD, el tren que incorpora 
cloració assoleix una major desinfecció per a la Escherichia coli que el tren 
que inclou només radiació UV. D’altra banda, segons les dades reals del BRM, 
com s’ha comentat, el reactor aconseguiria una unitat de reducció logarítmica 
superior almenys per a la Escherichia coli. Seria recomanable fer mesures de 
colífags per verificar si el tractament de desinfecció és suficient. 

5.4 PROPOSTA DE MONITORATGE 

El SAD adverteix del risc de formació de subproductes si al tren hi ha 
tractaments de desinfecció química o ozonització, i en recomana el 
monitoratge. El SAD recomana mesurar amb una major freqüència els 
indicadors pels quals el tren avaluat no assoleix els VP i per als quals caldria 
tenir en compte mesures addicionals. 

5.5 INFORMACIÓ SOBRE CASOS SEMBLANTS 

A la base de dades hi ha identificats diversos casos existents que consisteixen 
en un BRM només o bé BRM amb desinfecció química o amb radiació UV. 
També hi ha casos de BRM amb carbó actiu. En canvi, no hi ha actualment 
identificats trens que combinin BRM i ozonització. La Taula 5.5.1 mostra els 
casos existents que són semblants al cas estudiat. 

Taula 5.5.1. Referències dels casos existents que són semblants al cas 
estudiat 

Tren Referència del cas existent 

BRM, BRM_UV, 
BRM_Desinfecció 
química 

Athens Urban Tree Nursery (Grècia), Al Almerat (Oman), 
Lusail (Qatar), Michelson WRF (EUA), EDAR Riu Sec 
(Sabadell), Remosa (Espanya), ERA Gavà-Viladecans, 
Christies Beach (Austràlia) 

BRM_CAG_Desinfecció 
química 

Old Ford Water Recycling Plant (Regne Unit), Cubbon Park 
(índia) 

 

6. VALIDACIÓ AL LLOBREGAT AMB TECNOLOGIES 
CENTRALITZADES PER A USOS POTABLES 
INDIRECTES 

6.1 PRESENTACIÓ DEL CAS D’ESTUDI 

6.1.1. PRESENTACIÓ ESCENARIS 

L’EDAR del Baix Llobregat tracta una quarta part de les aigües de Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat (parcialment), Santa Coloma 
de Cervelló i Sant Just Desvern (parcialment). 

La depuradora inclou una de les estacions de regeneració d’aigua més 
importants del món, amb un tractament primari i secundari on s’utilitzen llots 
actius convencionals amb nitrificació, desnitrificació biològica i eliminació 
biològica del fòsfor, i que aplica diverses tecnologies per al tractament terciari 
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com ara una microfiltració o la radiació ultraviolada. La qualitat de l’aigua 
obtinguda permet que aquesta tingui diferents usos (reg agrícola, ús 
ambiental, usos municipals, usos industrials, etc.), a part, també disposa d’un 
tractament quaternari basat en una ultrafiltració seguida d’una osmosis 
inversa, que permet obtenir una qualitat tan alta que es pot infiltrar a l’aqüífer 
del Llobregat. A continuació, a la Taula 6.1.1 es mostra un resum de la 
informació rellevant de la planta. 

Taula 6.1.1. Informació rellevant de la EDAR del Baix Llobregat 

EDAR Baix Llobregat 

Cabal de disseny 420.000 m3/dia 

 

Habitants equivalents 1.706.250 

Tractament primari Pretractament, Dessorradors, 
Decantació primària 

Tractament secundari 
Tractament biològic amb 
eliminació de nutrients, 
decantació secundària 

Informació de la planta d’aigua regenerada (tractament terciari i quaternari) 
Capacitat de disseny de la 
planta d’aigua regenerada 280821 m3/dia 

 

Producció d’aigua 
regenerada  90245 m3/dia 

Tractament terciari Fisicoquímic, MF, desinfecció 
UV, cloració 

Us principal (tractament 
terciari) 

Us ambiental (retorn riu 
Llobregat) 

Tractament quaternari 
Ultrafiltració, osmosis inversa 

(no forma part d’aquest 
estudi) 

Us principal (tractament 
quaternari) 

Us ambiental (Infiltració a 
l’aqüífer del Llobregat) 

 

A la Figura 6.1.1 es presenta l’esquema que servirà de base per tal de definir 
els diferents escenaris de la validació del SAD al Baix Llobregat. Aquest és el 
que es va utilitzar per a les proves de regeneració de l’estiu 2019 efectuades 
per l’ACA “Reutilització ERA del Prat de Llobregat. Prova demostrativa” (ACA, 
2021). A la figura es pot observar com l’aigua residual que surt de l’AMB és 
dirigida a l’EDAR del Baix Llobregat on es realitza un tractament primari i 
secundari. Seguidament, una part d’aquesta aigua tractada rep un 
tractament terciari a l’ERA i és abocada en una proporció 3:1 al riu Llobregat. 
Mencionar que en aquesta estació també es realitza un tractament quaternari 
per assolir qualitat d’infiltració en aqüífers, però no es té en compte en el 
marc d’aquest cas d’estudi. Seguint el riu trobem l’ETAP de Sant Joan Despí 
que capta l’aigua del riu Llobregat que està formada per aigua del riu 
juntament amb l’aigua del terciari en proporció 3:1. L’ETAP aconsegueix una 
qualitat d’aigua potable que es distribueix per a la població de l’AMB. 
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Figura 6.1.1. Adaptació de l’esquema dels punts mostrejats en el procés de 
tractament d’aigües residuals i aigua potable de Barcelona de les proves 

realitzades l’estiu 2019. (ACA, 2021) 

Les dades utilitzades per realitzar aquest cas d’estudi s’han extret dels 
resultats obtinguts en la prova demostrativa realitzada per l’ACA 
“Reutilització ERA del Prat de Llobregat. Prova demostrativa” (ACA, 2021) 
durant els mesos de Juny-Juliol del 2019. 

Amb les dades que es disposen, s’han plantejat 3 escenaris: 

- Escenari 1: Tractament EDAR amb tractament terciari sense cloració 
- Escenari 2: Tractament EDAR amb tractament terciari amb cloració 
- Escenari 3: Tractament ETAP Sant Joan Despí amb aigua riu Llobregat 

barrejada amb regenerada 

En els escenaris 1 i 2 s’estudia el tractament terciari realitzat en la EDAR Baix 
Llobregat per obtenir aigua regenerada per a ús ambiental. 

Per altra banda, l’escenari 3 simularà el tractament de la ETAP Sant Joan 
Despí, amb les dades del riu Llobregat quan tenia un percentatge d’aigua 
regenerada. Aquesta és una manera de simular un possible tractament 
quaternari per a obtenir aigua pre-potable segons legislacions internacionals 
que sí permeten aquet ús. El cabal d’entrada que la planta tracta és de 
207.000 m3/dia (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2014). 

A continuació, s’ha realitzat l’estudi per a la validació del SAD dels escenaris 
per separat per trobar el tren de tractament corresponent a cadascun dels 
casos. 

 Escenari 1: S’estudia el tractament secundari i terciari de l’EDAR del 
Baix Llobregat sense cloració, amb el codi de tractament del SAD: 
FAC_DS3. Pel que fa al tractament terciari a l’ERA, és un tractament 
amb diverses operacions consecutives. Es comença amb una floculació, 
seguida d’una decantació. Després es realitza una microfiltració i 
s’acaba amb una desinfecció per radiació ultraviolada. Aquestes 
operacions es troben en el tren de tractament amb ID 241 i codi: 
FQ_D_MF_UV. A la Figura 6.1.2 es mostra l’esquema comentat: 
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Figura 6.1.2. Diagrama EDAR Baix Llobregat per a l’escenari 1 (sense 
cloració) 

 Escenari 2: S’estudia el tractament secundari i terciari de l’EDAR del 
Baix Llobregat amb cloració. El tractament primari i secundari utilitzats 
són els mateixos que s’utilitzen en l’escenari 1, amb el codi de 
tractament del SAD: FAC_DS3. Pel que fa al tractament terciari a l’ERA, 
és un tractament amb diverses operacions consecutives. Es comença 
amb una floculació, seguida d’una decantació. Després es realitza una 
microfiltració, un tractament amb radiació ultraviolada i, per últim, una 
desinfecció amb clor. Aquestes operacions es troben en el tren de 
tractament amb ID 242 i codi: FQ_D_MF_UV_Cl2. A la Figura 6.1.3 es 
mostra l’esquema comentat: 

 

Figura 6.1.3. Diagrama EDAR Baix Llobregat per a l’escenari 2 (amb 
cloració) 

 Escenari 3: S’estudia la simulació d’un hipotètic tractament de 
regeneració per aigua pre-potable. Per això s’aprofiten les dades que 
es tenen del riu Llobregat amb barreja regenerada i el tractament de 
potabilització d’aigua a l’ETAP Sant Joan Despí. El tractament terciari 
utilitzat a l’ETAP Sant Joan Despí consta d’una ultrafiltració, seguida 
d’una osmosi inversa i finalment una desinfecció amb clor. Per aquest 
motiu, es va seleccionar el tractament FAC_DS3 i seguidament el tren 
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de tractament amb ID 207 i codi: UF_OI_Cl2. A la Figura 6.1.4 es 
mostra l’esquema comentat: 

 

Figura 6.1.4. Diagrama ETAP Sant Joan Despí per l’escenari 3 

6.1.2. PARÀMETRES ANALITZATS 

A la Taula 6.1.2 es poden observar els paràmetres utilitzats en l’estudi, 
classificant-los en paràmetres utilitzats, paràmetres que no s’han pogut 
utilitzar per estar per sota del límit de detecció, per tant considerant-se 
absències, i paràmetres que no formaven part de l’estudi i proves realitzades. 

Taula 6.1.2. Classificació dels paràmetres analitzats 

Paràmetres 

Paràmetres 
d’estudi utilitzats 

Carbamazepina; diclofenac; N,N-Dietil-m-toluamida 
(DEET); iopromida; 1,4-Dioxà; venlafaxina; cafeïna; 
Escherichia coli; colífags somàtics; espores 
Clostridium perfringens 

Paràmetres 
d’estudi per sota 
límit de detecció 

Zinc (Zn); Níquel (Ni); Àcid perfluorooctanosulfònic 
(PFOS); Bis(2-etilhexil) ftalat (DEHP) 

Paràmetres fora 
de l’estudi 

pH; Conductivitat elèctrica; Terbolesa; Carboni 
orgànic total (TOC); Sòlids en suspensió (SST); 
Amoni (NH4

+); Nitrat (NO3
-) 

  

6.1.3. VALORS PROTECTORS (VP) 

Depenent de l’ús final de l’aigua de sortida, les qualitats requerides seran 
diferents i per tant, els VP variaran dels escenaris 1 i 2 respecte el 3. Aquests 
VP proposats pel SAD tenen diferents fonts. 

Pels escenaris d’aigua per a l’ús ambiental (Escenaris 1 i 2) i per a l’ús pre-
potable (Escenari 3), els VP proposats pel SAD són els de la Taula 6.1.3, 
desglossant com a obligatoris aquells que apareixen en el RD 1620/2007 o 
en el nou reglament d’aigua regenerada, i no obligatoris quan fan referència 
a alguna norma de qualitat ambiental, però no directament per l’aigua 
regenerada: 
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Taula 6.1.3. Restricció dels VP dels paràmetres analitzats 

Paràmetre Unitats 
Ús ambiental Ús pre-potable 

VP Obligatori
? VP Obligatori

? 

Zinc µg/L 30 Sí 30 Sí 

Níquel µg/L 4 Sí 4 Sí 

Carbamazepina µg/L 0,05 No 0,05 No 

Diclofenac µg/L 0,1 No 0,1 No 

DEET µg/L 88 No 88 No 

Iopromida µg/L 0,14 No 0,14 No 

1,4 - Dioxà µg/L 58000 No 50 No 

Venlafaxina µg/L 0,04 No 0,04 No 

Cafeïna µg/L 87 No 8,3 No 

PFOS µg/L 0,00065 No 0,00065 No 

DEHP µg/L 1,3 No 1,3 No 

Escherichia coli CFU/100 
mL n.d. - 1,00E+00 Sí 

Colífags 
somàtics 

PFU/100 
mL n.d. - 1,00E+00 No 

Espores 
Clostridium 

CFU/100 
mL n.d. - 1,00E+00 Sí 

 

6.2 VALIDACIÓ DE LA SELECCIÓ DELS TRENS DE TRACTAMENT VIABLES 

6.2.1. EFICIÈNCIES D’ELIMINACIÓ 

A continuació s’analitzen les eficiències de tractament dels 3 escenaris 
d’estudi. Per a portar-ho a terme, s’ha partit de les dades obtingudes a les 
proves realitzades per l’ACA a l’estiu 2019 “Reutilització ERA del Prat de 
Llobregat. Prova demostrativa” (ACA, 2021). En aquestes, es disposa dels 
paràmetres de l’entrada o sortida de secundari (segons paràmetre) que són 
les dades que alimenten el SAD. S’han comparat els valors de sortida de 
l’aigua regenerada suggerits pel SAD amb els valors reals d’analítiques de 
laboratori obtinguts durant les proves de la sortida de l’aigua regenerada. Per 
a mostrar aquesta informació, es presenten unes taules amb els valors 
d’entrada i sortida de regenerada, indicant el valor mínim analític obtingut 
així com el màxim i número de mostres total. També es mostra el valor 
màxim i mínim que calcula el SAD per a cada paràmetre d’entrada, i una 
columna on es té en compte el percentatge de mostres reals que es troben 
dins del rang proposat pel SAD (percentatge de Match). Finalment, una 
desviació màxima que mostra en percentatge quant dista el valor màxim que 
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es troba fora del rang (el cas de la venlafaxina no s’ha pogut realitzar la 
desviació màxima, sinó la mínima perquè els valors analitzats eren inferiors 
al rang). 

Després de la primera anàlisi realitzada s’ha observat que hi ha certs rangs 
suggerits pel SAD que s’havien de recalibrar. Concretament, es van recalibrar 
els valors pels que no s’havia trobat informació bibliografia recopilada al llarg 
del projecte SUGGEREIX i s’havien considerat com a 0 i per tant que no hi 
havia eliminació. Al contrastar amb els resultats reals es va comprovar que 
sí que hi havia eliminació i per tant es van modificar els percentatges 
d’eliminació per valors obtinguts a escala industrial. Tanmateix, es van 
recalibrar algunes eficiències d’eliminació augmentant el rang mínim i/o 
màxim per tal d’ajustar els valors als obtinguts al rang d’eliminació del SAD. 
Les recalibracions realitzades es mostren a l’Annex B.1. Recalibracions 
eficiències eliminació. 

A continuació, es mostren els resultats dels escenaris d’estudi pel que fa les 
eficiències de tractament tant abans com després de la recalibració del SAD: 

 Escenari 1: L’avaluació de trens obtinguda del SAD situa el tren de 
tractament d’estudi (FQ_D_MF_UV amb ID 241) a la posició 245 de 
270. Segons la primera versió del SAD, sense tenir en compte la 
recalibració, té un compliment d’eficiències del 44,44 %. Com es pot 
veure a la Taula 6.2.1, pels casos de DEET, iopromida, 1,4 – dioxà i la 
Escherichia coli tots els valors reals es troben dins del rang proposat 
pel SAD. La carbamazepina i el diclofenac no tenen cap valor dins del 
rang, en tots dos casos tots els valors són superiors al màxim del rang 
proposat pel SAD. La resta de compostos no tenen la totalitat de valors 
dins de rang. Després d’estudiar els motius pels quals queden fora de 
rang, es procedeix a la recalibració del SAD tal i com s’ha comentat 
anteriorment. 

Taula 6.2.1. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 1 
sense recalibració. *La desviació calculada de la venlafaxina és desviació 

mínima 

  

A la Taula 6.2.2, es mostren els resultats amb les recalibracions d’eficiències 
aplicades als rangs del SAD. S’observa un augment de fins el 88,89% de 
compliment d’eficiències. La carbamazepina, el diclofenac, colífags i les 
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espores tenen tots els valors dins dels nous rangs. La venlafaxina augmenta 
el percentatge de valors dintre del rang proposat pel SAD fins a un 75%. 

Taula 6.2.2. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 1 
després de la recalibració. *La desviació calculada de la venlafaxina és 

desviació mínima 

  

 Escenari 2: L’avaluació de trens obtinguda del SAD situa el tren de 
tractament d’estudi (FQ_D_MF_UV_Cl2 amb ID 242) a la posició 246 
de 270. Segons el SAD té un compliment d’eficiències del 55,56 %. 
Com a l’escenari 1, a la Taula 6.2.3 els valors analítics de DEET, 1,4 – 
dioxà i els microbiològics es troben dins del rang proposat pel SAD. La 
carbamazepina, el diclofenac i la iopromida tenen un dels dos valors 
dins del rang proposat pel SAD. La venlafaxina s’elimina completament 
obtenint valors per sota del LD. La proposta del SAD és que no es pot 
eliminar completament, per tant, els valors obtinguts queden fora del 
rang, sent aquest absències. Després d’estudiar els motius pels quals 
queden fora de rang, es procedeix a la recalibració del SAD tal i com 
en el cas anterior. 

Taula 6.2.3. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 2 
sense recalibració. *La desviació calculada de la venlafaxina és desviació 

mínima 

  

A la Taula 6.2.4, es mostren els resultats amb les recalibracions d’eficiències 
aplicades als rangs del SAD. S’observa un augment de fins el 77,78% de 
compliment d’eficiències. La carbamazepina i el diclofenac tenen tots els 
valors dins dels nous rangs. Per altra banda la venlafaxina i la iopromida no 
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han variat amb els canvis proposats. No obstant la recalibració, la iopromida 
segueix tenint un dels dos valors per sobre del rang. El cas de la venlafaxina 
no queda dins del rang perquè segons els resultats analítics s’elimina 
completament (segurament degut al procés de cloració), fet que no considera 
el SAD. 

Taula 6.2.4. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 2 
després de la recalibració. *La desviació calculada de la venlafaxina és 

desviació mínima 

 

 Escenari 3: L’avaluació de trens obtinguda del SAD situa el tren de 
tractament d’estudi (UF_OI_Cl2 amb ID 207) a la posició 79 de 272. 
En aquest cas, la majoria de valors de sortida reals es troben per sota 
el LD, fet que no es té en consideració en el SAD ja que el càlcul 
matemàtic del rang pot donar valors mínims inferiors al LD. Com es 
pot observar a la Taula 6.2.5, en els casos de carbamazepina, 
diclofenac, DEET, iopromida, venlafaxina i paràmetres microbiològics, 
el LD és major al mínim del rang del SAD. Per a la validació s’ha 
considerat que un valor per sota el LD és una absència i en el cas que 
el SAD contempli l’eliminació total d’aquell paràmetre, el valor per sota 
el LD queda dintre del rang proposat pel SAD. Amb aquesta premissa 
es té un compliment d’eficiències del 88,89%, sent el DEET, l’únic 
paràmetre amb algun valor fora del rang d’eficiències d’eliminació del 
SAD. 

Taula 6.2.5. Anàlisi d’eficiències de tractament del SAD per a l’escenari 3. 
*La desviació calculada de la venlafaxina és desviació mínima 
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6.2.2. VALIDACIÓ DELS VALORS PROTECTORS (VP) 

Per a l’anàlisi dels VP es va comprovar si els valors obtinguts a les proves 
realitzades per l’ACA a l’estiu 2019 “Reutilització ERA del Prat de Llobregat. 
Prova demostrativa” (ACA, 2021) es trobaven per sota del VP estipulat, i es 
va calcular el percentatge de valors de cada paràmetre que es trobaven en 
concentracions inferiors al VP i la seva desviació màxima (mínima en el cas 
de la venlafaxina). En alguns casos el VP proposat és inferior al LD del mètode 
analític ja que alguns VP orientatius proposats són previsions calculades 
conservadores obtingudes a partir de normes ambientals, no normes 
d’abocament. Per aquest motiu, en els casos que aquest fet succeeix, s’ha 
decidit no tenir en compte aquell paràmetre en l’anàlisi. 

A continuació s’analitzen els escenaris d’estudi des del punt de vista de VP. 

 Escenaris 1 i 2 (Taula 6.2.6 i Taula 6.2.7, respectivament): es van 
analitzar la carbamazepina, el diclofenac, el DEET, la iopromida, el 1,4 
– dioxà i la venlafaxina ja que eren els únics paràmetres dels quals es 
disposava de dades i VP. D’aquests paràmetres, el DEET i el 1,4 – dioxà 
compleixen amb la totalitat els VP recomanats pel SAD per ambdós 
escenaris. En canvi, la carbamazepina, el diclofenac i la iopromida 
tenen tots els valors de sortida per sobre el VP recomanat pel SAD per 
ambdós escenaris. El cas de la venlafaxina difereix en els dos 
escenaris: a l’escenari 1 tots els valors estan per sobre del VP, mentre 
que a l’escenari 2 tots els valors estan per sota del LD. Com que el LD 
es superior al VP (LD>VP) no es va poder calcular el percentatge de 
compliment. 

El percentatge de compliment de VP recomanats pels paràmetres d’estudi es 
del 33,33% per a l’escenari 1 i un 40% per a l’escenari 2. S’ha de tenir en 
compte que els VP son una recomanació conservadora tenint en compte 
normes de qualitat ambiental que s’apliquen al medi, no a l’abocament. 

Taula 6.2.6. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 1 
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Taula 6.2.7. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 2 

 

 Escenari 3: a més dels paràmetres dels escenaris anteriors, també es 
disposava dels VP dels paràmetres microbiològics. Com es pot observar 
a la Taula 6.2.8, la totalitat dels valors de carbamazepina, diclofenac, 
DEET, Escherichia coli, colífags i espores compleixen el VP. El cas de 
1,4 – dioxà té un 83 % de compliment ja que alguns valors es troben 
per sobre del VP. I per últim, tant per la iopromida com la venlafaxina, 
tots els valors de sortida es troben per sota del LD, sent absències. 
Com que el LD és superior al VP (LD>VP) no s’ha pogut calcular el 
percentatge de compliment. Aquest fet és recorrent en casos on el VP 
és força conservador ja que les tècniques analítiques utilitzades no 
arriben a poder quantificar els VP, sent una limitació del SAD, indicant 
un possible risc on analíticament és una absència. 

El percentatge de compliment de VP recomanats pels paràmetres d’estudi és 
del 85,71%. El percentatge de compliment de VP obligatoris (Escherichia coli 
i espores) és del 100%. 
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Taula 6.2.8. Anàlisis de VP del SAD per a l’escenari 3 

 

6.3 VALIDACIÓ DE L’AVALUACIÓ MULTICRITERI DELS TRENS VIABLES 

El SAD proporciona diferents criteris per a la seva avaluació assignant-los 
diferents valors modificables. Aquests valors variaran en funció del cabal 
d’entrada. Els criteris analitzats són el cost total, el consum energètic, la 
petjada de carboni, la petjada hídrica i l’espai ocupat. De tots aquests criteris 
l’únic validable en el cas d’estudi és l’espai ocupat degut a què no es disposen 
de dades suficients de la resta. L’espai ocupat real ha estat calculat 
mitjançant l’aplicació Google Earth. 

 L’espai ocupat pel tractament terciari a la EDAR Baix Llobregat dels 
escenaris 1 i 2 és el que es pot observar a la Figura 6.3.1, ocupant 
15.820 m2 de superfície. El valor de l’espai previst pel SAD es de 
16.000 m2 tant en l’escenari 1 com en l’escenari 2. Per tant, es pot 
observar que la predicció és ajustada a la realitat. 
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Figura 6.3.1. Superfície EDAR Baix Llobregat (escenaris 1 i 2) extreta de 
l’aplicació Google Earth 

 L’espai ocupat pel tractament terciari de la ETAP de l’escenari 3 és el 
que es pot observar a la Figura 6.3.2, ocupa 18.500 m2. El valor de 
l’espai previst pel SAD es de 20.000 m2 en l’escenari 3. Per tant, es pot 
observar que la predicció és acurada amb la realitat. 

 

Figura 6.3.2. Superfície ETAP Sant Joan Despí (escenari 3) extreta de 
l’aplicació Google Earth 

6.4 MILLORES TREN DE TRACTAMENT ACTUAL MITJANÇANT L’AVALUACIÓ MULTICRITERI 

Per realitzar l’avaluació multicriteri es va tenir en compte el tren utilitzat i les 
propostes del SAD per trobar un nou tren que augmentés el percentatge de 
compliment afegint un tractament que permeti una major eliminació dels 
diferents compostos. A banda, es va realitzar una comparativa dels valors 
multicriteri dels quals disposa el SAD. 
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En els casos dels escenaris 1 i 2, es va plantejar el tren FQ_D_MF/UF_OI que 
té la OI a diferència del UV dels escenaris 1 i 2. En aquest cas s’augmenta el 
compliment i es comparen els paràmetres multicriteri dels quals disposa el 
SAD com es mostra a la Taula 6.4.1. 

Taula 6.4.2. Anàlisi multicriteri dels Escenaris 1 i 2 amb el tren modificat 
FQ_D_MF/UF_OI 

Paràmetre Unitats Escenari 1 Escenari 2 Modificat 

Consum energètic mitjà  kWh/d 49000 51000 350000 

Petjada de carboni  kg CO2 eq./d 30000 31000 100000 

Petjada hídrica  L eq./d 860000 860000 1400000 

Espai ocupat m2 16000 16000 31000 

 

El canvi d’una OI en lloc dels UV implica un canvi tant en la instal·lació com 
en consum. Això és degut a la tecnologia utilitzada, la OI és una tecnologia 
més intensiva que permet unes eliminacions més elevades però amb uns 
requeriments d’operació més elevats també. 

En l’escenari 3, es plantegen dos trens diferents: MF/UF_OI_UV i 
MF/UF_OI_UV_Cl2 que canvien la Cl2 de l’escenari 3 per un UV. En aquest 
cas s’augmenta el compliment fins a un 88,89%. La comparativa dels 
paràmetres és la que es mostra a la Taula 6.4.2. 

Taula 6.4.2. Anàlisi multicriteri dels Escenari 3 amb els trens modificats 
MF/UF_OI_UV i MF/UF_OI_UV_Cl2 

Paràmetre Unitats Escenari 3 Modificat UV Modificat UV_Cl2 

Consum 
energètic mitjà  kWh/d 250000 250000 250000 

Petjada de 
carboni  

kg CO2 
eq./d 66000 66000 66000 

Petjada hídrica  L eq./d 880000 880000 880000 

Espai ocupat  m2 20000 20000 20000 

 

En aquest cas podem veure que totes dues modificacions no impliquen 
despeses més elevades i per tant, que substituint un tractament per un altre 
es poden tenir les mateixes despeses i petjades però obtenint un percentatge 
de compliment més elevat, és a dir, major eliminació dels paràmetres. 
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Per tenir un anàlisi més profund es plantegen 5 escenaris diferents (Taula 3.1 
de l’apartat 3) que permetran comparar i veure quin tren és millor depenent 
de la priorització que es tingui en compte. 

A continuació es representa en gràfic l’anàlisi comparatiu dels trens reals amb 
les propostes de modificacions. En aquest cas es normalitzen els valors dels 
diferents paràmetres a estudiar segons el pes que poden tenir per establir 
una comparativa entre ells. Aleshores, com més proper a 1 sigui el valor 
sumatori dels paràmetres, es considera que el tren és millor en comparació 
amb els altres trens. 

 Escenaris 1 i 2: Com es pot observar des de la Figura C.1.1 a la Figura 
C.1.5 de l’annex C.1.1, el fet de modificar la desinfecció amb UV per 
OI fa que s’obtingui un major compliment, és a dir, més eliminació de 
compostos. Per altra banda, comparant amb els diferents escenaris on 
es dona més importància a la resta de criteris per sobre del 
compliment, podem veure que el fet de treballar amb una OI fa que 
les petjades hídriques i de carboni siguin molt superiors i per tant que 
en global, no sigui una modificació òptima per al nostre procés. 

 Escenari 3: En el cas de l’escenari 3 mostrat des de la Figura C.2.1 a 
la Figura C.2.5 de l’annex C.2, el fet d’afegir UV i UV amb Cl2 enlloc 
d’únicament de Cl2, fa que s’obtingui una millora del compliment, per 
tant una major eliminació de compostos. A més, aquesta modificació 
no implica un augment en els diferents criteris i per tant com podem 
veure en els gràfics, tots els tres trens de tractament son equivalents 
a nivell d’anàlisi multicriteri i per tant, les dues modificacions 
proposades són beneficioses pel procés ja que no implicaria un 
augment de despesa i una major eliminació dels compostos d’interès. 

6.4 PROPOSTA DE MONITORATGE 

La proposta de monitoratge del SAD ve estimada en base a si els paràmetres 
analitzats són d’obligat compliment o bé son orientatius. Les freqüències 
d’anàlisi dels paràmetres d’estudi que són d’obligat compliment segueixen el 
monitoratge fixat pel RD 1620/2007, tal i com suggereix el SAD. Els 
paràmetres que no són d’obligat compliment actualment només es 
monitoritzen des d’un punt de vista d’estudis/projectes, i per tant, no 
segueixen la proposta de monitoratge del SAD. 

 

7. RECOMANACIONS 
A partir del procés de validació del SAD que s’ha dut a terme en el PT6, s’han 
pogut determinar un seguit de recomanacions de cara a l’optimització de 
l’eina. Algunes d’aquestes ja han estat implementades en el SAD en el marc 
del projecte SUGGEREIX mentre que d’altres, que es recullen en aquest 
apartat, es contemplen per a posteriors revisions que es duguin a terme en 
un futur. 

En una propera versió del SAD, es recomana que s’incloguin els VP 
corresponents als valors de reducció logarítmica per defecte que proposa el 
SAD quan no es disposa de VP legislats, enlloc de mostrar-los com a no 
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definits (n.d.). Caldria especificar de manera més detallada a l’usuari que 
aquests valors de reducció logarítmica es poden modificar per tal d’ajustar-
los al cas d’estudi.  

Un altre aspecte que es podria considerar seria incloure la possibilitat de 
canviar les unitats dels diferents paràmetres avaluats, per evitar possibles 
confusions ens alguns casos. 

En relació als VP, seria convenient que l’eina pogués destacar de manera més 
visual la diferència entre els VP d’obligat compliment i els recomanats. Un 
altre aspecte a valorar seria que el SAD per defecte només mostrés els VP 
que són d’obligat compliment i que l’usuari pogués activar, en el cas de ser 
del seu interès, el llistat complet amb tots els VP, tant els d’obligat 
compliment com els recomanats. 

Addicionalment, en les futures versions del SAD convindria incloure més 
tractaments disponibles per a la regeneració d’aigua. Actualment, el SAD no 
disposa, per exemple, del tractament de nanofiltració. Així doncs, per als 
casos d’estudi que contenien aquest tren de tractament s’ha hagut de 
considerar l’osmosi inversa, produint desviacions significatives en els 
resultats proposats pel SAD. 

Cal tenir en compte que el SAD per defecte proporciona a l’usuari el llistat de 
trens de tractament tenint en compte el percentatge d’assoliment dels VP 
considerant tots els valors proposats pel SAD, tant els d’obligat compliment 
com els recomanats. Una recomanació per un futur seria que, en l’etapa 
d’avaluació dels trens de tractament, el SAD proporcionés també el 
percentatge d’assoliment considerant només els paràmetres legislats. 

Un altre aspecte que es podria millorar del SAD és la seva visualització. Una 
possible millora seria ordenar el SAD en diferents mòduls o pestanyes, per 
facilitar la comprensió de la metodologia utilitzada. De la mateixa manera, es 
podrien agrupar els desplegables “Opcionals”, per tal de mostrar la informació 
d’entrada i sortida del SAD d’una manera més compacta. En la priorització 
dels trens de tractament, també seria recomanable millorar la visualització 
de les gràfiques per tal de facilitar la seva comprensió, ajustant la relació 
entre la mida de la lletra dels eixos i el nombre de trens per gràfic. 

L’actualització de les dades de partida del SAD és un altre dels aspectes clau 
a considerar en un futur. El SAD s’ha desenvolupat tenint en compte que sigui 
una eina dinàmica i flexible en la qual es puguin incorporar de manera senzilla 
nous indicadors, nous usos per a l’aigua regenerada a contemplar, nous VP 
procedents de noves legislacions que es publiquin o nous estudis basats en 
metodologies de risc, noves tecnologies de tractament, nous valors 
d’eficiència per a les tecnologies, entre d’altres. En aquest sentit, s’establirà 
un protocol de comunicació per tal que els usuaris interessats puguin 
contactar amb els socis del projecte i rebre l’assessorament per a l’ús i la 
corresponent actualització del SAD, en el cas de ser necessari. 

Finalment, una altra recomanació, seria incloure un espai al SAD on els 
usuaris puguin compartir les seves experiències amb l’eina de manera que es 
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puguin comparar els resultats que proporciona el SAD amb la informació de 
la qual disposen els usuaris en relació als seus casos d’estudi. 

 

8. CONCLUSIONS 
Després de la validació del SAD en els tres casos d’estudi, es pot concloure 
que l’eina disposa d’un gran potencial com a eina de gestió. A més a més, es 
demostra que pot ser de gran ajuda tant per a la planificació de nous 
tractaments d’aigua regenerada com a l’anàlisi i millora de trens ja existents, 
en relació a la selecció dels trens de tractament més adequats per a 
l’eliminació de certs contaminants i l’assoliment dels VP corresponents, en 
funció dels usos que es contemplen. 

Tenint en compte l’avaluació de les eficiències dels trens de tractament 
considerades, es va detectar que el SAD considerava com a eficiència 
d’eliminació zero per aquells tractaments que no es disposava d’informació 
bibliogràfica, quan la realitat empírica no era així. A banda, es va observar 
que certs percentatges d’eliminació considerats eren massa conservadors. 
Per aquest motiu, a l’inici de la validació, es va decidir realitzar una 
recalibració dels percentatges d’eliminació per alguns paràmetres ja que 
durant la comparació entre els resultats proporcionats pel SAD i els valors 
analítics, els valors del SAD quedaven fora del rang, indicant que les 
eficiències introduïdes al SAD eren menors a les reals. Posteriorment, un cop 
realitzada la recalibració, es va verificar que els valors obtinguts analíticament 
s’ajustaven millor dins del rang proposat pel SAD, augmentant doncs la 
robustesa de l’eina. 

Observant els VP recomanats pel SAD es pot concloure que, en alguns casos, 
especialment aquells que poden tenir efectes sobre el medi, són molt 
conservadors. Així doncs, en el cas de l’ús ambiental, es proposen els VP 
considerant els valors límits establerts per la legislació per al medi receptor 
sense tenir en compte el factor de dilució. Aquest fet provoca que els 
percentatges del grau d’assoliment dels VP tendeixin a ser més baixos del 
que s’esperaria. A l’hora d’interpretar els resultats del SAD sobre l’assoliment 
dels VP pels diferents trens, cal analitzar 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. D’aquesta manera, és 
possible avaluar més trens dels que assoleixen el major grau de compliment. 

Per altra banda, també cal destacar que en alguns casos es proposen VP 
inferiors al LD del mètode analític que s’utilitza habitualment, fent que sigui 
molt complicat demostrar el compliment d’aquests VP. 

En relació a les propostes de trens de tractament del SAD, es pot observar 
que en alguns casos els trens millorats permeten augmentar el grau de 
compliment dels VP però afectant a la resta de criteris considerats en l’anàlisi 
multicriteri. 
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Pel que fa a la validació de l’anàlisi multicriteri pels diferents paràmetres pel 
SAD, només es va poder validar l’espai ocupat pel tren de tractament per a 
cabals de procés a gran escala, i no es va poder validar correctament a nivell 
pilot, ja que el SAD no contempla aquesta opció i les extrapolacions per a 
cabals baixos no són ajustades. En relació a la resta de paràmetres estudiats 
en l’anàlisi multicriteri, no s’han pogut validar al no disposar-se de suficients 
dades dels casos d’estudi. 

La proposta de monitoratge del SAD especifica els paràmetres a determinar 
així com les freqüències de mostreig, indicant si es tracta de paràmetres 
d’obligat compliment o recomanats. Realitzant la comparació entre la 
proposta de monitoratge del SAD i el seguiment analític que es realitza en els 
diferents trens de tractament dels diferents casos d’estudi, es pot concloure 
que en la majoria de casos, solament es segueixen els paràmetres que són 
d’obligat compliment amb les freqüències d’anàlisi establertes. En alguns 
casos d’estudis, es monitoritzen alguns paràmetres addicionals, però no 
s’ajusten a la proposta de monitoratge del SAD. 
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