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LLISTAT D’ACRÒNIMS 

ACA  Agència Catalana de l'Aigua 

ADI  Acceptable Daily Intake 

AEMPS  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  

AQR  Anàlisi (o Avaluació) Quantitativa de Risc 

AQRM  Anàlisi (o Avaluació) Quantitativa del Risc Microbiològic 

ATSDR  Agency for Toxic Substance and Disease Registry's  

CALEPA California Environmental Protection Agency  

CG  Còpies Genòmiques 

DALY   Disability-Adjusted Life Year  

DBO5  Demanda Biològica d’Oxigen a 5 dies 

DEET  N,N-dietil-m-toluamida 

DDT  Dicloro Difenil Tricloretà 

DMA  Directiva Marc de l'Aigua 

ECHA  European Chemicals Agency  

ETAP      Estació Tractament d’Aigua Potable 

FQ  Físico-Químic 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GDWQ  Guidelines for Drinking-water Quality 

HEAST    Health Effects Assessment Summary Tables  

HQ  Hazard Quotient 

IFQ  Indicador Físico Químic 

IR  Ingestion Rate 

IRIS        Integrated Risk Information System  

LDTD  Lowest Daily Oral Therapeutic Dose for an Adult 

LOAEL           Lowest Observed Adverse Effects Level 

MRL      Minimal Risk Levels  

NDMA   N-nitrosodimethylamine  

NOAEL           No Observed Adverse Effects Level  

NQA  Normes de Qualitat Ambiental (EQS, Environmental Quality Standards) 

OMS  Organització Mundial de la Salut (WHO,  World Health Organization) 

PAH  Poly Aromatic Hydrocarbons (HAP, Hidrocarburs Aromàtics Policíclics) 



   

6 
 

PCC   Punts Crítics de Control 

PEC  Predicted Environmental Concentraction 

PFAS  Per Fluoro Alkylated Substances 

PNEC  Predicted No-Effect Concentration 

PPRo  Punts de Prerequisit operatiu 

PPR    Punts de Prerequisit 

PPRTVs  Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values  

PT  Paquet de Treball 

QUASAR Qualitat d'Aigües Subterrànies basada en Avaluació de Risc 

R  Risc (carcinogènic) 

RD  Reial Decret 

RPD  Reutilització Potable Directa  

RPI   Reutilització  Potable  Indirecta 

SAD  Sistema Ajuda Decisió 

SSP  Sanitation Safety Plan 

SST  Sòlids en Suspensió Totals (TSS, Total Suspended Solids) 

STD  Salinitat Total Dissolta (TDS, Total Dissolved Salinity) 
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THMs  Trihalometans  
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TR  Total Risk 
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UFC  Unitats Formadores de Colònies 

UNT  Unitats Nefelomètriques de Turbidesa (NTU, Nephelometric Turbidity 

Units) 

USEPA  United States Environmental Protection Agency 

UV  Ultraviolat 

VP  Valor protector 

WSP  Water Safety Plans (PSA, Pla de Seguretat de l’aigua) 
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1. RESUM EXECUTIU 

En aquest document es presenten i s’apliquen les metodologies basades en 

risc per derivar els valors protectors de contaminants en aigua regenerada 

per a la salut humana i ecosistemes en base al risc microbiològic i químic. La 

metodologia d’avaluació de risc basada en l’estudi de model conceptual, 

exposició i toxicitat per tal de derivar finalment el valor protector en aigua és 

la que s’ha aplicat en aquest paquet de treball.  

Aquestes metodologies s’han emprat sovint per a la determinació de valors 

legislatius, molts cops en base a estudis d’entitats científiques de prestigi. 

També es poden trobar diverses fonts científiques en forma d’estudis, 

projectes o guies internacionals basades en la mateixa metodologia.  

Per unificar aquesta informació basada en risc i aplicar-la a diferents usos 

considerats en el projecte SUGGEREIX, s’ha elaborat una jerarquia que es pot 

aplicar a la derivació d’aquests valors protectors. 

Un cop definida aquesta jerarquia s’han considerat diversos usos de l’aigua 

regenerada i els escenaris associats a aquests usos en base a la legislació 

vigent sobre reutilització. En aquest estudi s’ha separat la part del risc 

microbiològic del risc químic, degut a les particularitats de cadascun.       

Addicionalment, es fa un breu resum dels plans de seguretats de reutilització 

per a ús potable, resumint els punts claus per a la seva aplicació basant-se 

principalment amb la guia: Potable Reuse: Guidance for Producing Safe 

drinking-water (WHO, 2017).  
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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest document és recollir les metodologies i criteris que s’han 

definit en el PT3 per tal de quantificar el risc associat a l’ús de l’aigua 

regenerada. Amb aquesta finalitat, s’ha definit una metodologia per a establir 

valors protectors (VP) per als contaminants presents a l’aigua regenerada en 

base a la quantificació del risc (químic i microbiològic) considerant els 

diversos usos que s’han definit en el projecte: ús urbà, agrícola, industrial, 

ambiental i l’ús potable/prepotable de l’aigua regenerada. De manera 

conjunta amb altres PTs del projecte, s’ha definit un llistat de contaminants 

estratègics que s’abordaran en el projecte SUGGEREIX.  

Inicialment, s’ha fet una revisió de les metodologies disponibles per a 

l’avaluació del risc químic i microbiològic i s’han revisat les normatives, guies 

existents i altres documents de referència rellevants per tal de definir una 

jerarquia de VPs a considerar, tant de manera genèrica com específica per 

cadascun dels usos de l’aigua regenerada avaluats.  

Els VPs definits per a cadascun dels usos s’inclouran al Sistema d’Ajuda a la 

Decisió (SAD) desenvolupat en el PT5 així com a la Guia pràctica de 

reutilització que es contempla al PT7. 

Addicionalment, també s’ha realitzat una revisió d'estratègies integrades per 

identificar, avaluar i gestionar els riscos en les diferents etapes del tractament 

i posterior utilització com són els plans sanitaris de sanejament (Sanitation 

safety plans) promoguts per l' Organització Mundial de la Salut (OMS), 

focalitzant en el cas de regeneració per a ús potable 

 

3. USOS I ESCENARIS CONTEMPLATS EN EL 

PROJECTE SUGGEREIX 

3.1 USOS PELS VALORS PROTECTORS BASATS EN RISC MICROBIOLÒGIC I QUÍMIC 

En aquest lliurable es contemplen l’ús urbà, agrícola, industrial, ambiental i 

l’ús potable/prepotable de l’aigua regenerada. 

Aquests tipus d’usos de l’aigua, excepte l’ús potable/prepotable, són els que 

queden definits amb major detall al RD 1620/2007 (usos urbà, industrial i 

ambiental) i al Reglament UE 2020/741 (usos agrícoles).  

Malgrat aquestes normatives regulen requisits mínims per protegir-se del risc 

microbiològic per la via d’ingestió de les aigües regenerades, s’han escollit 

aquests usos perquè marquen uns escenaris clars (que també són d’aplicació 

per a l’estudi del risc químic) i perquè les concessions de reutilització vindran 

marcades per les legislacions citades. També cal entendre que davant de les 

aigües regenerades és de vital importància assegurar, com a mínim, que el 

risc microbiològic sigui admissible, duent a terme els tractaments necessaris 
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per garantir aquesta qualitat i, en segon terme, avaluar el risc químic dels 

contaminants potencials de l’aigua tractada (tant els contaminants que hi 

havia com els que s’han pogut generar). 

Per tant, en els següents apartats es tracta cadascun d’aquests usos des de 

l’òptica del risc microbiològic i del risc químic, distingint els escenaris a aplicar 

en cada cas.  

3.2 ESCENARIS PELS VALORS PROTECTORS BASATS EN RISC MICROBIOLÒGIC I QUÍMIC 

Tot i una primera classificació dels usos definits en l’apartat anterior, cal 

concretar els escenaris específics en els que es basen aquests usos. En el cas 

del RD 1620/2007, els usos per catalogar la qualitat de l’aigua regenerada es 

divideixen en conjunts d’escenaris. Per exemple els usos urbans enfocats a 

serveis (qualitat 1.2. del RD 1620/2007) engloben el reg de zones verdes 

urbanes, neteja de carrers, sistemes contra incendis i rentat industrial de 

vehicles. Aquesta agrupació correspon a una qualitat microbiològica que 

marca la legislació i que resulta útil per establir aquests criteris de protecció 

microbiològica a nivell legislatiu.  

Tot i així, els escenaris inclosos en el conjunt proposat en cada ús del RD 

1620/2007 cal separar-los i considerar-los de forma individual quan s’aborda 

el risc químic. Això és degut a que cada escenari individual suposa unes vies 

de transferència de contaminants químics amb diverses propietats (per 

exemple volatilitat, penetrabilitat a través de la pell, etc.) que, a diferència 

dels agents microbiològics, no es poden considerar en el conjunt dels 

escenaris definits en el RD 1620/2007, sinó que s’han d’especificar de forma 

individual per cada escenari. 

Per tot això, cal distingir entre els grups d’escenaris considerats en el risc 

microbiològic i els escenaris individuals considerats per l’estudi del risc 

químic. A tal efecte, en apartats posteriors es detalla aquest doble 

enfocament per l’estudi microbiològic i químic.     

4. METODOLOGIA 

El nucli final de la metodologia emprada en aquest projecte es basa en 

l’avaluació quantitativa de risc per la salut humana i els ecosistemes (AQR). 

Breument, la metodologia genèrica de l’avaluació de risc es basa en: model 

conceptual, avaluació de l’exposició, avaluació de toxicitat i, en el present 

estudi, càlcul dels nivells protectors a partir dels valors objectiu de risc.  

El model conceptual considera els camins que defineixen la transferència de 

contaminants microbiològics o químics a partir de l’ús de l’aigua regenerada. 

En aquesta fase cal concretar els escenaris o conjunt d’escenaris on es tindran 

els diferents receptors amb unes pautes de comportament respecte l’ús de 

l’aigua regenerada. En el cas del risc químic també cal considerar els diferents 

models d’equilibri i de transferència dels contaminants cap a altres fases (per 

exemple de l’aigua a l’aire). Aquesta informació quantificada ja permet 

avaluar l’exposició. 
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D’altra banda, cal considerar els efectes adversos dels microorganismes i 

contaminants químics sobre la salut humana i ecosistemes a través de 

diferents estudis que formen l’estat de l’art. Aquesta part definirà l’avaluació 

de toxicitat. 

La comparació de l’exposició i la toxicitat ens permetrà derivar, finalment, els 

valors protectors en base a indicadors de risc admissibles.  

Aquest enfocament és el que ha utilitzat, per exemple, l’OMS per determinar 

els valors protectors dels contaminants químics en l’aigua de consum. A nivell 

conceptual es considera la ingestió d’aigua amb contaminants, que permet 

definir unes pautes específiques (p.e. ingestió de 2 L/dia d’aigua amb cada 

contaminant). A partir de valors de toxicitat coneguda es compara la dosi de 

contaminant ingerida amb la dosi tolerable màxima i aquest càlcul permet 

establir el valor protector. Els valors de l’OMS han suposat el referent principal 

per elaborar la legislació referent al consum d’aigua (ex: Directiva 98/83/CE 

i la recent Directiva 2020/2184). En el cas de l’AQR per risc químic en salut 

humana realitzat en aquest estudi, s’estableixen dos tipus d’indicadors 

diferents, enfocats a avaluar el risc sistèmic i cancerigen. 

Un altre exemple d’aplicació de l’AQR a la legislació són les Normes de 

Qualitat Ambiental (NQA) que regulen la protecció dels ecosistemes aquàtics 

i que, com es detallarà més endavant, es basen en una avaluació de risc 

químic per la protecció dels ecosistemes. Per tant, novament, els valors 

protectors de les NQA es basen en una metodologia de risc (en aquest cas 

risc químic) que finalment han passat a un text legal. 

La necessitat de derivar valors protectors basats en el risc ha de prioritzar el 

marc normatiu que es basi en aquest enfocament de risc. El RD 1620/2007 i 

el reglament UE 2020/741 no només donen valors útils per la reutilització, 

sinó que també citen una gran quantitat de legislació entorn als diferents usos 

de l’aigua regenerada, entre la qual destaca la vinculada a les NQA.  

Les metodologies de risc aplicades als valors protectors també s’han utilitzat 

per diverses entitats de reconegut prestigi en guies d’abast nacional, europeu 

o internacional, publicacions científiques especialitzades i diversos projectes 

europeus.  

El fet que hi hagi aquestes múltiples fonts, apart de la pròpia metodologia de 

risc aplicable a cada cas, precisa d’una ordenació prèvia que les prioritzi de 

forma jeràrquica en diferents nivells, donant més pes als valors legislatius 

basats en risc d’obligat compliment i seguint per altres fonts fins acabar en 

la pròpia aplicació de la metodologia dins del marc de SUGGEREIX.  

4.1 JERARQUITZACIÓ DE LES FONTS I DETERMINACIÓ DELS VALORS PROTECTORS 

Atenent a la metodologia, s’ha fet la següent jerarquització en funció de 

l’origen de les fonts consultades, que apareix a la Taula 4-1. El nivell 0 

correspon a les normatives de reutilització d’aigües actualment vigent. El 

nivell 1 correspon a d’altres normatives que s’han de complir en funció de l’ús 

que se’n vulgui fer. El nivell 0 i 1 són d’obligat compliment. Els nivells 2, 3, i 
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4 són orientatius i corresponen als valors de guies internacionals, valors 

toxicològics calculats que han estat publicats (ex. PNEC) i valors calculats 

mitjançant l’anàlisi quantitativa del risc dins del projecte SUGGEREIX, 

respectivament. Aquesta jerarquització pot ser especialment útil a l’hora 

d’incloure nous compostos en el SAD, ja que indica en quin ordre s’ha de 

procedir per determinar els valors protectors. En el cas que algun paràmetre 

aparegués en més d’un nivell, el SAD escollirà d’entre aquests valors 

protectors el que sigui més restrictiu.  

Taula 4-1. Jerarquia genèrica considerada en l’estudi 

Nivell Valors protectors Obligatori/Orientatiu 

0 
Normatives de reutilització (RD 

1620/2007 i Reglament 2020/741) 
Obligatori 

1 
Altres normatives basades en el risc 

que s'han de complir segons escenaris 
Obligatori 

2 
Valors protectors basats en el risc de 

guies internacionals 
Orientatiu 

3 
Valors toxicològics calculats publicats 

(ex. PNEC) 
Orientatiu 

4 

Valors protectors basats en AQR(M) i 

valors toxicològics calculats en el marc 

SUGGEREIX 

Orientatiu 

4.2 METODOLOGIA EN FUNCIÓ DE CADA ÚS 

A nivell de classificació, s’ha utilitzat l’enfocament del RD 1620/2007. Això 

implica que es pot distingir l’ús general de l’aigua (ex: urbà), que es 

subdivideix en qualitats que engloben conjunts d’escenaris (com per exemple 

urbà residencial). El RD 1620/2007 dins d’aquestes qualitats engloba diversos 

escenaris individuals però no els diferencia, assignant els valors protectors 

en base al risc microbiològic a les qualitats (conjunt d’escenaris) i no en base 

als escenaris individuals. En el cas dels valors protectors dels contaminants 

químics sí que cal detallar aquests escenaris individuals, per tant en la 

descripció dels diversos usos s’ha tingut en compte aquesta diferència. 

4.2.1 ÚS URBÀ 

Els conjunts d’escenaris i escenaris individuals per avaluar els valors 

protectors en base al risc microbiològic i químic es presenten a la Taula 4-2. 
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Taula 4-2. Escenaris considerats per ús urbà 

 

Escenaris risc 

microbiològic 
Escenaris risc químic 

Qualitat Codi ús Referència 

Escenari 

regant 

exterior 

Escenari 

descàrrega 

sanitaris 

Escenari neteja 

exterior 

Urbà 

residencial 
1.1. 

RD 

1620/2007 

Reg de 

jardins 

privats 

Descàrrega 

sanitaris 
- 

Urbà serveis 1.2. 
RD 

1620/2007 

Reg zones 

verdes 
- 

Neteja carrers 

Rentat Industrial 

de vehicles 

 

En el cas dels escenaris microbiològics, s’ha considerat el conjunt d’escenaris 

codificats en les qualitats detallades en el RD 1620/2007.  

En el cas del risc químic i per l'ús urbà, cal individualitzar els escenaris i 

específicament s’han considerat els tres següents:  

• Escenari regant exterior: reg de jardins privats i reg de zones verdes 

• Descàrrega sanitaris: descàrrega d’aparells sanitaris en l’àmbit 

residencial 

• Escenari neteja exterior: neteja de carrers i rentat industrial de 

vehicles 

4.2.1.1 AVALUACIÓ DEL RISC MICROBIOLÒGIC 

Per aquest ús, el RD 1620/2007 defineix dues qualitats (urbà residencial i 

urbà serveis). Cada una d’aquestes qualitats engloba més d’un escenari. Per 

exemple, la qualitat d’urbà residencial comprèn els escenaris reg de jardins 

privats i descàrrega d’aparells sanitaris. El RD 1620/2007 atribueix els 

mateixos valors protectors per aquests dos escenaris de l’aigua ja que estan 

inclosos dins d’una mateixa qualitat.  

Els valors protectors pel risc microbiològic que determina el RD 1620/2007 
per usos urbans inclouen paràmetres indicadors de matèria fecal (ex. 
Escherichia coli (E. coli), ous de nemàtodes intestinals) i paràmetres físico-

químics (sòlids totals en suspensió (SST) i terbolesa). Aquests últims, tot i no 
ser paràmetres microbiològics, s’ha decidit incloure’ls en l’avaluació del risc 

microbiològic perquè en la potabilització o tractament d’aigües es solen 
emprar tradicionalment com una mesura indirecta de la qualitat de l’aigua, 
especialment pel que fa a la proliferació de microorganismes (ex. 

fitoplàncton). Finalment, el RD determina també que en el cas que existeixi 
el risc d’aerolització, per exemple, en el reg de jardins privats o de zones 

verdes, o en la descàrrega d’aparells sanitaris, s’ha de limitar la presència de 
Legionella a 100 UFC/100 mL.  
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D’altra banda, com a paràmetre extra i de comparació amb el que estableixen 

altres guies internacionals, s’ha decidit incloure els coliformes fecals (inclou 

E.coli) de la guia de l’Agència de Protecció Ambiental d’Estats Units (USEPA, 

2012). És destacable que en el cas de la guia nord-americana, el valor 

protector per coliformes fecals per reg de zones verdes i/o neteja de carrers 

(accés obert al públic) és més restrictiu que l’ús privat de l’aigua reutilitzada, 

mentre que en RD 1620/2007, el valor protector d’E.coli és més restrictiu per 

ús privat que per ús públic.   

Es recullen en l’annex A.1 i l’annex A.2 els valors protectors pels escenaris 
contemplats dins de l’ús urbà (urbà residencial i urbà serveis). 

4.2.1.2 AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC  

En la guia interpretativa del RD 1620/2007 (MMAMRM, 2010) s’exposen els 

usos urbans amb detalls que es poden utilitzar per establir el model 

conceptual dels escenaris inclosos en aquest ús (veure Taula 4-2.). 

Un primer aspecte a considerar és la qualitat microbiològica de l’aigua exigida 

de partida en urbà residencial i en urbà serveis és diferent. Aquest aspecte 

no condiciona els nivells protectors, però si la qualitat de l’aigua de la qual es 

parteix i, per tant, els possibles contaminants i nivells d’aquests que pugui 

tenir. 

Per exemple, en el cas d’urbà serveis en la guia interpretativa es demana una 

qualitat d’aigua regenerada amb tractament bàsic (típicament tractament 

físico-químic amb decantació, microfiltració, tractament UV i desinfecció). En 

el cas d’urbà residencial, s’exigeix un tractament que es podria catalogar 

d’avançat, amb criteris més estrictes. 

Tot i així, els regs urbans (jardins privats i zones verdes) es consideren de 

forma general com a un escenari únic a la guia interpretativa del RD 

(MMAMRM, 2010) i es fan extensius a usos agrícoles i recreatius.  

En l’ús urbà es recomanen els sistemes de reg localitzat, però evitant 

l’embassament. També determina que en aquest tipus d’usos en zones 

freqüentades pel públic, s’ha d’evitar l’accés del públic en general a l’aigua 

regenerada (distància de 30 m a àrees accessibles a públic i 100 m a nuclis 

habitats). 

El reg per aspersió amb aigua regenerada és el que pot suposar un major 

contacte amb les persones i és el que més es detalla.  

En instal·lacions públiques, el reg ha de fer-se de nit o quan no hi ha un accés 

al públic. Les plantes han d’estar seques quan pugui accedir el públic a la 

zona regada. Les fonts d’aigua potable han d’estar protegides dels aerosols 

d’aigua regenerada que pugui contactar per acció del vent. Els aspersors no 

han de ruixar de forma permanent als treballadors i han de tenir un abast 

curt i baixa pressió. Amb aquestes definicions es pot concebre un escenari en 

el qual els principals receptors que poden estar en risc són els regants i els 

vegetals regats.  
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En l’ús de descàrrega d’aparells sanitaris a la guia (MMAMRM, 2010) no es 

dona gaire detall, si bé es parla de la utilització d’una concentració important 

de desinfectants amb l’aigua regenerada i inhibidors de la corrosió (en cas 

d’elements metàl·lics). Apart dels criteris de risc, existeixen altres criteris 

estètics com el color i l’olor, que es podrien tenir en compte (Asano, 2007), 

però no afecten al risc.  

Respecte la neteja de carrers, la guia (MMAMRM, 2010) estableix que s’ha de 

realitzar de nit (es suposa que per evitar contacte amb públic en general). 

Els usos típics poden incloure neteja dels propis vehicles de neteja, que s’ha 

considerat també dins del rentat industrial de vehicles. El RD 1620/2007 

(MMAMRM, 2010) detalla poc l’ús pel rentat industrial de vehicles. Es fa 

especial èmfasi en la proliferació de microorganismes degut a l’estancament 

i la temperatura, per tant es recomana emmagatzemar petits volums. Igual 

que en l’ús anterior, existeixen altres criteris estètics com el color i l’olor, que 

no intervenen en el risc (Asano et al., 2007). 

En aquest ús, igual que en la resta dels usos, es demana limitar l’entrada de 

contaminants en el medi ambient, per tant s’interpreta que la qualitat de 

l’aigua ha de protegir els ecosistemes aquàtics en el cas que aquest contacte 

es pugui produir. Per aquests casos, es demana el compliment de les NQAs, 

definides en l’escenari d’ús ambiental. 

Amb totes aquestes característiques, un primer escenari a considerar és un 

escenari amb una persona adulta regant (S1 escenari regant en exterior), 

sense que hi hagi possibilitat d’entrar en contacte amb altres receptors (per 

exemple receptors infantils). El regant es considera un adult, tant a l’escenari 

privat com públic. Es considera sempre que es tracta d’un reg en exterior i 

no en escenaris interiors (ex: hivernacles). Com el cas més conservatiu és el 

reg per aspersió, es considerarà aquesta modalitat de reg. En aquest escenari 

es considerarà la inhalació de volàtils que pugui contenir l’aigua regenerada 

(incloent, p.e. productes de desinfecció), el contacte dèrmic de l’aigua amb 

la pell del regant i també la ingestió involuntària d’una petita quantitat d’aigua 

de reg. La guia (MMAMRM, 2010) estableix les condicions de seguretat pels 

treballadors (prohibició d’anar descalços, equips de protecció com guants, 

roba i calçat específic, higiene, etc.). Aquests elements han d’ajudar a 

atenuar els efectes de l’exposició. Dins d’aquests escenari s’ha de suposar, 

conjuntament, la protecció dels vegetals regats (gespa principalment). Per 

tant, aquest escenari cal complementar-lo amb valors protectors per evitar 

que les plantes regades no es morin degut a les característiques de l’aigua 

(salinitat, metalls, etc.). 

Un segon escenari que es deriva serà la descàrrega d’aparells sanitaris dins 

d’habitatges amb ús residencial (S2 escenari descàrrega sanitaris). La 

consideració d’aquest tipus d’escenari seria més conservatiu que l’ús en 

hotels, ja que implica una activitat diària. La via d’exposició considerada serà 

la inhalació dels volàtils en escenari interior i també la ingestió involuntària 

d’una minúscula quantitat d’aigua. Aquest escenari inclou receptors infantils, 

pels quals s’ha de considerar una exposició subcrònica. 
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Finalment, un tercer escenari derivat de l’ús urbà seria la neteja de carrers 

(S3 escenari neteja exterior), on es suposa novament que la persona que 

neteja és l’única que pot entrar en contacte per la via d’inhalació de volàtils, 

la via dèrmica i la ingestió involuntària d’aigua. De la mateixa manera que 

amb el regant, es recomanen una sèrie d’elements per minimitzar l’exposició 

als contaminants de les aigües. Aquest escenari també inclou el rentat 

industrial de vehicles, ja que considera de manera conservadora una persona 

que es dedica al rentat en exterior mitjançant aspersors. 

Degut a la manca de valors legislatius, les opcions pel càlcul dels valor 

protectors en aquests escenaris es limiten a trobar càlculs d’estudis fets amb 

enfocaments similars (nivell 2 de jerarquia) i/o desenvolupar el càlcul de 

valors protectors en base a risc (nivell 4 de jerarquia). 

El capítol 5 desenvolupa les hipòtesis dels escenaris, la toxicitat dels 

contaminants i les expressions per derivar els valors protectors per aquests 

escenaris. 

4.2.2 ÚS AGRÍCOLA 

El Reglament UE 2020/741 estableix els requisits mínims de qualitat o classe 

de les aigües regenerades només per reg agrícola, en funció dels cultius i el 

seu posterior ús (Taula 4-3). Aquesta legislació és força recent, però ja 

s’haurà d’implementar en el cas de l’ús agrícola substituint als usos agrícoles 

definits al RD 1620/2007.  

Taula 4-3. Classes d’aigües regenerades per reg agrícola 

establertes en l’Annex 1 del Reglament 2020/741 

Classe d’aigua 

regenerada 
Categoria del cultiu 

A 

Aliments que es consumeixen crus i la part comestible està en 

contacte directe amb les aigües regenerades (incloent 

tubercles) 

B 

Aliments que es consumeixen crus i la part comestible es 

produeix per sobre del sòl i no està en contacte directe amb les 

aigües regenerades, aliments transformats i cultius no 

alimentaris, inclosos els cultius utilitzar per alimentar els 

productors de llet o carn – tots els mètodes de reg 

C 

Aliments que es consumeixen crus i la part comestible es 

produeix per sobre del sòl i no està en contacte directe amb les 

aigües regenerades, aliments transformats i cultius no 

alimentaris, inclosos els cultius utilitzar per alimentar els 

productors de llet o carn – reg per gota a gota o altre mètode 

que eviti el contacte directe amb la part comestible del cultiu 

D 
Cultius destinats a la indústria i a la producció d’energia i 

llavors 
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En el cas dels escenaris microbiològics, s’han considerat aquestes quatre 

classificacions de la taula, mentre que en el cas del risc químic, es considera 

el reg de cultius destinats a la indústria i a la producció d’energia i llavors 

(classe D). Aquesta classe correspondria a la qualitat d’aigua 2.3 del RD 

1620/2007 que coexisteix amb el nou reglament. Per la resta de qualitats no 

es pot fer una relació directa entre el Reglament 2020/741 i el RD 1620/2007, 

ja que en el Reglament la classificació es fa en base al mètode de reg, si pot 

o no tocar l’aliment, excepte el D que correspon a usos industrials dels 

aliments. En canvi en el RD la classificació en qualitats es fa en base al 

receptor de l’aigua. En la Taula 4-4 es presenta la relació entre les classes 

del reglament 2020/741 i les qualitats de l’aigua que defineix el RD 

1620/2007. En aquest cas no s’ha tingut en compte la qualitat 2.2 c) 

Aqüicultura ja que no es troba recollit en Reglament 2020/741.  

Taula 0-4. Classes d’aigües regenerades establertes en el 

Reglament 2020/741 i equivalència en el RD 1620/2007. 

Classes Reglament 2020/741 Qualitats d’aigua RD 1620/2007 

A (Crus i contacte directe amb aigües) 
2.1 Contacte directe amb aigua, per 

consum humà en fresc 

B (Crus i sense contacte directe amb 

aigües, tots els mètodes de reg) 

2.2 a) No evita el contacte directe amb 

aigua, per consum humà després de 

transformació de l’aliment 

2.2 b) Reg de pastures per productors 

de carn i llet 

C (Crus i sense contacte directe amb 

aigües, reg gota a gota) 

2.2 b) Reg de pastures per productors 

de carn i llet 

2.3 a) Reg de cultius llenyosos que 

evitin el contacte directe amb l’aigua, 

per consum humà en fresc 

D (Indústria i producció d’energia i 

llavors) 

2.3 b) Reg de cultius de flors 

ornamentals, vivers, hivernacles sense 

contacte directe amb l’aigua regenerada  

2.3 c) Cultius industrials no alimentaris, 

vivers, farratges ensitjats, cereals i 

llavors oleaginoses 

 

4.2.2.1 AVALUACIÓ DEL RISC MICROBIOLÒGIC 

Com a paràmetre microbiològic, el Reglament 2020/741 només regula la 

presència d’E.coli, de nemàtodes intestinals si s’utilitza l’aigua pel reg de 

pastures o farratges i de Legionella spp. si existeix el risc de generació 

d’aerosols. Com a paràmetre físico-químic de mesura indirecta de l’activitat 

microbiana també regula la Demanda Biològica d’Oxigen a 5 dies (DBO5), els 

SST i la terbolesa. En general, el Reglament 2020/741 és més restrictiu que 

el RD 1620/2007 per tots els usos. No obstant, el RD 1620/2007 té en compte 

la detecció de patògens que s’hauria de dur a terme per les classes A, B i C 

del Reglament i la detecció de T. saginata i T. solium en el cas que es destini 

l’aigua a reg de farratges o pastures (classes B i C). Els valors protectors per 

aquestes quatre classes es troben recollits en els annexos A.3-A.6.  
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4.2.2.2 AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC  

L’escenari específic considerat en aquest apartat és el Reg de cultius 

industrials no alimentaris (qualitat D de la Taula 4-4) del reglament EU 

2020/741. Aquest ús especifica que en el cas de regs que imiten la pluja 

(aspersió) ha de prestar-se especial atenció a la protecció de la salut dels 

treballadors. Aquest escenari no inclou la transferència de contaminants a 

través de la cadena alimentària, ja sigui aliments destinats a consum humà 

o pastures per alimentar animals productors de carn o llet.  

Amb aquestes consideracions, l’escenari és el mateix que l’escenari regant 

(S1 escenari regant exterior) des del punt de vista de risc per salut humana 

i també des del punt de vista de protecció de les espècies regades. La qualitat 

de l’aigua de partida definida per UE 2020/741 és molt poc exigent i es pot 

assimilar a un tractament de regeneració fins i tot inferior al bàsic. El capítol 

5 desenvolupa el càlcul dels valors protectors per aquest escenari. 

Al igual que en altres casos, si es considera que les aigües regenerades han 

d’entrar en contacte amb ecosistemes aquàtics, s’han de complir les NQAs 

(veure ús ambiental). 

Ja que es considera l’escenari S1, el càlcul dels valor protectors en aquests 

escenaris es basarà en trobar estudis fets amb enfocaments similars (nivell 2 

de jerarquia) i/o desenvolupar el càlcul de valors protectors en base a risc 

(nivell 4 de jerarquia). 

4.2.3 ÚS INDUSTRIAL 

La Taula 4-5 presenta els conjunts d’escenaris i escenaris individuals per 

avaluar els valors protectors en base al risc microbiològic i químic.  

Taula 4-5. Escenaris considerats per a ús industrial 

 
Escenaris risc 

microbiològic 
Escenaris risc químic 

Qualitat Codi ús Referència 
Escenari neteja 

interior 

Industrial qualitat 3.1 

Aigües de procés i de 

neteja 

3.1. a i b 

Indústria 

no 

alimentària 

RD 1620/2007 Aigües neteja, excepte 

indústria alimentària 

Industrial qualitat 

3.1. Aigües de procés 

i de neteja 

3.1.c 

Indústria 

alimentària 

RD 1620/2007 Aigües neteja indústria 

alimentària 

Industrial qualitat 

3.2: torres de 

refrigeració i 

condensadors 

evaporatius 

3.2 RD 1620/2007 - 
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4.2.3.1 AVALUACIÓ DEL RISC MICROBIOLÒGIC  

En aquest ús es regulen els paràmetres microbiològics i físico-químics 

mencionats anteriorment pels altres usos. La qualitat més alta per aquests 

tres usos correspon a l’ús de qualitat 3.2., per torres de refrigeració i 

condensadors evaporatius. En aquest cas, s’haurà d’obtenir l’aprovació per 

l’autoritat sanitària i s’haurà de vetllar per complir també amb el RD 

865/2003, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció 

i control de la legionel·losis.  

4.2.3.2 AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC  

A l’ús industrial, s’ha considerat la qualitat 3.1.a que inclou aigües de procés 

i neteja, excepte en la indústria alimentària. La qualitat exigida des del punt 

de vista microbiològic és baixa, amb un tractament inferior al tractament 

bàsic (nivell exigit per reg de zones verdes urbanes). Aquest tractament de 

l’aigua depurada inferior al bàsic podria ser una etapa de filtració, tractament 

UV i desinfecció. 

L’altra qualitat industrial a considerar és la 3.1.b que inclou aigües de procés 

i neteja de la indústria alimentaria. Val a dir que aquest ús, com ja diu el RD 

1620/2007, està supeditat a la prohibició de l’ús de l’aigua regenerada en 

aplicacions que impliquin el seu consum (article 4.4.b) i es considera només 

la neteja i procés com a excepció. La qualitat del tractament d’aquesta aigua 

seria equivalent a un tractament bàsic. Igual que en els altres escenaris, cal 

que l’ús d’aquesta aigua no impacti sobre els ecosistemes aquàtics, ja que en 

aquest cas caldria aplicar les NQA. 

Amb aquest enfocament s’ha proposat un escenari S4 Neteja interior, que 

considera aquests 2 usos industrials, distingits únicament per la qualitat de 

l’aigua de partida que fixa el RD 1620/2007. 

El capítol 5 desenvolupa el càlcul dels valors protectors per aquest escenari, 

ja que el seu càlcul es basarà en enfocaments del nivell 2 i 4 de la jerarquia. 

4.2.4 ÚS AMBIENTAL 

La Taula 4-6 recull els conjunts d’usos i escenaris tractats al projecte per l’ús 

ambiental. En el cas de risc químic, es considerarà només la qualitat 5.4 que 

està enfocada a la protecció d’ecosistemes aquàtics.  

Taula 4-6. Escenaris considerats per a ús ambiental 

 
Escenaris risc 

microbiològic 
Escenaris risc químic 

Qualitat Codi ús Referència 
Protecció ecosistemes 

aquàtics 

Recàrrega d’aqüífers 

per percolació 
5.1. RD 1620/2007 - 
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Recàrrega d’aqüífers 

per injecció directa 
5.2. RD 1620/2007 - 

Reg de boscos, zones 

verdes i altres no 

accessibles, 

silvicultura 

5.3 RD 1620/2007 - 

Altres usos ambiental 

(manteniment 

aiguamolls, cabals 

mínims i similars) 

5.4 RD 1620/2007 
Protecció ecosistemes 

aquàtics aigües superficials 

 

4.2.4.1 AVALUACIÓ DEL RISC MICROBIOLÒGIC  

En la qualitat de risc 5.1 i 5.2, es regulen els paràmetres que ha de tenir 

l’aigua per recàrrega d’aqüífer, ja sigui per percolació o per injecció directa. 

En el primer cas, la qualitat de l’aigua requerida és menys exigent que en el 

segon cas. En qualsevol d’aquests dos usos s’han de controlar el nitrogen 

total i els nitrats, per tal d’evitar la possible eutrofització en aquestes masses 

d’aigua.  

En el reg de boscos i zones no accessibles al públic i la silvicultura (ús 5.3) 

només estan fixats els nivells de sòlids en suspensió. El risc microbiològic de 

l’aigua reutilitzada destinada a l’abocament aigües amunt dels rius per tal 

d’augmentar el seu cabal no té valor màxims admissibles en el RD 1620/2007 

(ús 5.4), especificant que les qualitats mínimes s’estudiaran cas per cas. Els 

valors protectors per aquests quatre usos es troben recollits en els annexos 

A.10-A.13. Les normes de qualitat ambiental estableixen paràmetres per 

mesurar la qualitat biològica dels rius (p.e. fitoplàncton, indicadors de flora i 

fauna aquàtica, macro invertebrats), però en cap cas s’estableixen límits de 

contaminació d’origen microbiològic com pot ser la contaminació fecal. En el 

RD 1620/2007, s’especifica que s’haurà de vetllar pel compliment de les NQA 

en els usos 5.3 i 5.4.  

En les guies internacionals consultades, la guia estatunidenca USEPA (2012) 

dona valors de referència que no s’haurien de sobrepassar en el cas de 

manteniment de cabals mínims. Pel reg de boscos no s’ha establert cap valor 

protector, i per la recàrrega d’aqüífers, ja sigui per percolació o per injecció 

directa, aquests s’interpreten com subusos de la potabilització indirecta, amb 

la qual cosa la qualitat microbiològica exigida és elevada.  

4.2.4.2 AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC  

En aquest apartat es considera la qualitat 5.4 d’altres usos ambientals 

(manteniment d’aiguamolls, cabals mínims i similars). El RD 1620/2007 
indica que per aquest ús s’ha de considerar un estudi de cas per cas i no dona 
cap valor microbiològic de compliment. Tampoc s’estableix, per tant, quina 

ha de ser la qualitat de l’aigua regenerada a nivell de tractament de partida.  

L’enfocament que s’ha fet doncs és desenvolupar un escenari S5 dedicat a la 
protecció d’ecosistemes aquàtics. 

La normativa bàsica d’on arrenca la protecció dels ecosistemes aquàtics és la 

Directiva Marc de l’Aigua (DMA) (2000/60/CE). L’objectiu ambiental que fixa 
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la DMA consisteix en l’assoliment i la preservació del bon estat de les masses 

d’aigua. Aquest enfocament es realitza per mantenir i garantir un nivell de 
qualitat ambiental satisfactori que permeti la protecció dels ecosistemes, 

alhora que garanteixi el control d’elements químics nocius i perillosos per la 
salut de les persones.  

L’impacte d’activitats industrials i urbanes es manifesta amb la presència de 

contaminants en aigües per sobre dels nivells legislats o establerts 
tècnicament. La superació d’aquests nivells contribueix a empitjorar l’estat 
ecològic i químic de les aigües superficials i l’estat químic de les aigües 

subterrànies. 

La relació entre els contaminants químics i el possible impacte sobre les estats 
ambientals es resumeix a la Figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Efecte dels contaminants sobre els estats 

ambientals de les masses d’aigua (elaboració pròpia a 

partir de (ACA, 2010)) 

L’estat químic en les aigües superficials es controla per la presència de 
determinades substàncies prioritàries i substàncies prioritàries perilloses 

legislades en les Directives 2013/39 i 2008/105 a través de les NQA. Aquestes 
directives han estat transposades al RD 817/2015. 

Respecte a l’estat ecològic de les aigües superficials, es consideren també els 

contaminants que determinen la qualitat físico-química i que es detallen 
també al RD 817/2015. Sobre aquests tipus de paràmetres, d’impacte més 

genèric, també cal considerar la Directiva 91/271/CE que regula la qualitat 
de l’aigua residual depurada que es pot abocar al riu. 

En el cas de la reutilització de l’aigua es fa un ús per tal de millorar la qualitat 
i quantitat disponible d’aquesta, si bé les restriccions, a nivell químic, han de 

ser les mateixes que per l’aigua superficial. Aquest aspecte queda clarament 
reflectit en els documents sobre reutilització d’aigües d’àmbit estatal i 

europeu. En el mateix RD 1620/2007 sobre reutilització d’aigües ja anomena 
les NQA com a un requisit addicional a complir. També a l’annex II de la 
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proposta sobre el requeriments mínims de la reutilització de l’aigua del 

reglament UE 2020/417 s’estableix que la DMA i la legislació que inclou les 
NQA, entre d’altres, suposen legislacions clau en la consideració de l’avaluació 

del risc.  

En quant a la metodologia, a l’annex II de la proposta sobre el requeriments 
mínims de la reutilització de l’aigua en el reglament UE 2020/741 s’estableix 

que pel cas dels riscos ambientals (riscos de cara als ecosistemes) s’ha de 
considerar la confirmació del tipus de naturalesa dels perills, incloent el valor 
del PNEC (Predicted No-Effect Concentration) quan es consideri rellevant. 

També cal establir el rang potencial de concentracions d’exposició i, a partir 
d’aquests elements establir la caracterització de risc, fet pel qual les anàlisis 

prèvies són rellevants. 

Normes de Qualitat Ambiental (NQAs) 

L’establiment de les NQA (Environmental Quality Standards, EQS) suposa el 
control legislatiu d’unes concentracions de substàncies preferents, 
substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries en aigües 

superficials sota les quals s’assegura principalment la protecció dels 
ecosistemes aquàtics. Un mal estat químic de les aigües superficials està 

definit per la superació de les NQA de substàncies prioritàries i substàncies 
perilloses prioritàries i, per tant, pot suposar efectes tòxics sobre els receptors 

dels ecosistemes aquàtics. Aquest mal estat químic, secundàriament, pot 
donar lloc a indicadors de qualitat biològica baixos (p. ex. en produir la 
mortaldat d’organismes) que afecten també l’estat ecològic. Els valors 

legislatius de les NQA estan detallats principalment en la Directiva 
2008/105/EU i en la Directiva 2013/39/EU (transposades al RD 817/2015). 

La publicació de les NQA a nivell legislatiu és la culminació d’un procés de 

priorització a nivell europeu on es consideren les substàncies que impacten 
de forma important sobre ecosistemes aquàtics i també sobre la salut 
humana.  

En les guies de derivació dels NQA per aigua dolça (EC, 2011) (EC, 2018) es 
detalla que s’inclouen els següents usos d’aigua:  

• Ús ambiental. Inclou el càlcul de l’efecte directe de cada substància 
sobre receptors de l’ecosistema aquàtic (algues, invertebrats i peixos) 

considerant el valor PNEC en aigua dolça. 
• Ús ambiental. Inclou també l’efecte enverinament secundari del 

contaminant degut al seu potencial de bioacumulació en receptors de 
l’ecosistema aquàtic. 

• Ingestió d’aigua que afecta a salut humana, considerant la Directiva 

98/83/EC (o la transposició nacional) o les Drinking Water Quality 
Guidelines de la OMS de l’època.  

• La ingestió de pesca que es trobi en contacte amb les aigües 

considerades pel cas de Salut Humana 

Entre tots aquests usos, les NQA consideren els més conservatius, que 
acostumen a ser el relacionats amb l’ús ambiental (principalment PNEC). 

El càlcul del PNEC (Predicted No-effect concentration) és un enfocament que 

permet fer una valoració del risc d’una substància perillosa en el medi per 
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conèixer per sota de quina concentració llindar no origina danys en els 

organismes del medi. Concretament, el PNEC estima la concentració llindar 
per sota de la qual un grup d’organismes o receptors no presenten cap efecte 

a partir de l’estat de l’art disponible.  

En el projecte SUGGEREIX s’adoptaran, per tant, es valors de NQA ja 
legislats, entenent que ja són protectors dels ecosistemes i seria convenient 

buscar o derivar, per aquells que no estiguin legislats, valors de protecció 
sobre ecosistemes considerant els dos primers punts anteriors. En la 
protecció d’ecosistemes, per tant, no es consideraran els dos darrers punts 

inclosos en les NQA. 

La inclusió de les NQAs permet considerar també en cadascun dels usos dels 
altres escenaris, l’impacte potencial sobre els ecosistemes. 

Indicadors físico-químics (IFQ)  

La superació dels indicadors de qualitat físico-química en aigües superficials i 

les NQA de substàncies preferents també pot suposar una qualitat biològica 
baixa per efectes d’eutrofització, manca d’oxigen dissolt, toxicitat de l’amoni 

i de les substàncies preferents i afecta també l’estat ecològic.  

El RD 817/2015 considera aquests valors pels rius espanyols, atenent a la 
seves característiques (tipus de rius). En el cas de SUGGEREIX ens hem 
centrat en el tram final del Llobregat assimilant-lo a un tipus RT-14, que 

correspon a Eixos mediterranis de baixa altitud, que és el més freqüent en 
els grans rius vinculats al cas d’estudi. En el cas de que es tracti d’una altra 

tipologia de riu s’hauria de consultar la classificació i els valors IFQ del RD 
817/2015, tot i que no varien extraordinàriament.    

La nomenclatura segons ACA dels trams de rius estudiats a SUGGEREIX seria 

la d’eix principal i els valors que es prenen de referència són els de la Taula 
3.2. en base a les masses d’aigua 1000900 i 1000950 del tram final del 
Llobregat (ACA, 2021). 

Cal dir que el RD 1620/2007 sobre reutilització d’aigües específica algun 

d’aquests valors per altres usos ambientals, però no específicament per 
l’escenari que es pretén desenvolupar.  

Al reglament UE 2020/741 es citen alguns paràmetres en relació a la qualitat 

de les aigües a la sortida de les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) contemplades en la Directiva 91/271/CE sobre el tractament de les 

aigües residuals urbanes, per tant aquesta informació també s’ha de tenir en 
compte a l’hora de considerar els  paràmetres físico-químics. 

Jerarquia dels usos ambientals per cabals mínims  

Aquest apartat desenvolupa la jerarquia dels VPs dels anomenats usos 

ambientals. Específicament considera la reutilització de l’aigua per un 

abocament directe d’aigües regenerades aigües amunt de rius amb la idea 

d’augmentar el cabal disponible a l’altura de les estacions de potabilització, 

per tant l’apartat avalua l’impacte ambiental sobre els ecosistemes en termes 

de risc químic. Aquest aspecte inclou tant la toxicitat dels contaminants sobre 

els ecosistemes aquàtics com fenòmens globals que també els afecten 

(eutrofització, salinitat, etc.). Val a dir que aquest tipus d’escenari seria 
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assimilable per la qualitat d’usos ambientals a la qualitat 5.4 d’altres usos 

definida al RD 1620/2007, per la qual no hi ha valors màxims admissibles.    

Tal i com s’ha comentat, en una primera opció s’escolliran els valors legislats 
i, per aquells contaminants sense aquests valors, s’enfocarà l’escenari en 
base a un càlcul basat en una avaluació de risc, que en darrer terme requereix 

l’estudi dels valors toxicològics.  

Els mètodes per a la determinació dels valors PNEC actualment són regulats 
per la Agència Europea de Productes Químics (ECHA) a través de la guia 

(ECHA, 2008) i van dirigits a productes químics existents o nous. Aquesta 
agència també publica els valors de PNEC per aquells productes amb 
suficients dades (ECHA,2020). Al capítol 5 es detalla el càlcul de PNEC. 

A partir del que s’ha comentat en anteriors apartats, és possible establir una 
jerarquia que ens permeti avaluar els nivells protectors de cada contaminant 
respecte a la protecció d’ecosistemes aquàtics. Aquesta jerarquia es recull a 

la Taula 4-7. 

Taula 4-7. Jerarquia proposada pel càlcul dels nivells protectors per 

ecosistemes 

Nivell Valors protectors Obligatori/Orientatiu 

0 
Normatives de reutilització (RD 

1620/2007 i Reglament 2020/741) 
Obligatori 

1a 

Valor de la NQAs en aigua superficial si 

està legislat, inclou substàncies 

preferents, substàncies prioritàries i 

substàncies perilloses prioritàries. 

Directives 105/2008, 39/2013 i RD 

817/2015 

Obligatori en el medi 

receptor considerant 

factors de dilució  

1b 

Contaminants basats en indicadors 

físico-químics de l’estat ecològic i en 

abocament permès des de 

depuradores. RD 817/2015 i Directiva 

91/271/CE 

Obligatori en el medi 

receptor considerant 

factors de dilució 

2 

Valors d’altres guies internacionals, 

sempre que es centrin exclusivament a 

la protecció de l’ecosistema aquàtic 

Orientatiu 

3 
Valors de PNEC publicats (ex 

(ECHA,2020) 
Orientatiu 

4 

Si la qualitat de les dades 

toxicològiques ho permet, càlcul de 

PNEC mitjançant la metodologia 

[ECHA, 2008] / RD 817/2015 

Orientatiu 

 

L’aplicació d’aquesta jerarquia és partir d’una llista de contaminants dels 
quals es vol avaluar l’impacte sobre ecosistemes i anar seguint les opcions 

des de la 0 fins a la 5. L’opció que ocupi un lloc amb un nombre menor serà 
l’escollida. Ex: Si existeix una NQA s’adoptarà l’opció 1 com a valor protector 

sense aplicar la resta d’opcions. Si un paràmetre ja apareix a les normatives 
de reutilització (opció 0) s’adoptarà directament. 
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L’opció 0 implica atendre a la legislació nacional i a les propostes de lleis 

europees sobre reutilització d’aigües vigents. 

L’opció 1a implica buscar directament els valors de la màxima concentració 
admissible en aigua dolça a la legislació els valors de NQA vigents. 

L’opció 1b implica l’adopció dels següents valors de la qualitat físico-química 

de l’aigua de cara a la protecció de l’ecosistema aquàtic (RD 817/2015). 

L’opció 2 suposa buscar els valors de PNEC, potencial de bioacumulació i 
propietats lligades a la base de dades de l’ECHA (ECHA, 2020). Aquesta 

informació es troba als BP (Brief Profile) en l’apartat Scientific Properties. En 
algunes substàncies pot no existir el valor de PNEC. Alternativament es poden 
trobar valors mínims de PNEC a la web NORMAN (NORMAN, 2022) i en altres 

reculls de PNEC com els associats al RD 9/2005 de sòls contaminats (IGME 
et al., 2007). 

L’opció 3 es basa en buscar guies internacionals que es centrin en la protecció 

d’ecosistemes aquàtics, sense combinar cap altre ús. 

L’opció 4 es basa en derivar valors de PNEC a partir d’informació toxicològica 
adequada existent (ECHA, 2008), si bé els valors finals poden ser molt 

conservatius si no hi ha prou dades. 

No es preveuen altres opcions, atès que si les substàncies prioritàries noves 
i existents estan registrades a Europa i no tenen cap valor toxicològic no 

haurien de ser perilloses en el medi aquàtic.  

En aquest escenari no es considera cap dilució de l’aigua regenerada per 
incloure l’ús directe en aiguamolls. En el cas dels rius, si bé pot haver dilució 
en barrejar aigua regenerada amb aigua de riu, també cal considerar la 

presència dels contaminants aigües amunt del punt de barreja (ex: metalls). 

Als annexes A.15 i A.16 es recopilen les taules derivades dels nivells 1, ja que 
com s’ha comentat, no existeix cap valor explícit en la legislació del nivell 0. 

4.2.5 ÚS PREPOTABLE I POTABLE 

4.2.5.1 ÚS PREPOTABLE  

El terme “prepotable” no es troba referenciat a nivell internacional. A nivell 

internacional es parla d’ús potable indirecte. Segons l’USEPA (2012) aquest 

és l’ús que se’n fa de l’aigua que, després de ser sotmesa a un tractament 

d’aigües residuals, ha estat transferida a un reservori d’aigua natural, com 

pot ser un embassament o un aqüífer superficial, abans de tornar a ser 

tractada per una planta potabilitzadora. La Figura 4.2 mostra les possibles 

vies de reutilització de l’aigua potable indirecte (IPR, de les sigles en anglès 

Indirect Potable Reuse). La reutilització potable indirecte inclou la reutilització 

de l’aigua que passa per un reservori d’aigües superficials, i la que s’incorpora 

a l’aqüífer com aigües subterrànies.  
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Figura 0-2. Esquema de possibles vies de reutilització 

indirecta de l’aigua (IPR: Indirect Potable Reuse). Modificat 

a partir d’USEPA (2012). 

En el RD 1620/2007 no es contempla de forma expressa aquest ús de l’aigua 

regenerada. En la guia de l’USEPA (2012) en canvi, sí que s’estableixen uns 

valors indicadors sobre els paràmetres de qualitat que hauria de complir 

l’aigua tractada que s’aboca al tampó ambiental per ús potable indirecte. Els 

valors indicadors que determina l’USEPA (2012) són: coliformes fecals 0 

UFC/100 mL, Cl2 residual 1 mg/L, pH 6,5–8,5, UNT ≤ 2, TOC ≤ 2 mg/L. 

Aquests valors s’haurien de complir en el punt de descàrrega de l’estació de 

tractament d’aigües, per qualsevol dels tres usos descrits en la guia 

(recàrrega de l’aqüífer a través del terreny per infiltració, recàrrega d’aqüífer 

per injecció directa i augment dels reservoris d’aigües superficials). Aquests 

usos, en el cas del RD 1620/2007, estarien englobats dins de l’ús ambiental, 

però les qualitats que es determinen allà no es correspondrien amb una 

qualitat per ús potable indirecte.  

La guia també especifica que l’aigua no hauria de tenir nivells mesurables de 

patògens en el punt d’injecció o de descàrrega, excepte si la recàrrega es fa 

a través del terreny per infiltració. En aquest cas, el contingut en patògens 

hauria de ser inferior al límit de detecció després de la percolació a través de 

la zona vadosa. A banda d’aquests criteris, s’especifica que s’han de complir 

els estàndards de qualitat per aigua potable. A la pràctica això implicaria que 

la qualitat de l’aigua per reutilització potable indirecta hauria de tenir una 

qualitat com la de l’aigua potable, amb la qual cosa el tractament previ a 

seguir hauria de ser complet (tractament físico-químic, decantació, filtració, 

ultrafiltració, i etapa de desinfecció). Des del punt de vista del risc, l’ús 

potable indirecte s’hauria d’abordar amb una perspectiva de concatenació de 

diferents usos i escenaris: 1) protecció ecosistemes aquàtics i 2) ús potable. 
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En el cas que l’aigua vagi a parar directament a una planta potabilitzadora, 

no hi ha valors legislats vigents, però sí que van existir a través del RD 

1541/1994, ja derogat, que es basava en la Directiva 75/440 CE. Actualment 

aquesta competència recau sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha de 

fixar aquests valors. 

4.2.5.2 ÚS POTABLE 

És l’ús que es fa de l’aigua pel consum humà i es basa en considerar la seva 

ingestió. Independentment del seu origen, la utilització final de l’aigua 

prepotable és assolir, mitjançant una estació potabilitzadora, aigua potable, 

qualitat per la qual sí que hi ha valors legislats i es pot aplicar l’enfocament 

de risc per la salut humana, ja que està definit el seu ús (ingestió d’aigua).  

Cal dir que, en el procés de potabilització es desinfecta l’aigua i es poden 

generar també productes de desinfecció (López-Roldan et al., 2016), que 

depenen de les característiques de l’aigua prepotable i del desinfectant 

utilitzat (Figura 4-3).  

Figura 4-3. Esquema de la consideració de l’aigua prepotable- i potable 

Per tots aquests aspectes, resulta útil fer un enfocament de la qualitat de 

l’aigua sobre aigua d’ús potable (no prepotable), ja que permet incloure 

legislació vigent i aplicar una jerarquia similar a la definida. 

4.2.5.3 AVALUACIÓ DEL RISC MICROBIOLÒGIC 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, el RD 1620/2007, inclòs en el nivell 0 

de la jerarquia, no regula l’ús de l’aigua regenerada per aigua potable. En 

aquest cas els valors protectors estan definits en la Directiva 2020/2184 i el 

RD 140/2003, que són les normatives que regulen l’aigua per consum humà 

a nivell europeu i espanyol. Aquestes normatives es situen en el nivell 1 de 

la jerarquia ja que són d’obligat compliment. S’han afegit alguns paràmetres 

provinents de la guia de la OMS (WHO, 2017a) (nivell jeràrquic 2). A més a 

més, s’han calculat  els valors protectors d’alguns dels patògens de referència 

més sovint utilitzats, mitjançant un anàlisi quantitatiu del risc microbiològic. 

En l’apartat 5.1 s’explica la metodologia aplicada que s’ha seguit per derivar 

aquests valors. A l’annex A.14 es recopilen les dades derivades dels nivells 

1, per risc microbiològic.  
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4.2.5.4 AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC PER A LA SALUT HUMANA 

L’objectiu d’aquest apartat és considerar la ingestió de l’aigua com a escenari 

S6 ús potable per derivar els valors protectors dels contaminants químics en 

base a ús potable. 

Aquests VPs de contaminants químics per ingestió d’aigua es poden comparar 

amb l’aigua que cal potabilitzar per tal de determinar quins contaminants 

requereixen una major eliminació durant el procés de potabilització. 

Conegut l’efecte de la potabilització sobre l’eliminació de contaminants 

químics i coneguts tots els mecanismes de la generació de subproductes de 

desinfecció, també es podria assignar nivells en aigua prepotable a partir de 

factors d’eliminació de contaminants Q i microorganismes M fiables (veure 

Figura 4-3). 

Aquest escenari es desenvoluparà en el capítol 5 juntament amb la resta, 

però cal considerar també la legislació vigent en matèria d’aigua de consum. 

Degut a això, s’aplicarà la següent jerarquia (Taula 4-8), que prioritza la 

recent directiva EU/2020/2184 (que actualitzen el RD 140/2003), després la 

versió més recent de les Drinking Water Guidelines de la OMS (WHO 2017b). 

Els valors d’ús de boca de la directiva EU/2020/2184 es troben a l’Annex 

A.17. També s’han considerats els valors d’aigua potable per fàrmacs derivats 

a la Guia Australiana (EPHC et al., 2008) com a punt de partida dels altres 

escenaris. 

Finalment, per aquells contaminants que no estiguin en anteriors fonts es 

derivaran valors basats en risc, tant contaminants en general com a 

productes farmacèutics (pels qual s’adaptarà la metodologia). 

Taula 4-8. Jerarquia proposada pel càlcul dels nivells 

protectors de risc químic per ús potable 

Nivell Valors protectors Obligatori/Orientatiu 

1 
Valors RD 140/2003 i nova directiva  

UE/2020/2184. 
Obligatori 

2 

Drinking Water Quality Guidelines 

(WHO) i d’altres guies internacionals 

(ex: Guies Australianes), sempre que 

es centrin exclusivament en ingestió 

d’aigua i considerin toxicitat o valor 

substitutiu. Judici expert. 

Orientatiu 

4a 
Càlcul de VP a partir de valors de 

toxicitat sistèmics i cancerígens 

reconeguts. 
Orientatiu 

4b 
Càlcul de VP a partir de succedanis de 

valors de toxicitat (ex: dosi 

terapèutica).  

Orientatiu 
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5. CÀLCUL DE VALORS PROTECTORS DE RISC 

MICROBIOLÒGIC I QUÍMIC DINS DEL PROJECTE 

SUGGEREIX  

En aquest capítol s’assimilen els escenaris de salut humana i ecosistemes i 

se’n deriven valors per contaminants microbiològics i químics per cadascun 

d’ells. 

5.1 CÀLCULS VPs MICROBIOLÒGICS 

Per l’anàlisi quantitatiu del risc microbiològic (AQRM), es segueix la 

metodologia descrita en la guia de l’OMS sobre la reutilització d’aigua per ús 

potable (WHO, 2017a). Aquest pas s’englobaria en el nivell 4 de la jerarquia 

definida (Taula 4-1). En aquest projecte es podrien derivar VPs per aquells 

escenaris en els quals els valors d’indicadors microbiològics, escollits en el 

marc del PT2, no estan definits, com per exemple en la majoria de casos per 

les espores de Clostridium perfringens o colífags. En aquest cas, l’abast de 

l’AQRM serà el mateix que pels escenaris químics, ja que per aplicar aquesta 

metodologia es necessiten dades específiques com el número 

d’esdeveniments i el volum ingerit que depenen de cada escenari i no de cada 

ús segons està definit en el RD 1620/2007. Per tant, s’ha decidit desenvolupar 

aquesta metodologia de manera complementària als valors protectors 

prèviament definits en el cas dels escenaris regant exterior, descàrrega 

sanitaris, neteja exterior, neteja interior i ús potable.  

5.1.1 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

Les aigües residuals són una font de microorganismes patògens (bactèries, 

virus i protozous) susceptibles a sobreviure als tractaments de regeneració 

d’aigua. Aquest patògens poden causar un efecte advers en la salut humana, 

que es manifestarà en forma de diferents símptomes tot i que el més 

predominant és la gastroenteritis i la diarrea associada.  

Per controlar el bon estat de les aigües es solen utilitzar microorganismes 

indicadors de matèria fecal. Aquests indicadors han d’estar en les femtes 

humanes o animals, no s’han de multiplicar o reproduir en les aigües naturals, 

i han d’estar presents en altes concentracions per ser detectats. E.coli és 

l’indicador de bactèries patògenes més utilitzat; les espores de Clostridium 

perfringens, s’utilitzen com indicador de la presència de protozous patògens, 

ja que aquests són més nombrosos que les espores; els colífags, que són els 

virus de la bactèria E.coli, s’utilitzen com indicadors de virus entèrics.  

Respecte els virus entèrics, en el Reglament UE 2020/74, sobre reutilització 

d’aigües pel reg agrícola, s’assenyala que s’han de seguir o colífags totals, o 

colífags F-específics, o colífags somàtics, mentre que en la Directiva 

2020/2184, sobre consum d’aigua s’han de monitoritzar els colífags somàtics. 

El Reglament UE 2020/74 recomana seguir els colífags totals, que inclou els 

colífags F-específics i els colífags somàtics. Si no es pot seguir aquest 
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paràmetre es poden monitoritzar els colífags somàtics, que són els més 

freqüents en les femtes humanes, o els colífags F-específics. Aquests últims 

es consideren millors indicadors de la presència de virus entèrics que els 

colífags somàtics (UB, 2021).   

En aquest projecte, s’ha decidit desenvolupar la metodologia d’AQRM de 

forma complementària als paràmetres microbiològics legislats. Els indicadors 

mencionats anteriorment són genèrics per detectar diferents grups de 

patògens i són útils per monitoritzar la qualitat de les aigües de manera 

rutinària. No obstant, en la metodologia d’AQRM no s’utilitzen aquests 

indicadors, sinó microorganismes patògens de referència dels quals es coneix 

la seva infectivitat, i el seu efecte advers sobre la salut. En aquest cas, s’ha 

escollit Campylobacter com patogen de referència de bactèries patògenes, 

Adenovirus, Norovirus, Enterovirus, i Rotavirus com patògens referència de 

virus patògens, i Cryptosporidium com protozou de referència. Aquests 

patògens poden causar gastroenteritis (Campylobacter, Adenovirus, 

Norovirus, Rotavirus, Cryptosporidium), afectació sobre el sistema respiratori 

(Adenovirus, Enterovirus), febre, mal de cap o atàxia (algunes espècies 

d’Enterovirus).  

5.1.2 AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

En l’AQRM, el primer que s’ha de fer és determinar les pautes d’exposició del 

receptor. Per cada escenari s’han considerat el nombre d’esdeveniments, el 

volum ingerit d’aigua en cada un (en litres) i les taxes d’ingestió (IR) (Taula 

5-1). A continuació, s’ha de calcular la dosi (d, en nombre de patògens) 

d’exposició, segons l’equació 5.1, on V correspon al volum ingerit per 

esdeveniment i Ci és la concentració en unitats de nombre patògens/L.  

Taula 5-1. Paràmetres pel càlcul d’IR dels escenaris 

Usos del RD 

1620/2007 o 

Reglament UE 

2020/741 

Regant 

exterior: 

1.1. i 1.2, 

agrícola D 

Descàrrega 

sanitaris: 

1.1 

Neteja 

exterior: 

1.2 

Neteja 

interior:  

3.1 

Ús potable: 

(NA) 

Escenari S1 S2 S3 S4 S6 

Volum 

(L)/esdeveniment 
2,0E-03a 1,0E-05a 1,0E-04a 1,0E-04a 2,0E+00a 

esdeveniments/any 100b 1100a 298b 250b 365b,a 

IR (L/any) 0,2 0,011 0,0298 0,025 730 

IR (L/dia) 5,5E-04 3,0E-05 8,2E-05 6,8E-05 2,0E+00 

a Criteris basats en (NRMMC et al., 2006), b Veure paràmetres d’exposició 

 

𝑑 = 𝐶𝑖𝑉 
(5.1) 
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5.1.3 MODELS DE DOSI-RESPOSTA 

A partir de la dosi, es calcula la probabilitat diària d’infecció mitjançant els 

models de dosi-resposta que són específics per cada patogen (Annex B.1, 

Taula B.1). Existeixen dos models de dosi-resposta de patògens, el model 

exponencial i el Beta-Poisson, que són els que majoritàriament s’utilitzen en 

AQRM. Sovint també es fa una simplificació d’aquests per facilitar el càlcul, 

aplicable en certes condicions. L’equació 5.2, i les equacions 5.3 i 5.4 

presenten el model de dosi-resposta exponencial, i els de Beta-Poisson 

simplificats utilitzats en aquest projecte, respectivament. Aquests models 

serveixen per calcular la probabilitat diària d’infecció del receptor Pinf(dia). 

“r”, “α” i “β” són paràmetres intrínsecs dels models.   

Exponencial: 𝑃𝑖𝑛𝑓 (𝑑𝑖𝑎) = 1 − exp(−𝑟𝑑) (5.2) 

Beta-Poisson aproximat: 𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑑𝑖𝑎) =
𝛼

𝛽
𝑑  (5.3) 

Beta-Poisson exacte: 𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑑𝑖𝑎) =
𝛼

𝛼 + 𝛽
𝑑 (5.4) 

 

Un cop calculada la Pinf(dia), es calcula la probabilitat d’infecció anual Pinf(a) 

mitjançant la següent equació (5.5 ), on “n” és el nombre d’esdeveniments, 

que depèn de cada escenari.  

𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑎) = 1 − (1 − 𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑑𝑖𝑎))𝑛 (5.5) 

5.1.4 CARACTERITZACIÓ DEL RISC 

Per calcular el risc d’infecció s’ha de definir abans quina és la càrrega de 

malaltia de cada patogen. Això es fa mitjançant els DALY (de l’anglès 

Disability-Adjusted Life Year), que mesura la càrrega de malaltia expressat 

com el nombre d’anys perduts a causa de la mala salut, discapacitat o mort 

prematura. El nombre de DALY és específic de cada organisme i es determina 

mitjançant la identificació dels diferents símptomes de la malaltia i la seva 

freqüència relativa d’ocurrència. En aquest projecte el nombre de DALY 

utilitzats en els càlculs de risc, s’han obtingut de manera bibliogràfica.  

L’OMS considera que el DALYs acceptables són de 10-6 per persona i per any. 

En base a aquesta premissa es calcula el risc de malaltia tolerable, per 

persona i per any (5.6)   

𝑅𝑖𝑠𝑐 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑡𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝐷𝐴𝐿𝑌 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐷𝐴𝐿𝑌 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑡𝑖𝑎
 (5.6) 

 

Amb el ràtio de casos de malaltia/casos d’infecció, inherent a cada 

microorganisme, es calcula el risc d’infecció tolerable (5.7):  
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𝑅𝑖𝑠𝑐 𝑑′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝑅𝑖𝑠𝑐 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑡𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑡𝑖𝑎
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó

 
(5.7) 

 

Finalment es calcula el risc d’infecció amb la següent equació (5.8):  

𝑅𝑖𝑠𝑐 𝑑′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó =  
𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑎)

𝑅𝑖𝑠𝑐 𝑑′𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
 (5.8) 

 

Si el risc d’infecció és superior a 1, es considera que és un risc inacceptable. 

Si és inferior entra dins del rang de risc acceptable. La Figura 5-1 presenta el 

diagrama de flux que s’ha de seguir per calcular el risc d’infecció.  

 

Figura 5-1. Diagrama de flux per calcular el risc d’infecció 

Normalment, en mesures d’aigua puntuals es mesuraria la concentració del 

patogen i es determinaria quin és el risc associat al consum d’aquella aigua. 

En aquest cas, s’ha aplicat la metodologia de càlcul del risc invers per 

determinar, d’acord amb les premisses descrites, quina és la concentració del 

patogen pel qual el risc associat és de 1, que és el que es considera el límit 

del risc acceptable. El valor obtingut és el valor protector. Els resultats 

obtinguts en cada pas del càlcul i els valors protectors calculats es troben 

recollits en les Taules B.2.1-B.2.6 de l’Annex B.2.  

Aquest valor protector no sol ser pràctic com a unitat de mesura per fer el 

seguiment analític d’una estació de tractament, ja que són valors baixos amb 

gran incertesa analítica. És per això que es sol utilitzar el terme de reducció 

logarítmica requerida, que és el nombre d’unitats de logaritme que s’han 

d’eliminar d’un patogen en una estació de tractament, per assolir el valor 

protector. Es calcula amb la següent equació (5.9):  

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = log
[𝑃𝑎𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙]

[𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟]
 (5.9) 
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Aquest terme s’utilitza en el Reglament UE 2020/741 sobre l’ús d’aigües 

regenerades de classe A, i apareix per fer esmena a la reducció de log10 de 

E.coli, Colífags totals/Colífags F-específics/ Colífags somàtics/Colífags i 

d’espores de Clostridium perfringens com a controls de validació de la cadena 

de tractament.  

Per traslladar els VPs dels patògens calculats en el marc del PT3 amb la 

metodologia AQRM als grups d’indicadors definits en el PT2 (E.coli, espores 

de Clostridium perfringens i colífags) s’hauria de calcular la reducció 

logarítmica per cada patogen i agafar la més restrictiva dins de cada grup 

d’indicadors. Per exemple, Adenovirus és el patogen que té un VP més baix 

dins dels virus i probablement serà el que requerirà una reducció logarítmica 

més gran. El valor de reducció logarítmica que s’obtindria en aquest cas 

podria assimilar-se a l’indicador de colífags. De manera anàloga, la reducció 

logarítmica obtinguda per Crypstosporidium es podria assimilar a l’indicador 

d’espores de Clostridium perfringens i la de Campylobacter a l’indicador 

d’E.coli.   

5.2 CÀLCULS VPs RISC QUÍMIC SALUT HUMANA 

L’objectiu d’aquest apartat és presentar la metodologia general per calcular 

VPs per contaminants químics d’aigües regenerades a nivell de jerarquia 4 i 

també tenir les bases per entendre i integrar VPs que han estat estudiats 

anteriorment en projectes o guies (nivell jerarquia 2). El càlcul de VPs descrits 

en aquest apartat, per tant, no aplica si existeixen valors per nivells de 

jerarquia inferiors. 

En aquest darrer grup, l’ACA ha derivat prèviament valors genèrics de 

contaminants per la restauració d’aigües subterrànies utilitzant una 

metodologia basada en el risc per a la salut humana i publicats en els 

documents (ACA, 2007),(ACA,2010b). Recentment, ACA ha actualitzat 

aquests valors emprant una metodologia més actual sobre nous contaminants 

i vells contaminants amb nous valors de toxicitat (Martí i Jubany, 2019). 

Aquests valors genèrics estan enfocats als contaminants més comuns de 

l’aigua subterrània amb la idea de reutilitzar l’aigua per diversos usos un cop 

s’ha extret del subsol, per tant es tracta d’un context molt similar al de la 

utilització de l’aigua regenerada, de manera que aquests valors poden ser 

útils per integrar a nivell de jerarquia 3.  

En el cas de les aigües superficials, l’ACA també ha derivat valors genèrics de 

contaminants  enfocats a contaminants definits en un grup d’experts (ACA, 

2018) (ACA, 2021). 

En tots dos nivells de jerarquia (3 i 4), cal conèixer amb major detall la 

metodologia de càlcul del VPs. 

La metodologia per obtenir les valors basats en risc per salut humana (amb 

l’excepció del escenari S5 Protecció d’ecosistemes aquàtics) s’esquematitza 

en la Figura 5-2.  
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Figura 5-2. Metodologia general emprada en el càlcul dels 

VPs 

Aquesta metodologia defineix un bloc central on es calculen les 

concentracions de cada contaminant a l’aigua regenerada que suposen 

efectes adversos per una determinada via (veure Annex B.3.). 

El valors per fer aquests càlculs precisen del desenvolupament de les 

següents etapes: 

- L’avaluació de toxicitat dels contaminants estableix finalment els valors 

toxicològics per salut humana. Aquesta anàlisi permet dividir els 

efectes de cada contaminant en sistèmics (considerar efectes crònics i 

subcrònics) i cancerígens. En aquest cas cal també recopilar informació 

de la toxicitat per via oral i d’inhalació i extrapolar els valors a via 

dèrmica. També es consideren els valors de toxicitat succedanis pels 

fàrmacs i similars. 

- L’avaluació d’exposició fixa les hipòtesis pel càlcul de la dosi i 

concentració equivalent de contaminants rebuda a partir de l’aigua. 

Aquesta anàlisi, que es detalla a l’Annex B.3 i B.4., estableix els usos i 

escenaris on es subministra informació de les pautes de comportament 

dels receptors i s’avaluen les vies d’exposició. Una part important de 

l’anàlisi d’exposició són els factors de transferència entre l’aigua i l’aire 

(VF) que es desenvolupen  l’Annex B.5. i es basen en paràmetres físico-

químics i pautes dels escenaris.  

Els escenaris emprats en el present projecte s’han detallat a l’anterior capítol 

i són els de la Taula 5-2. 
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Taula 5-2. – Vies i receptors dels escenaris en el projecte 

SUGGEREIX 

ESCENARIS 

Receptor Aigua Aire 

Ingestió 
Contacte 

Dèrmic 

Inhalació 

Interior 

Inhalació 

Exterior 

S1 Regant exterior Adult X X - Aspersió 

S2 Descàrrega 

sanitaris 

Adult + 

infant 
X - Superfície plana - 

S3 Neteja exterior  Adult X X - Aspersió 

S4 Neteja interior Adult X X Aspersió - 

S6 Ús potable Adult X - - - 

 

En la metodologia del present projecte, per cadascun dels escenaris s’obtenen 

les concentracions per cada contaminant en aigua que provoquen efectes 

sistèmics (Co) i cancerígens (C’o) per cada via (amb les expressions de l’Annex 

B.3). Per a aquest càlcul s’ha adoptat un nivell de risc admissible preestablert 

(THQ=1, TR=10-5). 

La integració de totes les vies per cada element permet obtenir una 

concentració d’efectes sistèmics i cancerígens total i finalment adoptar el 

valor inferiors dels dues.  

En la Figura 5-2 aquests valors són els VPs o Valors Protectors i estan basats 

en criteris de risc admissible per la salut humana. 

5.2.1 VIES I PARÀMETRES D’EXPOSICIÓ PER A CADA ESCENARI 

Les vies i receptors que s’han considerat en els escenaris apareixen a la Taula 

5-2.  

En el cas de la via inhalació es detalla el model de transferència aigua-aire 

(transferència en superfície plana o aspersió) i si aquesta transferència es 

duu a terme en interior o exterior.  

La justificació d’aquestes vies està descrita en detall a (ACA,2007), (CTM, 

2007) i (Martí i Jubany,2019). 

A l’Annex B.3 es presenta un resum de les expressions emprades per calcular 

el valors de concentració sistèmica i carcinògena (en cas del que el 

contaminant presenti toxicitat carcinògena) per cadascuna d’aquestes vies. 

En aquestes expressions es considera la transmissió que només té lloc per 

una de les vies i, per tant, els valors THQ=1 i TR=10-5, que són els valors 

admissibles de risc sistèmic i carcinogen. 
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Posteriorment, es combinaran els valors de totes les vies que actuen en 

paral·lel per determinar finalment el valor protector.  

La via oral (Annex B.3.1.) considera la ingestió d’aigua, tant a l’escenari S6 

d’ingestió d’aigua potable com en els escenaris S1 a S4 partint del VP de 

l’escenari S6, tal i com es comentarà més endavant . El càlcul dels efectes es 

basa en la dosi deguda a la ingestió directa del aigua (USEPA, 1989). Pel 

càlcul de les concentracions d’efectes es considera els valors RfDoral i SForal. 

Com es cita a (EPHC et al., 2008) el valor RfDoral és equivalent a TDI de l’OMS. 

En el cas de fàrmacs per humans i veterinaris s’ha utilitzat un RfD*oral, valor 

substitutiu de RfDoral. Per fàrmacs humans, aquest valor s’obté a partir de la 

Lowest Daily Oral Therapeutic Dose for an Adult (LDTD) (EPHC et al., 2008). 

La LDTD és una estimació que permet derivar un valor substitutiu de la ADI 

(Acceptable Daily Intake). El valor substitutiu de la RfDoral es pot obtenir a 

partir de l’expressió (EPHC et al., 2008): 

RfD ∗oral=
LDTD

BW · AF
 (5.10) 

 

LDTD està expressada en mg/dia, BW és la massa corporal d’un adult (70 kg) 

i AF és un factor de seguretat (1000 pels fàrmacs en general i 10000 per 

drogues citotòxiques i esteroides hormonalment actius ) (EPHC et al., 2008). 

Els valors de LDTD es poden trobar a les farmacopees MIMS o altres 

publicacions com Martindale (Medicines Complet, 2011).  

En el cas dels fàrmacs veterinaris s’utilitza un valor ADI (Acceptable Daily 

Intake) (European Medicine Agency) que directament ja faria el mateix paper 

que RfD*oral (EPHC et al., 2008). Aquest valor, per tant, ja té incorporat el 

valor AF. 

Finalment hi ha alguns compostos presents sense cap tipus d’informació 

toxicològica als quals s’assigna un valor fix de dosi anomenat Threshold of 

Toxicological Concern TTC. Aquest valor seria equivalent als valors ADI. Un 

d’aquests compostos seria la cafeïna, entès com a component alimentari. Els 

valors TTC s’obtenen a partir d’un percentil de NOAEL (No Observed Adverse 

Effects Level) o del LOAEL (Lowest Observed Adverse Effects Level) i un valor 

major d’AF en cas de no disposar de NOAEL (cas habitual). En el cas de la 

cafeïna, també es poden considerar els valors de dosi de cafeïna d’estudis 

considerats com a segurs (EFSA, 2017). 

Per calcular la concentració d’efectes sistèmics, Co, per via oral (Annex B.3.1.) 

a nivell general es considera  un valor P, que és la proporció de dosi atribuïble 

a l’aigua, suposant una entrada de contaminant per altres fonts. En general 

aquest valor és 1 pels fàrmacs d’ús poc habitual, ja que s’interpreta que 

l’entrada del contaminant serà predominantment per l’aigua. En algun cas 

(p.e. diclofenac) s’interpreta que l’arribada del fàrmac, ja sigui humà o 

veterinari, pot arribar per altres vies (acció terapèutica molt habitual, ingesta 
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d’animals que han pres el fàrmac, etc.). Com que la cafeïna és molt habitual 

també s’ha utilitzat un valor P=0,1 (EPHC et al., 2008).  

Cal dir, doncs, que el càlcul de valors RfD*oral per fàrmacs i compostos 

associats no és una tasca fàcil, ja que demana derivar un valor toxicològic i 

cal un judici expert en aquest camp per obtenir valors substitutius de la 

toxicitat. En referències com (EPHC et al., 2008) es poden trobar alguns 

valors toxicològics per fàrmacs comuns i altres emergents. 

La via oral s’ha inclòs en els escenaris S1 a S4 i a S6 s’han utilitzat les taxes 

d’ingestió (IR) de la Taula 5-1. Per S1 a S4 es tracta d’una ingestió indirecta 

com a conseqüència de l’activitat ja que, com s’ha definit en la part dels 

escenaris, existeix una informació de què l’aigua és regenerada i un seguit 

de precaucions a nivell d’ús públic per evitar aquesta ingestió. 

La via dèrmica (Annex B.3.2.) inclou la transferència de contaminants de 

l’aigua als receptors a través de l’exposició per la pell. El càlcul dels efectes 

es basa en la dosi rebuda dels contaminants a través d’aquesta via. La 

toxicitat considerada es mesura amb RfDD i SFD . Generalment aquest valor 

s’extrapola a través dels valors de RfDoral i SForal utilitzant el Factor d’Absorció 

Gastrointestinal (GAF) (USEPA, 1992)(USEPA, 2004). 

RfDD = RfDoral · GAF (5.11) 

SFD =
SForal

GAF
 (5.12) 

El coeficient de permeabilitat per cada contaminant (kp) és el paràmetre que 

regula la transferència de l’aigua al cos a través de la via dèrmica. 

En la via dèrmica, els valors per fàrmacs i altres emergents s’han derivat de 

la mateixa manera, però partint només del valor sistèmic RfD*oral. 

La via d’inhalació (Annex B.3.3.) considera la concentració de volàtils en 

aigua que, a través la transferència aigua-aire, acaba inhalant-se per part 

dels receptors. Pel càlcul dels efectes s’ha considerat l’anomenada 

concentració equivalent, que pondera el temps d’exposició (USEPA, 2009). 

Pel càlcul d’aquestes concentracions cal incorporar els valors de toxicitat dels 

volàtils d’aquesta via (RfC i URF) i el factor de volatilització, que també depèn 

de les propietats dels volàtils i de la transferència aigua-aire. Els models per 

desenvolupar aquests factors s’exposen a l’Annex B.5.  

A partir de les expressions de les vies i del plantejament de la Taula 5-2 es 

poden desenvolupar els diversos escenaris (S1, S2, S3, S4 i S6) assignant 

uns paràmetres d’exposició. Aquests paràmetres condensen les pautes de 

comportament dels receptors dels contaminants dins dels escenaris detallats 

al capítol anterior i es recullen a les taules de l’Annex B.4. 

A l’escenari S1 (regant exterior) inclou un agricultor adult en contacte amb 

un sistema de reg automàtic per aspersió en exterior. La superfície dèrmica 

exposada és aquella que estarà en contacte amb l’aigua. En el cas del reg es 
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considera 0,310 m2 (IHOBE, 1998)(USEPA 1992) que té en compte la suma 

de mans, avantbraços i també peus/cara (tot i estar expressament prohibit 

anar descalç per la guia de reutilització). L’exposició centrada en el reg inclou 

2 h/dia durant 100 dies. 

A l’escenari S2 (descàrrega de l’inodor) a nivell d’inhalació es considera un 

ús d’1 h/dia durant 350 dies a l’any i per via oral es consideren 1100 

descàrregues a l’any (Taula 5-1). 

L’escenari S3 (neteja exterior) agrupa el rentat de vehicles, instal·lacions i 

contenidors mitjançant aspersió. Per a la determinació dels paràmetres 

d’aquest escenari s’ha recorregut a una comunicació personal amb 

l’Ajuntament de Barcelona i l’ACA. La neteja de carrers es realitza 298 dies a 

l’any en una jornada laboral de 6h 40min on el treballador està en contacte 

amb l’aigua 5h 30min (Ajuntament de Barcelona, 2006). 

La superfície exposada d’un treballador que es dedica a la neteja de carrers 

és la cara i a l’estiu també pot quedar descobert part del braç. S’ha considerat 

igualment un valor de 0,310 m2 que inclou els avantbraços, mans i peus/cara 

(IHOBE, 1998)(USEPA, 1992). També s’inclou la ingestió d’aigua. 

L’escenari S4 (rentat interior) es caracteritza per un treballador industrial que 

està sotmès a una exposició i freqüència pròpies de la seva vida laboral (250 

dies/any i 8 h/dia). És un escenari similar a l’anterior però que té lloc en 

ambients interiors. 

L’escenari S6 (aigua potable) es caracteritza per un adult que beu 2 L/dia. És 

un escenari similar al que utilitza la WHO per derivar les guies (WHO, 2017b). 

5.2.2 FACTORS DE VOLATILITZACIÓ DE CONTAMINANTS 

Els factors de volatilització es divideixen en 4 grups atenent a la geometria 

de la superfície de l’aigua (làmina plana o esfera) en la transferència i si 

l’escenari és interior o exterior. La geometria de la transferència inclou 

transferència a partir de superfície plana (exemple descàrrega sanitaris) i 

transferència a través de gota esfèrica (aspersió).  

Les expressions apareixen a l’Annex B.5. i estan basades en balanços 

detallats anteriorment en (CTM, 2007) (Martí et al, 2014). La referència 

(Martí et al, 2014) és una publicació d’accés obert que detalla l’obtenció dels 

factors. Els valors utilitzats pel càlcul dels factors de volatilització s’exposen 

a l’Annex B.4. A les taules s’indica la font dels valors emprats. 

En el cas d’aspersió en ambients interiors, el cabal és un factor determinant, 

juntament amb la renovació de l’aire i el volum interior que es consideri. 

Aquesta mateixa aspersió en exterior passa a dependre també del cabal i de 

la velocitat del vent i de l’altura del sistema de reg i de amplada de la zona 

regada (model de caixa). 

Respecte a la làmina plana en interior, la superfície d’emissió de 

contaminants, juntament amb la renovació de l’aire i el volum interior que es 

consideri, són els factors clau a considerar. En l’escenari de descàrrega de 
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sanitaris es considerarà que la concentració de contaminant és sempre la 

mateixa a l’aparell sanitari (de fet es renovarà en cada descàrrega).  

5.2.3 TOXICITAT DELS CONTAMINANTS I LA SEVA JERARQUIA 

Per poder aplicar la metodologia sobre els contaminants objecte d’estudi (dins 

de l’altra jerarquia establerta en la derivació de valors VPs) cal recopilar la 

informació sobre toxicitat que s’ha comentat anteriorment. 

L’anàlisi de toxicitat descriu qualitativament i quantitativa els efectes i 

mecanismes segons els quals el contaminants químics poden danyar el cos 

humà. 

Els objectius d’aquesta etapa suposen la revisió dels factors de toxicitat dels 

contaminats per actualitzar els efectes sistèmics i cancerígens coneguts sobre 

la salut. 

Quan es disposa de diverses fonts de toxicitat, cal aplicar una jerarquia. La 

jerarquia de dades sobre toxicitat utilitzada en aquest treball ha estat la que 

subministra la base de dades RAIS (2021), que és la que està vigent en el 

programa Superfund des del 2003: 

• Bases de dades IRIS (Integrated Risk Information System)  

• Provisional Peer-Reviewed Toxicity Values (PPRTVs) 

• Altres Valors Peer-Reviewed i de la Agency for Toxic Substance and 
Disease Registry's (ATSDR), Minimal Risk Levels (MRLs), California 

Environmental Protection Agency (CALEPA), valors de la EPA's Health 
Effects Assessment Summary Tables (HEAST) 

En cas de no trobar valors de toxicitat, s’han mirat també els valors Tolerable 

Daily Intake (TDI) de l’Organització Mundial de la Salut OMS (WHO, 2017b), 

tot i que per l’escenari S6 ja s’haurà avaluat aquesta guia anteriorment abans 

de passar al càlcul dels VPs.   

En cas dels productes farmacèutics sovint no es troba cap valor de toxicitat. 

Dins d’aquesta jerarquia s’ha considerat passar a un criteri basat en la dosi 

terapèutica o ADI, com s’ha exposat anteriorment, per calcular un valor 

succedani. 

Per cada contaminant s’han recopilat valors crònics de dades de dosis de 

referència per via oral (RfDoral) i concentracions de referència (RfC) d’efectes 

sistèmics en humans. En el cas de RfC també s’han recopilat valors subcrònics 

(exposició menor de 7 anys) per considerar infants. Respecte els efectes 

cancerígens, s’han aplicat els factors de potència cancerígena per via oral 

(Slope Factor, SForal) i les unitats de risc per inhalació (Inhalation Unit Risk, 

IUR). Els valors de la via dèrmica s’han extrapolat a partir del factor GAF. Els 

valors de toxicitat per la via oral i els de la via dèrmica són coincidents en la 

majoria de casos i en el cas del fàrmac també s’ha considerat un GAF=1. 

5.2.4 PROPIETATS FÍSICO-QUÍMIQUES DELS CONTAMINANTS 

Una altra entrada de valors necessària pels contaminants individuals 

estudiats en aquesta etapa són les propietats físico-químiques que es 
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relacionen a la volatilitat i la penetració a través de la pell. Aquests 

paràmetres ja apareixen a l’Annex B.3. i B.5. La majoria de dades dels 

contaminants habituals s’han extret de (RAIS, 2021), si bé per alguns 

fàrmacs cal mirar aquestes propietats individualment en referències 

bibliogràfiques específiques. 

Els valors de difusió en aire i aigua, la massa molecular i la constant de Henry 

són el paràmetres més rellevants que finalment influeixen en la volatilització. 

Els factors de volatilització interiors sempre són superiors als mateixos en 

valors en exterior, donat que l’aire en interior es renova menys que en 

exterior. La tendència dels contaminants és que, com més gran sigui la 

constant de Henry KH, major és el FV arribant a un valor màxim que està 

relacionat amb la transferència a través de l’aigua (KL). Per contaminants 

molt poc volàtils la constant KH té un gran pes en el valor de FV. Aquesta 

tendència està documentada a la bibliografia consultada (Martí et al., 2014). 

5.2.5 CÀLCUL FINAL DE VPs INTEGRANT VIES 

A partir dels Annexes B.1, B.2, B.3, dels valors de toxicitat i de les propietats 

físico-químiques dels contaminants, ja és possible derivar la concentració 

admissible per una via específica individual. Aquest càlcul s’ha pogut 

implementar en un full Excel® validat. En els escenaris, però, cal encara 

combinar l’efecte de les actuacions de les vies en paral·lel (ex: oral, dèrmica 

i inhalació).  

Si de forma general anomenen Cvi al valor sistèmic i C’vi al valor cancerigen 

per cadascuna de les vies (v) i , és possible fer la integració per obtenir la 

concentració de risc sistèmic total (integrant totes les vies), Ci. Aquest valor 

és, l’invers de la suma dels inversos de les concentracions Cvi suposant el risc 

unitari en cadascuna de les vies com si actuessin individualment.  

La concentració de risc cancerigen total (integrant totes les vies), C’i, és 

igualment l’invers de la suma dels inversos de les concentracions C’vi suposant 

un objectiu de risc de 10-5 en cadascuna de les vies com si actuessin 

individualment.  

És a dir: 

1

𝐶𝑖
= ∑

1

𝐶𝑣𝑖
𝑣

 
(5.13) 

1

𝐶′𝑖
= ∑

1

𝐶′𝑣𝑖
𝑣

 
(5.14) 

En aquests sumatoris només intervenen les vies amb toxicitat. 

La implementació de la via oral pels escenaris S1 a S4 s’ha realitzat a partir 

dels VPs per aigua potable (escenari S6), VP6. A partir del quocient entre 

aquest escenari S6 i la resta (expressió B.3.1.1) es pot aïllar la següent 

expressió, que dona la concentració de la via oral lligada a risc. 
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𝐶𝑜 =
2 · 365 · 𝑉𝑃6 · 𝐵𝑊

𝐼𝑅𝑤 · 𝐸𝐹 · 70
 

(5.15) 

On IRw· EF/ 365 és la ingestió d’aigua mitjana anual en cada escenari (l/dia). 

Els valors emprats per cada escenari ja s’han presentat a la Taula 5-1. El 

terme BW és el pes corporal del receptor infantil que es considera a l’escenari 

S2 (15 kg). 

Finalment, el valor de VP serà el mínim de tots dos valors en el cas de que 

existeixin efectes sistèmics i cancerígens. 

𝑉𝑃𝑖 = min (𝐶𝑖,  𝐶′𝑖) (5.16) 

5.2.6 APLICACIÓ AL CÀLCUL D’ESCENARIS: S1, S2, S3, S4 i S6 

La metodologia de risc químic s’ha aplicat a un conjunt de contaminants 

representatius de la qualitat que s’espera trobar a les aigües regenerades. 

Per tal de desenvolupar els càlculs de VPs de contaminants en aquests 

escenaris, s’han considerat les propietats físico-químiques (Annex C.1) i els 

valors de toxicitat (Annex C.2.). A partir d’aquests valors i el conjunt 

d’Annexos B.3, B.4. i B.5. 

5.2.6.1 ESCENARI S1 REGANT EXTERIOR 

L’escenari S1 Regant considera la protecció del regant i també considera els 

valors VPs per la màxima producció en regs i conreus. 

En aquest cas es considera de forma complementària evitar l’efecte advers 

dels contaminants sobre les plantes regades o de conreu no comestible a 

l’escenari S1. Existeix una revisió recent d’aquests valors a partir de moltes 

guies per la reutilització de l’aigua en agricultura (Shoushtarian i Hegahban, 

2020), que es poden estendre al reg de zones verdes i jardins privats 

igualment.  

D’entre aquestes guies citades a la referència destacar que, a efectes d’estudi 

de paràmetres fisico-químics sobre la qualitat dels conreus, la guia de la Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (FAO, 2021) i les 

Guidelines for water reuse (USEPA,2012) són les de referència a nivell 

mundial. 

La conductivitat elèctrica (que es pot traduir en un contingut salí o salinitat 

total dissolta (STD)) es un paràmetre rellevant que s’estudia a la de guia de 

la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (FAO, 

2021), que estableix un llindar inferior a 3 mS/cm (o dS/m) per evitar efectes 

severs sobre les plantes. Aquest valor pot dependre, però, de la sensibilitat 

de la planta específica. 

A nivell de pH la revisió (Shoushtarian i Hegahban, 2020) considera que un 

interval entre 6 i 9 és el més estès en la majoria de guies, incloent la 

(USEPA,2012). Aquest interval és lleugerament major que el de la de guia de 

la FAO (FAO, 2021) 
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Aquesta mateixa revisió considera nivell de nitrats màxims entre 10 i 15 mg/L 

de nitrats i concentracions de NH4
+/NH3 entorn a 2-4 mg/L com a límit 

(Shoushtarian i Hegahban, 2020). 

A nivell d’elements estudiats al cas d’estudi es considera que, per sobre 0,2 

mg/L de níquel, 0,02 mg/L de seleni i de 2 mg/L de zinc ja hi ha efectes 

adversos sobre les plantes i, per tant seria el valor màxim admissible per 

l’escenari S1 (FAO, 2021) (USEPA,2012) (National Academy, 1972). En el cas 

de l’estany es cita un valor de 3 mg/L a la referència (Shoushtarian i 

Hegahban, 2020). 

A la referència (Shoushtarian i Hegahban, 2020), s’admet que alguns 

contaminants emergents com 1,4-Dioxà, carbamazepina, cafeïna i iopromide 

no s’han trobat en cap guia sobre la protecció del conreu de forma específica.  

Aquests paràmetres citats per la màxima producció en regs i conreus s’han 

considerat en paral·lel als valors de risc per salut humana calculats i han estat 

més conservatius, per tant apareixen al llistat final de valors VPs de l’escenari 

S1 regant ( valors en verd de l’Annex C.3). 

Els valors VPs pels fàrmacs s’han derivat a la Taula 5-3.  Dels contaminants 

calculats (en vermell a l’Annex C.3.) destaca que els VPs crítics en el cas dels 

fàrmacs, de la cafeïna i DEET són només deguts als efectes sistèmics i que 

els valors derivats superen, pel diclofenac i iopromide, la solubilitat en aigua 

d’aquest compostos, donant un valor de VP molt elevat.  

Per contra, en la resta de contaminants que s’han calculat predomina l’efecte 

cancerigen. Tot i així el valor més petit és de 62 µg/L per NDMA, que és un 

valor també força alt per estar present a l’aigua regenerada.  

PFOS seria el següent contaminant que afectaria als regants, però amb valors 

també poc factibles (360 µg/L). 

5.2.6.1 ESCENARI S2 DESCÀRREGA SANITARIS 

En aquest escenari només es considera la via d’inhalació i la oral, per tant, 

pels contaminants que no tenen toxicitat per via inhalació i/o els que no són 

volàtils, tindran un valor de VP derivat només a partir de la via oral. El 

receptor limitant en aquest cas degut a la via oral serà l’infantil en l’efecte 

sistèmic i l’adult en el cancerigen. 

Dels valors derivats de VPs (Annex C.4.), els més baixos són volàtils i 

cancerígens (excepte NH3). El valor mínim torna a ser el NDMA, tot i que 

també molts THMs presenten un valor força baix. Això es deu a la naturalesa 

interior de l’escenari. 

Degut a què en aquest escenari s’ha d’extremar la desinfecció caldria 

controlar la generació de THMs d’aigua destinada a descàrrega de sanitaris o 

bé augmentar la renovació de l’aire del bany. 

Comentar que tampoc es pot derivar un rang de pH ni conductivitat específic, 

tot i que cal tenir en compte en algun cas la corrosió de materials (vàters 

metàl·lics). Aquesta corrosió també estaria relacionada amb la utilització de 

productes desinfectants oxidants. 
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5.2.6.3 ESCENARI S3 NETEJA EXTERIOR 

Aquest escenari conceptualment és similar a S1 en la part de risc per salut 

humana, tot i que amb paràmetres diferents en el cas de la via oral, que fan 

que els VPs  siguin inferiors. Destaca novament el valor de NDMA i, en aquest 

cas, el diclofenac, tot i que amb valors dels THMs són més alts (veure l’Annex 

C.5)., però s’hauria de controlar també la cloració. Al tractar-se d’un escenari 

exterior, els VPs no són massa baixos pels THMs. 

5.2.6.4 ESCENARI S4 NETEJA INTERIOR 

Aquest escenari presenta valors de VPs lleugerament inferiors a l’escenari 

anterior S3 (Annex C.6.) donat que és un escenari interior i les pautes 

d’exposició corresponen a un escenari laboral. Igual que en els anteriors, el 

diclofenac i la via inhalació de contaminants volàtils i cancerígens determina 

els VPs. 

Al igual que en escenaris anteriors no es pot derivar un rang específic de pH 

ni conductivitat.  

5.2.6.5 ESCENARI S6 ÚS POTABLE 

En aquest escenari hi ha una forta influència de la jerarquia, especialment de 

la nova directiva d’aigua de consum (veure Annex A.17) i dels valors de la 

OMS, destacant el valor de la NDMA i del 1,4 dioxà. Cal també remarcar els 

valors de VPs col·lectius de THMs i PPFAS, presents a la nova directiva d’aigua 

de consum.  

Respecte els fàrmacs, comentar el càlcul específic dels valors VPs a partir de 

valors succedanis de toxicitat. Per derivar aquests valors s’han derivat abans 

valors de toxicitat amb judici expert, que s’exposa a continuació. Aquesta 

informació prové de l’informe [ACA, 2021]. Per l’elaboració dels VPs d’altres 

productes farmacèutics s'hauria de considerar cas per cas amb judici expert.  

Cafeïna. Per a la cafeïna, tot i no ser un fàrmac, s’ha agafat com a referència 

l’estudi (Margrete et al., 2008) que estableix un LOAEL de 2,5mg/Kg/dia pels 

efectes d'ansietat en nens. Aplicant els factors d’incertesa de 3 per partir d'un 

LOAEL, 10 per variabilitat de la població i 10 perquè es parteix d'efectes 

aguts, i estimant una TDI (Dosi total tolerable) de 8,3 μg/kg/dia. Sobre 

aquest valor s’han aplicat els factors habituals per a la població infantil (10kg 

de pes i un consum d’aigua diari d’1L) i assignat una contribució de l’aigua 

del 10% de la TDI, per a derivar el valor guia en l’aigua de consum de 8,3 

μg/L. 

Carbamazepina. El càlcul es basa en la guia Australiana (EPHC et al., 2008). 

Per derivar aquest valor es parteix d’un valor de LDTD de 200 mg/dia al qual 

s’aplica un AF=1000, fet que permet derivar un valor de RfDo* de 2,86E-03 

mg/Kg.dia. Amb aquest valor i un factor P=1 i pel cas d’un receptor adult es 

deriva un valor de 100 μg/L. El mateix valor és el que s’ha agafat com a 

referència en (ACA,2021). 

Diclofenac. Per derivar aquest valor es parteix també de (EPHC et al., 2008) 

amb un valor ADI de 5,0E-4 mg/Kg.dia, que ja faria el paper de RfDo*. En la 

derivació del valor d’us de boca es suposa una P=0,1 i un receptor adult, 
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obtenint-se 1,8 μg/L. El mateix valor és el que s’ha agafat com a referència 

en (ACA,2021). 

Iopromide. Basat en (EPHC et al., 2008). Per derivar aquest valor es parteix 

d’un valor de LDTD de 1500 mg/dia al qual s’aplica un AF=1000, fet que 

permet derivar un valor de RfDo* de 2,14E-02 mg/Kg.dia. Amb aquest valor 

i un factor P=1 i pel cas d’un receptor adult es deriva un valor de 750 μg/L.  

N,N-dietil-m-toluamida (DEET). S’ha agafat un valor de 200 μg/L  segons 

l’enfocament fet per (MDH, 2013) (ACA,2021). 

Venlafaxina. El valor es deriva de (Jongh et al., 2012), que parteix de dades 

del Martindale amb un valor de LDTD de 0,54 mg/Kg.dia al qual s’aplica un 

AF de 1000 per obtenir un RfDo* de 5,4E-04 mg/Kg.dia. Aplicant una P=0,1 

s’obté finalment un valor de 19 μg/L. 

En el cas dels valors derivats, pel Zn i Sn s’ha agafat un valor de P=0,1, apart 

dels valors de toxicitat detallats a l’annex corresponent. 

Els VPs d’aquest escenari, a part d’ajudar en el disseny del procés de 

potabilització, també són una referència important per derivar els VPs per les 

vies orals de la resta dels escenaris (veure expressió 5.15). Els VPs d’aquest 

escenari també poden ser una referència del cas de l’aigua de xarxa (no 

utilització d’aigua regenerada).  

5.2.7 CÀLCUL SIMPLIFICAT VPs PER FÀRMACS I SIMILARS 

Els VPs dels fàrmacs per els escenaris S1 a S4 s’han derivat amb un mètode 

simplificat que parteix dels valors VPs per escenari potable (S6). En aquest 

mètode simplificat s’assumeixen diverses hipòtesis de partida. En els fàrmacs 

que s’estudien es tracta de compostos que no tenen toxicitat per via inhalació 

i tampoc són volàtils, fet pel qual caldria considerar només la via oral i 

dèrmica. El valor de toxicitat succedani pels fàrmacs es basa només en 

efectes sistèmics amb un valor P (ja integrat en els VPs de S6) que té en 

compte altres fonts, per tant es consideraran també aquests hipòtesis a nivell 

de càlcul. En el cas típic hi ha una extrapolació directe entre la via oral i 

dèrmica (GAF=1), per tant s’assumirà també aquesta extrapolació directa. 

D’altra banda, la freqüència d’exposició (EF en dies/any) de les vies oral i 

dèrmica serà la mateix. 

Atenent a aquestes hipòtesis, la relació entre la concentració només de la via 

dèrmica entre la via oral per cada escenari (S1 a S4) vidrà donada per 

l’expressió (5.17) que s’obté partint del quocient de les expressions B.3.1.2 i 

B.3.1.1 de l’annex B. Els termes i les unitats també s’expliquen a l’annex B. 

𝐶𝑑

𝐶0
=

𝐼𝑅𝑤

10 · 𝐸𝑇 · 𝑆𝐴 · 𝑘𝑝
 (5.17) 

 

Substituint el valor de Co per l’expressió (5.15), s’obté el valor de 

concentració, Cd, lligat a la via dèrmica.  
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𝐶𝑑 =
365 · 𝑉𝑃6 · 𝐵𝑊

350 · 𝐸𝐹 · 𝐸𝑇 · 𝑆𝐴 · 𝑘𝑝
 (5.18) 

  

Finalment, integrant les expressions (5.15), (5.16) i (5.18) en (5.13) i aïllant 

el VPi que integra ambdues vies (oral i dèrmica) s’obté la següent expressió 

que permet calcular directament el valor de VPi pels fàrmacs de cada escenari 

a partir del VP6, factors d’exposició de l’escenari i kp. 

𝑉𝑃𝑖 =
365 · 𝑉𝑃6 · 𝐵𝑊

70 · 𝐸𝐹𝑖
· [

1

𝐼𝑅𝑤,𝑖

2
+ 5 · 𝐸𝑇𝑖 · 𝑆𝐴𝑖 · 𝑘𝑝

] (5.19) 

Aplicant l’expressió (5.19) als diferents escenaris, s’obté la taula 5.3.  

Taula 5-3. Càlcul dels VPs (µg/L) pels fàrmacs i similars pel mètode 

simplificat 

Contaminant 

S1  

Regant 

Exterior 

S2  

Descàrrega 

sanitaris 

S3  

Neteja 

exterior 

S4  

Neteja 

interior 

S6  

Ús potable 

Cafeïna 1.5E+04 1.2E+05 3.1E+03 2.8E+03 8.3E+00 

Carbamazepina 1.5E+04 1.4E+06 1.8E+03 1.6E+03 1.0E+02 

Diclofenac 7.0E+02 2.6E+04 8.8E+01 7.8E+01 1.8E+00 

Iopromide 2.7E+06 1.1E+07 9.0E+06 9.1E+06 7.5E+02 

N,N-dietil-m-

toluamida 

(DEET) 

5.8E+04 2.8E+06 7.1E+03 6.3E+03 2.0E+02 

Venlafaxina 5.6E+03 2.7E+05 6.8E+02 6.1E+02 1.9E+01 

 

Entre aquests contaminants destaquen els VPs baixos del diclofenac i els 

valors elevats del iopromide, que estan lligats principalment als valor baixos 

de l’ús potable (VP6). En el cas del iopromide els valors de VPs són molt 

elevats degut a la baixa permeabilitat del fàrmac  Els valors de VPs per 

aquests compostos s’han integrat a les taules de l’annex C pels escenaris S1, 

S2, S3, S4 i S6.  

5.3 CÀLCUL VPs RISC QUÍMIC ECOSISTEMES 

5.3.1 METODOLOGIA GENERAL CÀLCUL VPs 

Aquest apartat presenta el concepte de risc per ecosistemes i la metodologia 

general per calcular Valors Protectors per contaminants d’aigües regenerades 
a nivell de jerarquia 4. 

Per tal de conèixer el risc que comporta la presència de contaminants tòxics 
en el medi aquàtic, s’utilitza la variable TU (Toxicity Units), que expressa la 
relació entre la concentració de contaminant predita en el medi aqüàtic o PEC 
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(predicted environmental concentration) i el PNEC (predicted no effect 

concentration) que té en compte un valor representatiu de tot l’ecosistema 
aquàtic amb una exposició a llarg termini (ECHA, 2008). Mitjançant aquest 

quocient, que expressa la relació entre la concentració ambiental prevista, 
(equivalent al VP) respecte la concentració prevista sense cap efecte, es pot 
classificar l’índex de risc. Aquesta relació es descriu a continuació pel cas dels 

organismes aquàtics: 

𝑇𝑈 =
𝑃𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
=

𝑉𝑃

𝑃𝑁𝐸𝐶
 

(5.20) 

Si el valor de TU és menor o igual que 1, el risc és admissible, és a dir, existeix 
una concentració de contaminant en el medi aquàtic, que persisteix durant 
molt temps, però no produeix un efecte crònic advers en el medi aquàtic.  

• TU ≤ 1    

• VP ≤ PNEC   

Aquest tipus de metodologies s’han aplicat a la qualitat de l’aigua del riu 
(López-Roldan et al., 2013). A partir d’aquest model queda clar doncs que el 
valor de PNEC indica directament la màxima concentració mitjana anual a la 

que pot estar sotmès un receptor del medi aquàtic sense desenvolupar 
efectes crònics adversos. Aquest darrer valor serà doncs el VP.  

En el cas que després d’aplicar la jerarquia no existeixin valors de PNEC, 
l’enfocament per protegir els ecosistemes aquàtics es basa en determinar, a 

partir d’estudis d’assajos toxicològics sobre organismes aquàtics, quina és la 
concentració sota la qual no es produeixen efectes adversos sobre 
l’ecosistema aquàtic, considerant l’estat de l’art sobre toxicitat de algues, 

invertebrats i peixos. En el cas d’existir prou informació, la guia (ECHA, 2008) 
determina la metodologia a seguir per aquest càlcul.  

El mateix RD 817/2015 en el seu annex VII també estableix un procediment 
per l’establiment de les NQA en base a aquesta metodologia que recull ECHA. 

En quant a la metodologia per avaluar el risc sobre ecosistemes, a l’annex II 

de la proposta sobre el requeriments mínims de la reutilització de l’aigua del 
reglament UE/2020/741 s’estableix que pel cas dels riscos ambientals (riscos 

de cara als ecosistemes) s’ha de considerar la confirmació del tipus de 
naturalesa dels perills, incloent el valor del PNEC  quan es consideri rellevant. 
També cal establir el rang potencial de concentracions d’exposició i, a partir 

d’aquests elements, establir la caracterització de risc. 

Totes aquestes fonts doncs, indiquen que la metodologia a seguir es basa en 

calcular els PNEC en base a la guia (ECHA, 2008) com a referència. Això 
implica recopilar dades de qualitat suficients dels efectes adversos del 
contaminant sobre organismes representatius dels ecosistemes aquàtics 

(algues, crustacis i peixos), avaluar la quantitat d’aquestes dades, determinar 
les més conservatives i aplicar un assessment factor (AF).  

5.3.2 APLICACIÓ A L’ESCENARI S5 PROTECCIÓ ECOSISTEMES AQUÀTICS 

Aquest escenari, com s’ha comentat en el capítol 4 i a l’apartat anterior, està 

fortament influenciat per la jerarquia, especialment per les NQAs i els IFQ 

(Annexes A.15 i A.16, respectivament). Els VPs dels fàrmacs carbamazepina, 

diclofenac, iopromide i venlafaxina són molt baixos, fent cas del PNEC 
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corresponent, situant-se per sota d’1 µg/L (Annex C.7.). Aquest aspecte és 

important, perquè els VPs dels fàrmacs per l’ecosistema aquàtic són 

generalment inferiors als calculats per aigua de consum.  

Aquest efecte s’estén també a altres contaminants estudiats com els THMs, 

PFOS i Se amb valors per sota de 10 µg/L. Degut a aquests efectes cal avaluar 

si realment és necessària una desinfecció per utilitzar l’aigua com a aportació 

de cabals mínims, ja que es poden produir quantitats importants de THMs 

que afectarien als ecosistemes. També comentar que, en el cas posterior de 

fer una prepotabilització, hi hauria una entrada a les ETAPs de THMs, que 

podrien incrementar el valor final a xarxa, que actualment ja està controlat.  

5.4 VPs  PELS CONTAMINATS I ELS ESCENARIS PLANTEJATS  

En les següents taules es resumeixen els valors dels VPs pels exemples 

considerats. 

Taula 5-4. Ubicació dels VPs pels riscos microbiològic i químic  

(veure document Annex) 

Ús general Escenari Codi RM Codi RQ Altres 

Urbà 

residencial 

Reg de jardins 

privats 

1.1. 

(Annex 

A.1) 

S1 

(Annex C.3) 

NQA 

(Annex A.15) 

Urbà 

residencial 

Descàrrega 

sanitaris 

1.1. 

(Annex 

A.1) 

S2 

(Annex C.4) 
- 

Urbà serveis 
Reg zones 

verdes 

1.2. 

(Annex 

A.2) 

S1 

(Annex C.3) 

NQA 

(Annex A.15) 

Urbà serveis 

Neteja carrers/ 

Rentat 

Industrial de 

vehicles 

1.2. 

(Annex 

A.2) 

S3 

(Annex  C.5) 
- 

Agrícola A A Annex A.3 - 
NQA 

(Annex A.15) 

Agrícola B B Annex A.4 - 
NQA 

(Annex A.15) 

Agrícola C C Annex A.5 - 
NQA 

(Annex A.15) 

Agrícola D D Annex A.6 
S1 

(Annex C.3) 

NQA 

(Annex A.15) 

Industrial  

Aigües de 

procés i de 

neteja indústria 

no alimentària 

3.1. a i b  

(Annex 

A.7) 

S4 

(Annex C.6) 
- 

Industrial  

Aigües de 

procés i de 

neteja indústria 

alimentària 

3.1.c  

(Annex 

A.8) 

S4 

(Annex C.6) 
- 

Ambiental 

Recàrrega 

d'aqüífers per 

percolació 

5.1 

Annex 

A.10 

- 
NQA (Annex A.15) 

IFQ (Annex A.16) 
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Ús general Escenari Codi RM Codi RQ Altres 

Ambiental 

Recàrrega 

aqüífer per 

injecció directa 

5.2 

Annex 

A.11 

- 
NQA (Annex A.15) 

IFQ (Annex A.16) 

Ambiental 
Reg de boscos i 

silvicultura 

5.3 

Annex 

A.12 

- 
NQA (Annex A.15) 

IFQ (Annex A.16) 

Ambiental  

Altres usos 

(manteniment 

aiguamolls, 

cabals mínims i 

similars) 

5.4 

Annex 

A.13 

S5 

(Annex C.7) 

NQA (Annex A.15) 

IFQ (Annex A.16) 

Potable Potable 

Potable 

Annex 

A.14 

S6 

 (Annex C.8) 

Consum (Annex 

A.17) 

 

6. ELABORACIÓ DE PLANS DE SEGURETAT DE 

REUTILITZACIÓ D’AIGUA PER A ÚS POTABLE 

6.1 METODOLOGIA I GUIES DE REFERÈNCIA DELS PLANS SANITARIS DE SANEJAMENT 

El propòsit subjacent de les intervencions de sanejament és protegir la salut 

pública. La gestió i les inversions per millorar els sistemes de sanejament 

s’han de fer en base a una adequada comprensió dels riscos reals per la salut, 

considerant la relació dels riscos amb els sistemes implicats i de com es 

podrien controlar millor (WHO, 2016). És des d’aquest escenari que els plans 

de seguretat de sanejament més coneguts de l’anglès com Sanitation Safety 

Plan (SSP) prenen rellevància i es constitueix com una eina de gestió basada 

en la gestió del risc per als sistemes de sanejament. Aquesta metodologia 

permet:  

• Identificar i gestionar sistemàticament el risc per la salut al llarg de la 

cadena del procés de sanejament.  

• Orientar la inversió basada en riscos reals amb l’objectiu de promoure 

beneficis per la salut i minimitzar els impactes adversos a la salut. 

Proporcionar garanties a les autoritats i públic respecte la seguretat 

dels productes i serveis relacionats amb el sanejament.  

El SSP forma una estructura que permet reunir actors de diferents sectors 

per identificar riscos per la salut en el sistema de sanejament i arribar a un 

acord sobre millores i monitorització regular. Les fases a realitzar per la 

implementació de SSP es mostren a la Figura 6-1:  
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Figura 6-1. Mòduls per a la implementació de SSP (WHO, 

2016) 

La documentació de referència com a guia per la implementació de SSP és el 

document de l’OMS Planificación de la Seguridad del saneamiento – Manual 

para el uso y la disposición de aguas residuales, aguas grises y excretas, ja 

referenciat.  

En aquest apartat es desenvoluparà el llistat de tasques a dur a terme pel 

disseny d’un SSP per la producció d’aigua regenerada, amb les guies de l’OMS 

com a referència. De manera resumida, la metodologia és la següent:  

• Descripció del sistema així com creació de l’equip de treball: 

Formació de l’equip de treball que participarà en les fases per a la 

realització del SSP i obtenció de dades i documentació per definir les 

característiques del tractament de planta. Adequació de les dades per 

a les següents fases del SSP.  

• Identificació de situacions perilloses: S’han d’identificar les 

situacions perilloses, periòdiques o no, que posin en risc el 

subministrament de l’aigua regenerada i s’han de considerar tant les 

potencials com les ocorregudes en tot el tractament i distribució. 
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• Metodologia d’identificació de perills significatius: Es recopilen 

dades de tot els paràmetres de que es disposi i cadascun dels 

paràmetres se sotmet a un arbre d’identificació de perills significatius 

que permet descartar les situacions no perilloses i catalogar els 

potencials perills en sanitaris, de depuració, ambientals i d’ús. 

• Avaluació de riscos accidentals: A partir dels perills detectats, es fa 

una avaluació de riscos. El risc d’un perill és el producte de la 

probabilitat de presència del perill per la severitat dels efectes. L’equip 

de treball ha d’acordar una puntuació que assignar per a la probabilitat 

i severitat de cada perill classificat anteriorment. A partir del producte 

resultant, cada risc queda classificat com a baix, mitjà/alt i molt elevat, 

a partir d’una matriu de decisió (mètode semi-quantitatiu). 

En el cas de detectar nous perills potencials dels que no es tenen prou 

dades, es poden classificar en la categoria de risc corresponent segons 

criteri subjectiu. De tota aquesta avaluació de riscos s’extreu que com 

més elevat és un risc, la prioritat de realitzar accions de millora 

augmenta. Per altra banda, es pot realitzar una avaluació de vies 

d’exposició, que són les maneres en les que les persones treballadores, 

usuaris i el públic poden entrar en contacte amb l’aigua regenerada.  

• Identificació de punts crítics: Aquesta metodologia permet 

entendre l’evolució dels riscos al llarg de les etapes de tractament i 

localitzar els punts on es crític realitzar accions per reduir els riscos. 

Aquest anàlisi es realitza sobre els riscos molt elevats i els riscos 

mitjans i alts. Per assegurar la qualitat de l’aigua regenerada és 

necessari identificar Punts Crítics de Control (PCC); etapes del 

tractament on cal tractar un risc i un potencial incompliment de límits. 

A banda dels PCC, també es detecten Punts de Prerequisit Operatiu 

(PPRo) i Punts de Prerequisit (PPR), etapes en les que hi ha un risc a 

tractar i s’han d’establir accions correctives o la correcció d’aquests no 

és evident, respectivament.   

Per associar cada risc a cada tipus de punt, se segueix un arbre de 

decisió. A partir de la identificació dels punts, s’establirà un pla de 

tractament amb actuacions per tractar riscos a cada etapa. 

• Barreres: Addicionalment al control dels punts crítics, per a assegurar 

la innocuïtat de l’aigua per a riscos microbiològics es poden realitzar 

accions complementaries anomenades barreres. Aquestes es basen en 

canvis en l’operativitat o la sincronització d’accions.  

• Desenvolupament i implementació d’un pla de millora 

incremental: és un dels productes obtinguts en la elaboració del SSP, 

ja que ha de tenir en compte totes les avaluacions realitzades 

anteriorment per tal d’establir millores per tal de reduir el nivell de risc 

detectat. Un pla de millora pot ser des de una obra, mesures 
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operatives, mesures conductuals, o combinacions de les mateixes. És 

important definir com es registraran tots els controls i mesures 

adoptades.    

• Monitorització de les mesures i verificació: El pla de monitorització 

verifica regularment que el sistema estigui operant segons el que s’ha 

previst i defineix el que s’ha de fer en cas que no fos així. El 

monitorització operatiu i de verificació garanteix a les operadores, el 

públic i a les autoritats que el sistema està funcionant adequadament. 

• Programa de recolzament i revisió: El programa de recolzament 

ajuden a garantir que la operació del SSP pugui comptar amb el 

recolzament de procediments de gestió clars, programes d’investigació 

i capacitació pel persona i comunicacions a les parts interessades. La 

revisió del sistema d’identificació de perills, avaluació de riscos i 

identificació de punts crítics es realitzarà cada cop que s’introdueixin 

canvis significatius en els processos de tractament, o en la metodologia 

d’avaluació, o com a mínim de manera periòdica.  

6.2 ELABORACIÓ DE PLANS DE SEGURETAT DE REUTILITZACIÓ D’AIGUA PER A ÚS POTABLE 

El present capítol resumeix els plans de seguretats de reutilització per a ús 

potable, i resumeix els punts claus per a la seva aplicació basant-se 

principalment amb la guia: Potable Reuse: Guidance for Producing Safe 

drinking-water (WHO, 2017), la qual descriu en profunditat la metodologia a 

seguir per poder implementar un pla de seguretat sanitària per a la producció 

de aigua potable a partir d’aigua regenerada. 

6.2.1 ANTECEDENTS  

 

En el moment en que es pot plantejar una regeneració d’aigües residuals per 

a finalitats potables (Reutilització potable a partir d’ara), és important definir 

què s’entén com a tal i quines modalitats hi ha. A continuació es presenta 

una breu descripció de les tres modalitats de reutilització potable que es 

poden trobar segons la Guia Potable Reuse: guidance for producing safe 

drinking-water (WHO, 2017):  

 

• Reutilització Potable Indirecta (RPI): representa l’abocament 

previst d’aigües residuals tractades a les masses d’aigua que s’utilitzen 

com a fonts d’aigua potable. Els cossos d'aigua, que poden incloure 

rius, llacs, embassaments i aqüífers, s’anomenen amortidors 

ambientals. L’aigua que conté una proporció d’aigües residuals 

tractades és extreta de l’ambient i tractada posteriorment per 

proporcionar aigua potable.  

• Reutilització Potable Directa potable (RPD): representa la 

introducció d’aigües residuals tractades (amb o sense retenció prèvia) 
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en una planta de tractament d’aigua potable sense descàrrega prèvia 

a un amortidor ambiental.   

• Reutilització Potable No Planificada (també coneguda com a 

reutilització potable no reconeguda o de facto): representa diverses 

descripcions de llarga durada i pràctiques habituals de produir aigua 

potable a partir de fonts d’aigua fortament afectades per abocaments 

d’aigua residuals. Això és habitual en sistemes fluvials que serveixen a 

múltiples centres urbans on les aigües residuals abocades (tractades o 

no) passen a formar part del recurs hídric utilitzat aigües avall. Sempre 

que s’apliquin mesures de control adequades, inclòs el tractament, les 

plantes de tractament d’aigua potable que incorporen reutilització 

d’aigua no planificada poden produir subministraments d’aigua potable 

segura.  

Actualment a la unió europea no està permès l’ús d’aigua regenerada amb 

finalitats potables, ja siguin reutilització potable directe o indirecte. D’altra 

banda, hi ha una llarga discussió entre la comunitat científica sobre les 

similituds i diferencies entre la RPI i les pràctiques a llarg termini de fer servir 

fonts per l’aigua potable fortament afectades per descarregues d’aigua 

residual (Reutilització Potable No Planificada) (Asano et al, 2007; NRC, 2012). 

Encara que aquestes descàrregues a les captacions d’aigua potable 

representen un potencial font de perills a les plantes de tractament, per tant 

no són una situació ideal, són una situació real i comuna a molts indrets 

(Asano et al, 2007; Rice & Westerhoff, 2015; WHO, 2017a). És per això que 

davant uns fets reals, creixent els avantatges associats a la planificació de la 

regeneració potable. El fet de planificar-ho pot millorar la garantia de qualitat 

aportant un major control de les quantitats i qualitats tractades podent així 

fer una millor gestió dels impactes i del risc. La planificació de regeneració 

potable normalment inclou una monitorització profunda, mentre que en la 

regeneració potable no planificada és menys freqüent.   

 

6.2.2 IMPLEMENTACIÓ DE REGENERACIÓ POTABLE  

Hi ha diferents països arreu del món que porten anys regenerant l’aigua de 

manera planificada per a usos de potabilització ja sigui de manera directe o 

indirecte. El que deixa clar la guia per a la reutilització per a ús potable de la 

OMS (WHO; 2017) és que per tal de garantir el subministrament d’aigua 

potable segura de tots els sistemes de potabilització, incloent la reutilització 

potable, requereix un marc d’aplicació per a obtenir aigua potable segura, tal 

com es descriu a la guia Guidelines for Drinking-water Quality (GDWQ, WHO 

2017a). Aquest marc inclou 3 components:   

 

• Objectius basats en la salut: són objectius mesurables basats en el 

risc que defineixen la seguretat de l'aigua potable. Inclouen objectius 
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de rendiment per assolir objectius de seguretat microbiana i així com 

llindars per a productes químics i paràmetres radiològics.  

• Plans sanitaris de l’aigua (PSA, de l’anglès Water Safety Plans 

WSP): s’han de desenvolupar i implementar des d’un enfocament 

integral de gestió i avaluació del risc per les companyies productores i 

subministradors d’aigua. Un WSP inclou:  

- Avaluació del sistema per identificar, avaluar i assegurar la gestió dels 

riscos per a la salut pública al llarg de la cadena de subministrament 

d’aigua. Les activitats clau inclouen la descripció del sistema de 

subministrament d’aigua; identificació de perills i esdeveniments 

perillosos i avaluació els riscos associats; determinar i validar les 

mesures de control, re avaluar i prioritzar els riscos; i desenvolupar, 

implementar i mantenir un pla de millora / actualització; el seguiment 

per determinar si les mesures de control posades en marxa són 

efectives i s’està implementant el WSP a la pràctica i que el sistema, 

en general, és eficaç i assoleix objectius basats en la salut. Les 

activitats clau inclouen definint el control de les mesures de control i 

verificar l’eficàcia del pla.  

- Gestió i comunicació per garantir que hi hagi sistemes operatius i de 

gestió adequats per donar suport i mantenir la seguretat de l'aigua. 

Les activitats clau inclouen la preparació de procediments de gestió 

(inclosos els incidents i protocols) i el desenvolupament de programes 

de suport.  

• Vigilància independent: activitats realitzades per l'agència 

reguladora per garantir la implementació dels WSP i que s’assoleixen 

els objectius basats en la salut.  

 

Els WSP per regeneració potable necessiten implementar tots els passos 

descrits des de la recollida d’aigua residual a traves del tractament, 

distribució i subministrament als consumidors. En alguns casos, la gestió de 

les aigües residuals pot ser descrita a un SSP per separat (WHO, 2015a), 

particularment quan les entitats responsables de la gestió de les aigües 

residuals i les de l’aigua potable son diferents. En tot cas com es pot veure 

els SSP estan basats en els mateixos principis que els WSP, ja que ambdós 

apliquen un enfocament de gestió preventiva del risc a tot el sistema, des de 

la generació de l’aigua residual fins al subministrament de l’usuari final.  

 

Segons la Guia de reutilització potable, s’ha de tenir en compte que en aquells 

llocs on existeixin ambdues tipologies de plans sanitaris, (WSP i SSP), aquests 

han d’estar completament coordinats per assegurar que es cobreix tot 

l’esquema de manera eficient. Per exemple, els resultats del SSP on 

s’identifiquin el esdeveniments perillosos, avaluacions o validacions de les 
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mesures de control existents, l’avaluació d’exposició del risc, mesures de 

monitorització i verificació, etc. son els que han d’alimentar el WSP.  

 

6.2.3 TRACTAMENTS I VALIDACIÓ DE LES MESURES DE CONTROL  

Per a totes les plantes de tractament d’aigua potable, s’utilitzen múltiples 

barreres per tal d’assegurar la seguretat sanitària de l’aigua i concretament 

pel cas de la reutilització potable s’hauria de considerar el sistema sencer des 

de la recol·lecció de l’aigua residual fins a la producció i distribució d’aigua 

potable. A part d’implicar el control de l’aigua en origen, la reutilització 

potable requereix de múltiples barreres de tractament per tal d’assegurar la 

seguretat sanitària.   

Per a sistemes de reutilització potables, la fiabilitat s'utilitza per descriure la 

capacitat del sistema per proporcionar aigua que compleixi de manera 

coherent amb la protecció de la salut pública proporcionada pels 

subministraments existents d’aigua potable. La redundància, la robustesa i la 

resistència descriuen les mesures que es poden prendre per garantir aquest 

tipus de fiabilitat.  

La redundància consisteix en l’ús de mesures més enllà dels requisits mínims 

per garantir que els objectius del tractament es compleixin de manera més 

fiable o que es pugui demostrar el rendiment de manera més fiable. Hi ha 

circumstàncies en què la redundància en el control també pot donar suport a 

una major fiabilitat.  

La robustesa es refereix a la capacitat del sistema per fer front a una àmplia 

varietat de contaminants i resistir fallades catastròfiques. L’ús de múltiples 

barreres de tractament generalment farà que un multi procés sigui més 

robust que un sol procés fins i tot quan tant el tren de barreres múltiples com 

el procés únic estan dissenyats per complir el mateix objectiu de tractament 

(sense redundància). Els trens de barreres múltiples presenten una major 

resistència a fallades parcials o catastròfiques, incloent l’aparició improbable 

de fracàs simultani de barreres independents (Pecson et al, 2015). La Figura 

6-2 mostra els avantatges d’utilitzar trens de tractament múltiples i el grau 

d’eliminació de determinats contaminants tant químics com microbiològics.   
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 Figura 6-2. Avantatges d’un tren de tractament de barreres 

múltiples en proporcionar robustesa quant a l’eliminació de 

contaminants. Font: WHO, 2017 

La resiliència consisteix a garantir la fiabilitat quan la redundància i la 

robustesa no són suficients. Cal preveure respondre i adaptar-se a incidents 

i esdeveniments. Un exemple és la combinació de mesures de control dins 

dels trens de tractament i ús dels tancs de retenció. Si no es compleixen els 

criteris operatius, es poden implementar accions correctores immediates o 

desviar l’aigua a usos alternatius. Els tancs de retenció proporcionen temps 

per aturar el subministrament abans que l’aigua es lliuri als consumidors.  

Les mesures de control utilitzades en esquemes de reutilització potable han 

de ser validades per tal de demostrar que els processos individuals 

aconseguiran els objectius de rendiment i de forma col·lectiva, produiran de 

manera coherent i fiable aigua potable segura. Així podran garantir que la 

salut de la ciutadania està protegida. Tot i que això no és diferent d’altres 

fonts d’aigua potable, la gamma més àmplia de productes químics 

contaminants i concentracions relativament altes de patògens microbians en 

aigües residuals no tractades poden augmentar el focus en la validació del 

rendiment.  

La validació consisteix en el procés d'obtenció de proves que determinades 

mesures de control seran efectives per assolir nivells específics de reducció 

de riscos. També defineix els criteris operatius necessaris per garantir que les 

mesures de control continuen funcionant eficaçment (Bartram et al, 2009; 

WHO 2017a). És una activitat intensiva realitzada durant un període limitat 

de temps i és d’essencial aportació a la selecció de processos de tractament 
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per part de proveïdors d’aigua potable i aprovació de WSP per part de les 

autoritats reguladores.  

La monitorització operativa es troba al centre dels WSP i és el conjunt de 

mesures i activitats previstes per determinar que les mesures de control 

funcionen eficaçment. Un sistema de monitorització i control integral és 

necessari per tal de mesurar i fer un seguiment del rendiment dels processos 

de tractament i així poder garantir que s’assoleixen els objectius operatius. 

La monitorització s’ha de fer amb una freqüència la qual permeti respostes 

ràpides i oportunes si es produeixen desviacions significatives que podrien 

afectar la qualitat de l'aigua. La monitorització operativa és particularment 

important en sistemes de reutilització potables ja que aquesta ha de fer front 

a les variabilitats potencials de les entrades d’aigua segons origen així com 

als nivells relativament alts dels perills microbiològics i químics que presenten 

aquestes fonts. La monitorització operativa s'hauria d'implementar per a 

totes les mesures de control, des de del sistema de recollida d'aigües 

residuals fins a l’entrega de l’aigua potable al consumidor.   

Disposar de dades de control per prevenir i corregir el deteriorament del 

rendiment de cada unitat de barrera en un tractament és la clau per garantir 

una producció constant d’aigua potable. La monitorització de les unitats de 

procés en els punts de control requereix la identificació dels paràmetres i 

criteris objectiu adequats per tal de definir el rendiment operatiu acceptable. 

Els criteris objectiu poden adoptar la forma de límits operatius i límits crítics.  

D'acord amb el funcionament dels sistemes públics convencionals d'aigua, 

s'han de gestionar tant els riscos aguts com els crònics. La presència de 

patògens microbiològics són, amb diferència, la major preocupació pel que fa 

als possibles impactes aguts sobre la salut humana en els subministraments 

d’aigua potable. Canvis en els paràmetres de control operacional que puguin 

implicar una menor eliminació microbiològica, requerirà respostes correctores 

immediates, com ara reduir els cabals d’aigua o augmentar les dosis de 

desinfectants. També s’han de gestionar els riscos crònics, generalment 

deguts a concentracions potencials de químics. Tot i que les desviacions 

operatives dels paràmetres relacionats amb contaminació química s’han de 

corregir tant ràpidament com sigui possible, els riscos solen estar associats a 

exposicions a llarg termini i normalment no requeririen la implementació de 

mesures d’emergència.  

 

6.2.4 MONITORITZACIÓ 

La monitorització operativa és particularment important en sistemes de 

reutilització per a ús potable a causa de la necessitat per fer front al potencial 

de variabilitats d’orígens d’aigua i als nivells relativament alts de perills 

microbiològics i químics. S'hauria d'implementar un seguiment operatiu de 

totes les mesures de control, des de la recollida d'aigües residuals fins al 

sistema de lliurament d’aigua potable als consumidors. 
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Disposar de dades de control per prevenir i corregir el deteriorament del 

rendiment de cada unitat de barrera en uns trens de tractament és la clau 

per garantir una producció constant d’aigua potable. El seguiment dels 

processos de la unitat en els punts de control dins un tren de tractament 

requereix la identificació de paràmetres i criteris adequats per tal de definir 

el rendiment operatiu acceptable. Els criteris objectiu poden adoptar la forma 

de límits operatius i límits crítics. 

6.2.5 Gestió i comunicació 

Els plans de gestió que descriuen les accions a prendre en resposta a incidents 

i emergències són un component important de WSP per a tots els 

subministraments d’aigua potable (WHO, 2017a).  

Els protocols de resposta d’incidents i emergències s’han de desenvolupar i 

documentar abans que s’implementin els esquemes de reutilització potable. 

Cal desenvolupar dos tipus de protocols: protocols externs que donen suport 

a respostes coordinades entre organismes a incidents importants de salut 

pública; i protocols interns dins dels proveïdors d’aigua potable per fer front 

a incidents menors que si es tracten adequadament evitaran que es 

produeixin incidents fins a un nivell que requereixi una notificació pública. 

Els protocols d'incidents per a sistemes de reutilització potables s'han de 

basar en els mateixos principis que els protocols per a qualsevol altre tipus 

de sistema d’aigua potable (WHO, 2017a). 

Un dels objectius dels WSP és garantir la seguretat del subministrament 

d’aigua potable i minimitzar l’ocurrència i els impactes de productes 

perillosos, esdeveniments i incidents. Els WSP i els protocols s’han de revisar 

i modificar si cal després d’incidents importants, particularment aquells que 

impliquen una notificació pública. La revisió ha d'incloure una investigació de 

l'incident i la resposta. (Bartram et al, 2009). 

7. CONCLUSIONS 

A partir del marc legal vigent, així com de guies i de metodologies d’avaluació 

de risc microbiològic i químic existents (Maig 2022) s’ha desenvolupat un 

mètode integrat per aquestes fonts en una jerarquia definida. Aquest mètode 

deriva uns VPs que permeten la reutilització de l’aigua per ús urbà, agrícola, 

industrial, ambiental i potable/prepotable. 

Tot i que l’estudi dels VPs s’ha fet amb un conjunt limitat de contaminants, 

la metodologia desenvolupada per establir el risc microbiològic i químic de 

l’aigua regenerada en funció dels possibles usos i escenaris és extrapolable a 

nous casos i ha de permetre una integració exitosa en el SAD. 

Metodologia per la determinació del risc microbiològic 

En el cas de la metodologia per establir el risc microbiològic, les normatives 

que prevalen actualment en matèria de reutilització d’aigua regenerada (RD 

1620/2007 i Reglament UE 2020/741) estan orientades a assegurar la 
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seguretat sanitària de les aigües des del punt de vista microbiològic. És per 

aquest motiu que per establir els VPs s’ha fet referència als valors legislats 

segons els usos contemplats en aquestes normes. A més a més, s’ha afegit 

l’ús potable que no es troba contemplat en les esmentades normes.  

La primera selecció de paràmetres de risc microbiològic per incorporar en el 

SAD inclouen SST, terbolesa, E.coli, colífags totals/colífags somàtics/colífags 

F-específics i espores de Clostridium perfringens. Els dos últims paràmetres, 

colífags i espores de Clostridium perfringens són aplicables en els casos que 

hi pugui haver una ingestió de l’aigua, com és el cas de l’ús potable, o de l’ús 

agrícola en contacte directe amb els aliments. Els colífags són indicadors de 

virus entèrics i les espores de Clostridium perfringens, de protozous 

patògens. Per la resta d’usos, les normatives no mencionen aquests 

paràmetres i a priori, no seria necessari fer el seguiment d’aquests, ja que es 

considera que amb la resta d’indicadors, ja és suficient per inferir la qualitat 

de l’aigua regenerada.  

No obstant, en aquest projecte s’ha volgut anar un pas més enllà i aplicar la 

metodologia AQRM per complementar els paràmetres que estan regulats i 

poder establir els valors protectors per determinats patògens de referència. 

Aquesta metodologia és útil per establir el risc associat a patògens que s’han 

de controlar de manera esporàdica en les estacions de tractament, i establir 

així les unitats logarítmiques d’eliminació desitjades. En aquest cas, s’ha 

considerat només l’ús potable, ja que és l’únic que considera la via directa 

d’ingestió de possibles patògens, tot i que el Reglament 2020/741 també 

obliga a fer-ne el seguiment per l’aigua de classe A. Els patògens seleccionats 

són d’origen fecal, i representen algun dels grups que implica un risc major 

per la salut humana: bactèries patògens (Campylobacter), virus entèrics 

(Adenovirus, Norovirus, Enterovirus, Rotavirus), i protozous paràsits 

(Cryptosporidium). 

Metodologia per la determinació del risc químic 

En el cas del risc químic, per tal de derivar els VPs per cadascun dels usos 

d’aigua anomenats, s’han considerat escenaris específics que s’assimilen als 

del RD 1620/2007, ja que les concessions de reutilització es basaran en 

aquests escenaris tipus. A aquests escenaris s’ha afegit el de l’ús 

potable/prepotable.  

La metodologia desenvolupada s’ha basat en el marc legal vigent i en una 

avaluació quantitativa de risc per salut humana i ecosistemes que inclou les 

fases de model conceptual, avaluació de la toxicitat, avaluació de l’exposició 

i derivació de VP basant-se en valors de risc objectius. En el cas dels fàrmacs, 

s’ha utilitzat un valor succedani de la toxicitat oral i dèrmica a partir de les 

dosis orals terapèutiques diàries per un adult (LDTD) i un factor de seguretat 

(AF) de 1000 o metodologia similar. En base a aquest valors s’han derivat 

primerament els valors protectors per l’escenari aigua potable (VP6).   
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La via oral dels contaminants en tots els escenaris s’ha integrat a partir dels 

valors VP6 dels contaminants. En el cas dels fàrmacs no volàtils ha estat 

possible desenvolupar un mètode simplificat que, a partir de VP6 i les pautes 

d’exposició oral i dèrmica permet esbrinar els VPs per la resta d’escenaris.  

En total, s’han desenvolupat 6 escenaris (regant, descàrrega sanitaris, neteja 

exterior, neteja interior, ecosistemes aquàtics i potable) i s’han determinat 

els VPs per als contaminants seleccionats. Els resultats avaluats consideren 

els escenaris específics directes, si bé és possible considerar la possible 

concatenació entre diversos escenaris directes a escenaris indirectes, 

incorporant legislació vigent (NQA) o combinant VPs de diferents escenaris i 

escollint el valor mínim. 

Cal destacar la gran versatilitat dels escenaris de risc químics desenvolupats. 

L’escenari regant es pot estendre al reg de zones verdes, reg de jardins 

privats i agrícola i considera la protecció de les plantes i de les persones 

regants. La neteja en interior i exterior també és un escenari versàtil pel que 

fa a ús urbà i industrial. 

Respecte les particularitats de la metodologia per establir el risc químic, a 

escala general, quan hi ha contaminants volàtils, caldria tenir en compte la 

divisió entre escenaris interiors (descàrrega sanitaris, neteja interior) i 

exteriors (regant, neteja exterior) de cada ús que es faci de l’aigua, ja que 

en els interiors els VP químics són molt inferiors als exteriors. Un bon exemple 

d’aquest efecte són els valors de VP per trihalometans (THMs) i NDMA, com 

a representants dels productes de desinfecció. En els escenaris interiors els 

VP són baixos i, en el cas dels THMs, l’ordre de magnitud és similar als 

regulats per consum. Igualment, els VP d’aquests productes en l’escenari 

ambiental són també molt baixos. Aquest aspecte demanaria que es 

controlessin les etapes de desinfecció mitjançant cloració en escenaris 

interiors i fins i tot, que se suprimís la cloració en el cas d’ús ambiental. 

En escenaris amb contaminants on hi ha toxicitat per les vies dèrmica i 

d’inhalació, la via d’inhalació preval i si, a més, hi ha cancerígens, aquest 

efecte és el que limita els VP.   

D’altra banda, l’escenari ambiental és fortament dependent de la legislació, 

ja que integra els valors de NQAs i IFQ, i permet la seva combinació amb 

PNEC existents a la bibliografia. Els resultats obtinguts apunten a què els 

productes farmacèutics estudiats i alguns contaminants (THMs, PFOS, Se) 

haurien de ser objecte d’un estudi més detallat quan es consideri l’impacte 

sobre ecosistemes aquàtics utilitzant aigua regenerada, donat els valors 

baixos de VPs obtinguts. 
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