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1. OBJECTIUS DE LA GUIA DEL PROJECTE 
SUGGEREIX 

El present document parteix de les activitats desenvolupades al llarg de 
l’execució del projecte SUGGEREIX, un projecte de desenvolupament finançat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ha tingut per objectiu integrar el 
coneixement existent sobre la regeneració d’aigua residual amb especial 
èmfasi en aportar informació que faciliti la gestió de la contaminació d’origen 
químic i microbiològic. 

Així doncs, aquesta guia engloba i presenta els principals resultats obtinguts 
del projecte SUGGEREIX, alineant-los i posant-los en context en relació amb 
les conclusions d’altres guies de reutilització ja existents. Aquest document 
també presenta els beneficis i les oportunitats que es deriven de l’execució 
del projecte SUGGEREIX, contemplant-los dins els marc global de la 
reutilització a data d’avui. 

Per assolir els objectius marcats, durant l’execució del projecte SUGGEREIX, 
s’ha dut a terme diverses tasques que es llisten a continuació: 

‐ Una revisió de la legislació internacional sobre reutilització amb una 
atenció especial vers aquells països amb un històric important (EEUU, 
Austràlia, etc.). 

‐ Una base de dades amb els casos de reutilització de referència a 
Catalunya i el món.  

‐ Una comparació de metodologies de priorització i monitorització de 
contaminants químics i  microbiològics, considerant també els seus 
indicadors. 

‐ L’establiment de valors protectors (VPs), basats en una quantificació 
del risc admissible en relació a la presència de contaminants en aigua 
regenerada, a partir del seus valors toxicològics. 

‐ La determinació d’una metodologia per a l’establiment de valors 
protectors. 

‐ La definició de Sanitation/Reuse Safety Plants. 
‐ Una revisió i caracterització de metodologies de tractament per a 

regeneració d’aigua i estimació del seu impacte econòmic i ambiental, 
així com la seva eficiència d’eliminació dels diferents contaminants. 

‐ El disseny d’un Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD), per ajudar a 
implementar estratègies de reutilització eficients. 

‐ La validació del SAD en tres esquemes de reutilització d’aigua en 
funcionament. 

Aquesta guia pretén ser un document de referència per disseminar els 
resultats i conclusions de les tasques anteriorment llistades entre el públic 
especialitzat, amb l’objectiu de donar suport a la implementació de nous 
projectes de  reutilització d’aigua. A continuació, es detallen els objectius de 
projecte que bolquen els resultats obtinguts a aquesta  guia: 
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 Definir valors protectors pels contaminants en funció de l’ús de l’aigua 
regenerada emprant una avaluació de riscos químics i 
microbiològics. 

 Establir els trens de tractament per a la regeneració d’aigües 
residuals en funció de la qualitat de l’aigua requerida, l’eficiència del 
tractament per l’eliminació de contaminants concrets, l’impacte 
ambiental i els costos, com a criteris més rellevants. 

 Fer una proposta de monitoratge d’una planta de regeneració 
d’aigua en cadascun dels tractaments i als punts d’entrada i sortida de 
planta. 

 Donar a conèixer el sistema d’ajuda a la decisió (SAD) 
desenvolupat durant el projecte: estructura i funcionament, àmbits 
d’aplicació i resultats que pot oferir aquesta eina i que ajudaran a 
validar esquemes de reutilització.  

 

2. CONTEXT DE LA REUTILITZACIÓ A CATALUNYA I 
AL MÓN 

L’execució del projecte SUGGEREIX s’emmarca dins d’un conjunt de 
tendències globals en el camp de la reutilització d’aigua, que incideixen com 
a palanques o en alguns casos barreres, per a la consideració de l’aigua 
regenerada com a font alternativa. Els objectius del projecte es troben 
alineats amb plans estratègics internacionals, europeus i nacionals en relació 
a aquest camp. 

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides sobre 
l'Aigua (SDG 6) apunta específicament a un augment substancial de la 
regeneració i la reutilització segura a tot el món per a 2030. La reutilització 
de l'aigua és té  màxima prioritat en el Pla d'Aplicació Estratègica de 
l'Associació Europea per a la Innovació en l'Aigua, i la maximització de la 
reutilització de l'aigua és un objectiu específic de la Comunicació 
"L'avantprojecte per a salvaguardar els recursos hídrics d'Europa" (European 
commission, s.d.). 

En el cas de Catalunya, l’any 2009 es va publicar el Programa de Reutilització 
d’Aigua a Catalunya (PRAC) que definia una sèrie de propostes de gestió i 
inversió en reutilització. Tot i que el potencial de l’aigua regenerada per 
millorar la disponibilitat d’aigua a Catalunya és àmpliament reconegut en tots 
els estudis publicats, encara existeixen nombroses barreres que en limiten la 
seva aplicació (ACA i GdC, 2021). El següent pas es superar  aquestes 
barreres per donar impuls a la reutilització d’aigua. 

Els resultats del projecte permeten adaptar les estratègies de reutilització de 
l’aigua tan a nivell internacional com de Catalunya. Aquest document també 
presenta de manera detallada diverses tendències actuals que són rellevants 
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per a la reutilització de l’aigua, que es relacionen, a la vegada, amb una 
proposta d’estratègia definida en base a les conclusions del projecte.. 

Algunes tendències generals que han contribuït a la ideació de SUGGEREIX i 
s’han alineat positivament amb les tasques de projecte són: la tendència 
d’escassetat dels recursos hídrics i  l’increment del preu de l’aigua 
(especialment considerat per la indústria)  s’alineen directament amb els 
objectius de SUGGEREIX. La barrera socio-cultural en la utilització d’aigua 
regenerada, en aquest cas representa una dificultat. Aquestes tres 
tendències, es presenten amb caràcter general i tenen un efecte important 
(encara que indirecte) sobre la capacitat d’ implementació de noves iniciatives 
de reutilització d’aigua.  Per altra banda, considerar la disponibilitat de 
tecnologies actuals, els riscos lligats a contaminants i les dificultats en la 
decisió sobre el tren de tractament òptim són aspectes que han tingut una 
incidència directe i que han motivat un replantejament de les activitats del 
SUGGEREIX durant la seva execució. 

Situació d’escassetat del recurs hídric 

En l'actualitat, en el context global de la gestió de l'aigua, les demandes 
d'aigua per a ús agrícola, urbà i industrial estan en continu augment i 
l’escassetat de l’aigua es veu cada vegada més pronunciada. S’espera que la 
demanda mundial d'aigua continuï augmentant, amb una taxa 
d'aproximadament l'1% l'any fins a 2050, que representa una ampliació del 
20-30% per sobre del nivell d’ús actual (Jodar-Abellan et. al., 2019). Aquesta 
tendència a l’escassetat s’explica tant per factors ambiental com humans: 

Factors ambientals: 

 Desertificació i disminució general del règim de precipitacions. 
 Descens del nivell freàtic i qualitat de l’aigua compromesa per salinitat 

i compostos contaminants. 
 Episodis de precipitació puntuals i intensos que dificulten l’aprofitament 

del recurs per part de les infraestructures hidràuliques. 
 Augment generalitzat de la temperatura que incrementa els fenòmens 

d’evaporació i evapotranspiració vegetal. 

Factors humans: 

 Creixement demogràfic.  
 Augment de la densitat demogràfica i concentració en determinades  

zones. 
 Excessiva pressió extractiva sobre masses d’aigua superficials i 

subterrànies.  
 Ineficiències en circuits i xarxes o fuites no detectades que augmenten 

els patrons de consum. 

En molts països, les limitacions en la disponibilitat d’accés al recurs, 
motivades per un o més dels factors anteriorment descrits, han portat a 
considerar l'ús d'aigües regenerades com una font d'aigua addicional per a 
usos no potables. No obstant, actualment, més de 2.000 milions de persones 
continuen vivint en països amb un alt estrès hídric, i uns 4.000 milions de 
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persones experimenten una greu escassetat d'aigua durant almenys un mes 
de l'any. En el cas de la UE, en els últims trenta anys, les sequeres han 
augmentat dràsticament en nombre i intensitat i almenys l'11% de la població 
europea i el 17% del seu territori s'han vist afectats per l'escassetat d'aigua 
(European commission, s.d.). Com a conseqüència d’aquests fets, s’ha 
ampliat el marge d’implementació de la reutilització com a mètode pal·liatiu, 
considerant de manera progressiva, un ventall més ampli d’usos, considerant 
fins i tot, ús prepotable en alguns països. Per altra banda, s’ha posat de relleu, 
la possibilitat de fer reutilització potable indirecte no planificada, a través de 
la captació d’aigua de fonts naturals (rius o aqüífers) que han rebut 
aportacions prèvies d’aigües regenerades provinents d’usos anteriors, 
esdevinguts  riu amunt (cas de potabilització del riu Llobregat de Barcelona 
que conté aigües residuals d’altres ciutats) (Jodar-Abellan et. al., 2019). 

Estratègia del projecte:  

Contribuir a potenciar l’ús d’aigua regenerada per fer front a l’escassetat. L’ús 
d’aquesta aigua regenerada proporcionarà importants beneficis 
mediambientals, socials i econòmics. Això es degut a que es tracta d’un recurs 
estable i fiable, bastant independent de la sequera estacional i la variabilitat  
temporal i capaç de cobrir els pics de la demanda d'aigua. La reutilització de 
l'aigua pot millorar l'estat del la qualitat mediambiental, tant 
quantitativament, alleujant la pressió de l’extracció, com qualitativament, 
disminuint la pressió de descàrrega de EDAR’s a àrees sensibles. En 
comparació amb les altres fonts alternatives de subministrament d'aigua, 
com la dessalinització o la transferència d'aigua, la reutilització de l'aigua 
sovint requereix uns costos d'inversió i energia més baixos, i també 
contribueix a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (Sgroi et.al., 
2018). 

Tot i així, la seva gestió ha de ser considerada dins una planificació exhaustiva 
i completa dels recursos hídrics, tenint en compte les qüestions econòmiques, 
socials i mediambientals. El projecte SUGGEREIX i la present guia pretenen 
contribuir en la consideració conjunta de tots aquests factors per ajudar amb 
l’impuls de nous projectes de reutilització arreu de Catalunya. 

El potencial de l’aigua regenerada com a recurs queda palès i és considerat 
també a les múltiples guies i legislacions internacionals vigents, que engloben 
també la reutilització potable, ús que actualment a Espanya queda 
expressament prohibit pel RD 162/2007. Entre elles, es distingeixen els 
documents de l'Organització Mundial de Salut (2017), la US EPA (2012) o la 
legislació australiana sobre l'increment de recursos hídrics per a potabilització 
(2008). També altres com la guia de Califòrnia (Hardy et. al., 2021) que 
ofereix una orientació a gran escala i focalitzada per a projectes de 
reutilització potable. Aquestes guies ofereixen les millors pràctiques i 
recomanacions sobre les qüestions tècniques, operatives, de gestió i de 
regulació que corresponen a la implementació de projectes amb un 
enfocament particular en la reutilització d’aigua potable directa, però també 
són una font d’informació útil per tal d’establir pautes sobre la reutilització 
indirecte. 



   

5 
 

Increment del preu de l’aigua 

La reutilització de l'aigua impacta indirectament molts sectors econòmics, 
amb un fort potencial de creixement a Catalunya. El mercat mundial de 
l'aigua està creixent ràpidament i es va estimar que per a 2020 aconseguí un 
bilió d'euros. Per aquesta raó, la reutilització de l'aigua també abasta un 
potencial significatiu en termes de creació de llocs de treball en la indústria 
relacionada amb l'aigua, i s'estima que un augment de l'1% en la taxa de 
creixement de la indústria de l'aigua a Europa podria crear fins a 20.000 nous 
llocs de treball (European commission, s.d). 

Una de les principals dificultats per un veritable desenvolupament de la 
reutilització de l’aigua en entorns industrials és el cost econòmic, que és 
significatiu ja que implica la construcció d’infraestructura específica 
(tractament i distribució) així com els costos d’explotació necessaris per 
assolir les qualitats marcades en les normatives vigents. Tot i així, l’increment 
del preu d’aquest recurs facilitarà en un futur que es duguin a terme noves 
inversions en aquest sentit, ja que el retorn econòmic de les mateixes es 
preveu que incrementi als pròxims anys. Les noves polítiques basades en el 
concepte d'economia circular poden conduir a un "canvi de paradigma", 
essent també una palanca a nivell de normativa i suport a la innovació, que 
podria establir un model més sostenible on les aigües regenerades passarien 
a ser considerades un recurs enlloc d’un residu, i a partir de les quals es pot 
dur a terme una recuperació de recursos (Jeffrey et. al., 2022). 

Estratègia del projecte: 

Integrar el cost econòmic dels sistemes de tractament com a criteri de 
priorització a l’hora d’avaluar l’esquema de tractament que millor s’adapti als 
requisits del projecte de recuperació. La consideració del factor econòmic com 
un afegit a les consideracions actuals que de moment tenen en compte 
generalment els aspectes tècnics i operatius ajudarà a contribuir a potenciar 
l’ús d’aigua regenerada. En aquest sentit, podem dir que reforçar les 
consideracions econòmiques, afegides als criteris convencionals per a donar 
suport a la decisió sobre l’elecció d’un tren de tractament ajudarà a promoure 
el tancament del cicle de l’aigua, contribuint a preservar els recursos hídrics. 

La millora en la sostenibilitat dels sectors industrials que puguin continuar 
operant amb un decrement de l'ús de l’aigua, fa de la innovació no només un 
criteri ètic en el sentit ambiental, sinó també un objectiu econòmic, definit i 
mesurable. Els projectes innovadors de reutilització s'alineen amb els 
propòsits i estratègies per assolir un teixit industrial competitiu, resilient i 
sostenible a nivell català i replicable a nivell mundial. 

Barrera socio-cultural 

Segons un estudi realitzat en els darrers anys, (Smith et. al. 2018)  barrera 
socio-cultural en relació a la reutilització d’aigües es deguda a: 

1. Acceptació pública negativa perquè és percep com un vector 
transmissor de malalties. 
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2. Falta de confiança pel desconeixement dels usuaris sobre el 
comportament i toxicitat dels contaminants presents en l’aigua 
residual. 

En alguns casos, la societat és encara molt reticent a comprar i menjar 
productes alimentaris regats amb aigua regenerada, a vegades influenciats 
per campanyes publicitàries que poden estar motivades per competències 
entre productes als mercats internacionals (Andreu et. al., 2021). Per tal de 
fer front a problemàtiques d’aquest tipus la majoria d’estudis posen de 
manifest la necessitat d’involucrar la ciutadania des d’un bon principi en els 
projectes de regeneració i reutilització (ACA, 2021). 

Per altra banda, en països com Austràlia i Califòrnia, entre d’altres, la principal 
reticència pública per la reutilització de l'aigua com a font d'aigua per a 
funcions residencials va ser l’anomenat “fuck factor”. Aquesta percepció, s’ha 
transmès amb força al públic a través de lemes provocadors, expressa una 
reacció de rebuig que moltes vegades manca de fonaments sòlids. Tanmateix, 
també hi ha molts exemples d'estratègies exitoses per millorar la percepció 
de l’aigua regenerada que han demostrat que aquestes percepcions depenen 
fortament de la història, la cultura, la tecnologia, la societat i altres factors 
contextuals que poden modificar les propensions psicològiques (Saurí i 
Arahuete, 2019). Cal posar novament de relleu, que la desconfiança també 
es dona pel desconeixement sobre el comportament i toxicitat dels 
contaminants presents en l’aigua residual. Aquest a consideració es fa difícil 
d’afrontar ja que gran part de la població manca de coneixement fonamentat 
sobre els principis fisicoquímics que regeixen el comportament d’aquests 
compostos i el funcionament exacte dels sistemes de tractament. 

Estratègia del projecte:  

Difusió de informació, implicació a la societat i agrupació de coneixements 
mitjançant:  

 Redacció i disseminació de notícies en mitjans de comunicació i xarxes 
socials. Aquestes plataformes de comunicació són especialment 
atractives per fer arribar el missatge al major nombre de població 
possible. Dos punts a favor són el cost relativament baix de l’esforç de 
comunicació i la capacitat d’arribar a un elevat nombre d’oients de 
maner ràpida.  

 Organització de jornades, workshops i tallers per a fer difusió entre els 
diferents públics. En aquest sentit cal diferenciar el contingut de les 
jornades segons el perfil de cada un del públics diana. Es pot 
diferenciar entre actes amb públic expert, normalment pertanyent a 
l’administració i a les grans empreses i públic generalista. Caldrà 
adaptar tant el missatge com el contingut per cada tipologia de públic. 

 Elaboració de recursos online que siguin de lliure accés per la població, 
com és el cas de la  plataforma web de reutilització a Catalunya que 
s’ha desenvolupat al llarg del projecte. 

 Convocar Panells d’experts per debatre sobre els riscos associats del 
comportament i toxicitats dels contaminants. Aquesta mesura farà 



   

7 
 

partícips de l’estratègia de projecte també a les administracions 
responsable de vetllar per la salut ciutadana. Aquestes administracions 
poden ajudar a complementar i amplificar el missatge de seguretat pels 
usos de l’aigua regenerada.  

Disponibilitat de tecnologies 

El desenvolupament tecnològic crea noves oportunitats a través de la millora 
de l’eficiència i la generació de nous productes i serveis. Les millores 
tecnològiques han permès disminuir significativament els costos associats a 
la regeneració i desenvolupar processos per a regenerar aigua fins a la 
qualitat requerida en cada ús. En qualsevol cas, la regeneració sempre suposa 
un menor impacte econòmic que la dessalinització d’aigua de mar. 

Existeix un ampli ventall de tecnologies i solucions que permeten l’eliminació 
de certs contaminants emergents que poden suposar riscs tant a humans 
com a l’ambient. Tot i així, els costos econòmics i energètics que suposa la 
seva implementació són una limitació a l’hora d’implementar aquestes 
solucions en un entorn real. També ho és la manca d’informació quantitativa 
del potencial d’eliminació de determinats compostos quan aquestes 
tecnologies operen conjuntament dins una mateix tren de tractament. La 
viabilitat d’aquests trens de tractament s’haurà de determinar també en base 
a l’ús que se li vulgui donar a l’aigua regenerada i els tipus de contaminants 
(sobretot orgànics, metalls i microbiològics) que es volen eliminar i es troben 
presents en l’aigua d’entrada. 

La informació sobre els rendiments, punts forts i potencialitats d’aquest ampli 
espectre de tecnologies i tractaments que es van definint i optimitzant de 
manera contínua existeix, però de manera dispersa, sense estar agrupada en 
cap manual tècnic que esdevingui un document consensuat en els usos i de 
referència. Això es especialment cert per a les noves tecnologies que es 
desenvolupen, que presenten menys informació bibliogràfica i és més difícil 
d’avaluar el seu potencial d’aplicació. 

Estratègia del projecte: 

Crear una base de coneixement de metodologies de tractament que englobi 
no només les tecnologies clàssiques que existeixen des de fa temps i 
s’apliquen ja en diferents contextos, sinó que consideri també les tecnologies 
i processos més innovadors. Caldrà també agrupar trens de tractament en 
funció de la seva capacitat d’eliminació de compostos concrets en relació a 
l’ús de l’aigua regirada que se n’obtingui. Això s’ha de considerar tot tenint 
en compte per a les noves tecnologies i processos que es vagin llançant al 
mercat. Aquesta informació es recopila al sistema de suport a la decisió que 
s’ha desenvolupat al llarg del projecte. Disposar de tota aquesta informació 
de manera agrupada i ordenada servirà per prendre decisions informades 
respecte a la metodologia de tractament més adequada en cada cas de 
reutilització, considerant els compostos perjudicials que es troben presents 
en les aigües per tractar, la oferta tecnològica que existeix en cada moment 
i l’ús concret que se’n farà. 
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Riscos lligats a la contaminació de l’aigua 

Els riscos lligats a la contaminació de l’aigua estan avaluats sobre substàncies 
prioritàries que estan legislades a nivell europeu. Existeixen, però, alguns 
compostos presents en els efluents que no tenen valors regulats en la 
normativa, o que no són tinguts en consideració pels diversos dels usos que 
la pròpia normativa contempla per a l’aigua regenerada. Moltes vegades,  la 
informació disponible se centra en uns grups concrets sense considerar 
detalladament l’àmplia varietat de compostos emergents o els seus 
subproductes. Aquest buit de coneixement fa que moltes de les entitats 
gestores de plantes de tractament tinguin dubtes sobre si s’assoleixen els 
nivells requerits per les normatives, a causa de la manca coneixement sobre 
les eficiències d’eliminació o de capacitat d’elecció sobre quin és el tren de 
tractament òptim per eliminar compostos específics. Aquesta manca de 
capacitat d’actuació es trasllada als potencials usuaris finals que tot i disposar 
d’usos pels quals es podria utilitzar aigua regenerada no tenen les garanties 
necessàries per fer-ho de manera completament segura i d’acord amb la 
normativa.  

Estratègia del projecte: 

Recerca i recopilació d’informació per tal de definir una metodologia per a 
determinar valors protectors en base a l’avaluació de riscos dels 
contaminants. Proporcionar informació tècnica disponible amb especial 
èmfasis als contaminants químics i microbiològics. 

Establir metodologies i criteris per tal de determinar nivells protectors dels 
contaminants a l’aigua regenerada en base a la quantificació del risc (químic 
i microbiològic) considerant els diversos usos contemplats en les diferents 
normatives: usos urbans, agrícoles, ambientals, industrials i potable 
indirecte. Aquesta tasca inclou la revisió de les metodologies disponibles, la 
detecció dels punts crítics i limitacions i l’adaptació d’aquestes als casos 
d’estudi del projecte. També és important tenir en compte els aspectes 
toxicològics dels diversos compostos i el grau d’exposició tant a nivell humà 
com sobre el medi ambient, associat a cada un dels usos. 

Decisió sobre el tren de tractament òptim 

Son molts els factor que afecten a la decisió de quina és la millor cadena de 
tractament per l’ús concret que se’n deriva, en funció de les aigües a tractar 
i de l’ús que se’n vulgui donar. Per altra banda, en moltes ocasions no existeix 
una metodologia unificada per avaluar els beneficis de la implementació 
d’iniciatives de reutilització en relació als costos i necessitats. Això també 
representa una dificultat considerable a l’hora de dissenyar o escollir un tren 
de tractament que garanteixi la qualitat de l’aigua per l’ús específic en cada 
cas i depenent de les condicions i els compostos presents a l’aigua d’entrada. 

Estratègia del projecte: 

Desenvolupament sistema d'ajuda a la decisió (SAD) per tal d’ajudar a 
l’usuari a la implementació i gestió d’estratègies eficients de reutilització i 
producció d’aigua regenerada. Aquest sistema d’ajuda a la decisió contempla 
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també costos econòmics, l’eficiència del tractament, el temps d’estabilització 
de l’operació, la superfície necessària per a implementar el tractament o els 
subproductes generats durant la desinfecció. Tots ells són criteris rellevants 
per les entitats gestores a l’hora de decidir sobre quin tren de tractament és 
el millor, tot i així no sempre es consideren en el seu conjunt o es ponderen 
esbiaixadament cap a criteris només econòmics o operatius. A més a més i 
amb l’objectiu de complementar la informació anteriorment descrita, el SAD 
també té en consideració informació detallada i a escala mundial de 
normatives, guies i bones pràctiques, així com valors protectors definits en 
base usos finals, estratègies de monitorització i sistemes de tractament 
d’aigües. 

2.1 La reutilització dins l’àmbit català 

La climatologia típicament mediterrània, amb episodis recurrents de sequera 
i pluges intenses, conjuntament amb la gran heterogeneïtat demogràfica i 
econòmica de Catalunya són la causa de la gran diversitat d’àmbits 
hidrològics del territori català. És precisament aquesta diversitat el què en 
dificulta enormement l’administració necessària no només per garantir la 
disponibilitat i la qualitat del recurs, sinó també per assegurar la salut del 
medi natural que ens el proporciona (ACA, 2021). 

Qualitat i quantitat són un binomi indissociable. La qualitat dels recursos 
hídrics, entesa d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua com l’estat de salut 
dels ecosistemes aquàtics, de les aigües subterrànies i de les aigües 
costaneres, limita la quantitat d’aigua disponible. Disposar de recursos 
superficials i subterranis si presenten nivells elevats de salinitat o de nitrats 
limita la disponibilitat d’aigua per als usuaris. Alhora, la quantitat d’aigua 
condiciona la salut de l’aigua disponible: l’absència de cabals de manteniment 
en força trams dels cursos fluvials dificulta tant l’autodepuració natural com 
la dilució de substàncies contaminants (Borrás-Calvo, 2021). 

Els recursos hídrics disponibles a Catalunya poden arribar a ser insuficients 
per satisfer les demandes que la societat requereix en termes de quantitat i 
qualitat d’aigua. En el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, les 
reduccions de disponibilitat dels recursos entre el 2021 i el 2051—o, dit d’una 
altra manera, de l’escassetat— s’han xifrat en un 9,4 % a les comarques dels 
Pirineus, en un 18,2 % a les interiors i en un 22 % a les litorals, fet que 
evidencia la importància que el canvi climàtic tindrà en la disponibilitat hídrica 
i en la gestió (Mas-Pla et.al., 2016). 

Per evitar la manca de garantia dels recursos hídrics, s’han adoptat una sèrie 
de mesures per millorar la gestió mitjançant, d’una banda, la potenciació de 
l’estalvi d’aigua, i de l’altra, un millor aprofitament del recurs existent, on 
s’emmarca la reutilització. 

A Catalunya la reutilització de l’aigua depurada és un fet habitual, atès que 
els efluents de les depuradores es dilueixen en els cursos fluvials, dels quals 
es fan captacions aigües avall. Aquesta reutilització tècnicament es denomina 
indirecta o no planificada. Això per exemple és el cas de Barcelona que 
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potabilitza aigua del riu Llobregat que conté aigües residuals de Manresa, 
Martorell i altres ciutats. 

Per altra banda, la reutilització planificada de Catalunya, tot i que hi ha alguns 
projectes de reutilització anteriors, se sol considerar que l’inici se situa al 
1985, quan a la Costa Brava es va fer servir un efluent secundari desinfectat 
per al reg d’un camp de golf. Des d’aleshores, no tan sols ha augmentat el 
volum d’aigua que rep un tractament de regeneració, sinó que a més se n’ha 
millorat la qualitat. Una primera millora s’ha introduït en el disseny i 
l’explotació de les depuradores, tenint cura de la qualitat en termes de 
reducció de la intrusió marina en les xarxes de sanejament, o bé millorant els 
processos de nitrificació/desnitrificació de les noves instal·lacions (ACA, 
2009). 

L'Agència Catalana de l'Aigua preveu triplicar en 5 anys el volum d'aigua 
regenerada, arribant als 100 hm3/any. A més, durant el període 2020 i 2035 
s’està desplegant l’Agenda Verda de l’ACA, amb actuacions encaminades a 
l'adaptació i mitigació al canvi climàtic, fent més resilients les instal·lacions 
del cicle de l'aigua. Dins d'aquest projecte, l'ACA preveu destinar més de 150 
milions d'euros per potenciar la reutilització a Catalunya (ACA, s.d.-a). 

A dia d’avui, Catalunya disposa d’una quarantena d'estacions de regeneració 
d’aigua (ERA), vint-i-quatre dels quals són de titularitat pública, amb un cabal 
de disseny de fins a 190 hm3/any. Aquest recurs es destina a usos ambientals 
(cabals ecològics, recàrrega d'aqüífers i manteniment de zones humides), 
industrials (per exemple, refrigeració d’instal·lacions), agrícoles, recreatius 
(com el reg de camps de golf) i urbans (reg de zones verdes o neteja de 
carrers) (ACA, s.d.-b). Aquests usos, queden definits en el RD 162/2007, tot 
i que per l’ús agrícola el substitueix el nou Reglament UE 2020/741 que 
estableix els requisits mínims de qualitat de les aigües regenerades només 
per reg agrícola, en funció dels cultius i el seu posterior ús. 

Per altra banda, cal mencionar l’ús potable/prepotable que tan el RD 
1620/2007 com la nova normativa europea no consideren aquests usos, 
malgrat aquest efectivament està practicant-se de forma “no intencionada” o 
“no planificada”, tal i com s’ha comentat anteriorment. En aquest context, 
per a la producció d'aigua potable la protecció de la salut pública es regeix 
segons les provisions del RD 902/2018. No obstant això, existeixen múltiples 
guies i legislacions internacionals que tracten també la reutilització potable, 
entre ells documents de l'Organització Mundial de Salut (2017), la US EPA 
(2012) o la legislació australiana sobre l'augment de recursos hídrics per a 
potabilització (2008). 

A continuació, es presenta un llistat d’exemples d’estacions regeneradores 
d’aigua (ERA’s) de Catalunya classificades en funció de l’ús final, tot i que 
algunes reutilitzen l’aigua per més d’un ús. En aquest cas, es classifiquen per 
l’ús principal i es detallen els altres usos. En la següent classificació, 
s’especifica la capacitat de tractament, els trens tractaments que es duen a 
terme i els escenaris d’usos. L’entitat responsable final de totes les estacions 
regeneradores mostrades és l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
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Ús ambiental: 

‐ ERA Blanes1: 800 m3/h; Sistemes de filtració (4 filtres de llit pulsat en 
paral·lel), desinfecció per UV (16 làmpades pressió mitjana) i cloració 
final. Escenaris d’usos: recàrrega de l’aqüífer de la baixa Tordera 
(ambiental), millora de la qualitat dels abocaments al mar (ambiental) 
i reg agrícola a la Comunitat de Mas Rabassa (agrícola). 

‐ ERA l’Escala1: 250 m3/h; Coagulació i floculació, filtració, UV i 
postcloració. Ús ambiental. 

‐ ERA Granollers3: 200 m3/dia; L’aigua passa per uns aiguamolls 
construïts + Filtració + Cl. Ús ambiental. 

‐ ERA Montcada i Reixac2: 0,20 m3/s; Realitza el tractament de 
reutilització d'aigua a través de l'aiguamoll. Ús ambiental. 

‐ ERA de Port de la Selva 1: 25 m3/h; Filtració, UV i postcloració. Escenari 
d’usos: els usos ambientals tenen l’objectiu d’evitar la intrusió marina 
i, a més, se’n duen a terme usos urbans i industrial (serveis EDAR). 

‐ ERA Empuriabrava1: 1.000 - 6.000 m3/dia; Tractament mitjançant 
sistema d'aiguamolls construïts (SAC) i posteriorment, s’aprofita 
l’aigua en el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. Ús ambiental. 

‐ Era de Llançà1: 25 m3/h; Filtració, UV i postcloració. Escenari d’usos: 
l’ambiental consisteix en l’abocament al tram final riera per a evitar la 
intrusió marina en el freàtic. També té usos urbans i industrial (serveis 
EDAR). 

‐ ERA de Sils-Vidreres4: 3.100 m3/dia; Tractament mitjançant 
aiguamolls construïts. Ús ambiental. 

‐ ERA de Gavà-Viladecans2: 0,25 m3/s; Ultrafiltració i desinfecció. 
Escenari d’ús: restitució hidràulica, es retorna als corredors del delta 
del Llobregat. 

‐ ERA del Prat de Llobregat2: 3,25 m3/s; Tractaments físics i químics, 
microfiltració i desinfecció. Part de l’aigua passa per procés 
d’ultrafiltració més l'osmosi inversa (usos ambientals) i una altra part 
passa pel tractament d'electrodiàlisi reversible. Escenari d’usos: l’aigua 
per usos ambientals (d’alta qualitat) es retorna al delta del Llobregat 
mitjançant pous d'injecció profunda i s'utilitza per compensar la falca 
d'intrusió salina de l'aqüífer. També s’utilitza pel manteniment de 
zones humides. L'aigua procedent de l'ERA del Prat després del 
tractament d'electrodiàlisi reversible permet es pugui fer servir per al 
reg agrícola. Altres escenaris d’usos són l’urbà (reg de zones verdes, 
neteja carrera i clavegueram) i l’industrial. 

Ús industrial 

‐ ERA Cadaqués1: 25 m3/h; Sistema de filtració (2 filtres a pressió 
connectats en sèrie), 8 làmpades UV de baixa pressió i postcloració. 
Escenari d’ús: aigua de serveis EDAR. 

‐ Sistema Tarragona-Vila Seca-Salou4: 30.000 m3/dia; Tractament 
físico-químic, filtració, doble osmosis i cloració. Escenari d’ús: polígon 
petroquímic de Tarragona. 
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Ús recreatiu i agrícola 

‐ ERA Castell – Platja d’Aro1: 600 m3/h. Coagulació, filtració (4 filtres de 
llit pulsat en paral·lel), 8 làmpades UV de pressió mitjana i postcloració. 
Escenari d’usos: recreatiu (reg camps de golf) i agrícola (comunitats 
de regants, regs privats). 

‐ ERA Torroella de Montgrí-L'Estartit1: 1.000 m3/h; desinfecció 36 
làmpades UV, postcloració. Escenari d’usos: recreatiu (reg camps de 
golf), agrícola (regants de Mas Duran). 

‐ Era de LLoret de Mar1: 312 m3/h; Coagulació-floculació, decantació 
lamel·lar, Filtració, UV, postcloració Usos: recreatiu (reg de jardins i 
camp de golf). 

‐ ERA de Pals1: 100 m3/dia; desinfecció amb hipoclorit. Escenari d’usos: 
recreatiu (reg de camp de golf) i urbà (jardineria). 

Ús agrícola  
‐ ERA Tossa de Mar1: 35 m3/h; Coagulació-floculació, decantació 

lamel·lar, filtració de contracorrent en continu, UV i postcloració. 
Escenari d’usos: agrícola (reg Parc de Sa Riera), també té usos urbans 
i ambientals (infiltració a la riera de Tossa). 

‐ ERA de Piera4: 360 m3/ dia; Infiltració i percolació.  
‐ ERA Colera1: 15 m3/h; Coagulació i floculació, filtració, UV i 

postcloració. Escenari d’usos: reg agrícola i ús industrial (serveis 
EDAR). 

Ús urbà 

‐ ERA de Palamós1: 15 m3/h; Infiltració, percolació i desinfecció amb 
hipoclorit.  

‐ ERA de Roses 1: 25 m3/h. Filtració, UV, postcloració. Escenari d’usos: 
urbans i, en menor grau, industrials (serveis EDAR) 

 

2.2 Les iniciatives de reutilització a escala internacional 

Segons un informe recent de les Nacions Unides, gairebé la meitat de la 
població mundial viu actualment en zones vulnerables a l'escassetat d'aigua 
i més de sis mil milions de persones podrien patir escassetat d'aigua l'any 
2050. Aquesta xifra pot estar infraestimada, i l'escassetat neta pot ser pitjor, 
en particular als països en desenvolupament (Lazarova, 2022). Per exemple, 
els països de l'Orient Mitjà, Àsia Central i algunes parts del sud-est asiàtic 
han estat lluitant per problemes relacionats amb l'aigua. Es preveu que 
aquestes lluites puguin donar lloc a conflictes sobre els recursos hídrics en 
aquestes regions. Per altra banda, l'escassetat d'aigua a Austràlia ha provocat 
pèrdues de població a les zones rurals del nord-est, sud-est i oest. Aquestes 
àrees han experimentat més atur, manca d'èxit a les empreses locals i una 
tendència a 1la baixa en el regadiu (Shoushtarian i Negahban-Azar, 2020). 

 
L’entitat gestora de les ERA’s és:  
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Tenint en compte les conseqüències adverses de la crisi de l'aigua, el 
tractament de les aigües residuals i la generació d’aigua per reutilitzar-la han 
creat expectatives importants els països d'arreu del món com un recurs 
d’interès per resoldre les actuals i futures necessitats d’aigua, a més de les 
problemàtiques associades (Saurí i Arahuete, 2019). 

Els científics van informar que el volum mundial d'aigua reutilitzada durant el 
període 2010-2015 va augmentar de 33,7 (milions de m3/dia) a 54,5 (milions 
de m3/dia) (Shoushtarian i Negahban-Azar, 2020) i s’espera un major 
creixement. Tot i així, segons l'informe del 2017 de les Nacions Unides sobre 
el Desenvolupament de l'Aigua (WWAP, 2017), el 80 per cent de les aigües 
residuals a tot el món encara s'allibera sense tractar al medi ambient, causant 
greus problemes de contaminació i salut. Els països rics, d'altra banda, 
tracten al voltant del 70% de les seves aigües residuals per a millorar la 
qualitat dels ambients aquàtics i afegir un recurs estratègic a les opcions de 
subministrament d'aigua en certes zones d'escassetat d'aigua (Saurí i 
Arahuete, 2019). 

El progrés de la reutilització, no només depèn dels avenços tecnològics. 
L’existència d’un marc legal i reglamentari específic i d’una voluntat política 
de portar-la a terme són factors determinants pel seu desenvolupament. A 
Califòrnia, l’estratègia de convocar Panells d’experts en un marc de 
receptivitat de les institucions responsables de la salut pública i dels recursos 
hídrics, ha resultat en un desenvolupament d’importants normatives pioneres 
per diversos usos de reutilització. En el cas de Catalunya, com bé s’ha mostrat 
a l’apartat anterior, les infraestructures de regeneració en el Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona, en l’Àrea Metropolitana de BCN, en el Camp de 
Tarragona, entre d’altres, ofereixen referents inigualables per impulsar un 
ambiciós programa de seguiment i investigació amb el que impulsar l’auto-
suficiència i generar competència científica i tècnica internacional (Mujeriego, 
2021). 

Els països pioners, que ocupen els primers llocs al rànquing de reutilització 
d'aigua, segons tres criteris diferents, són els següents (Cosín, 2017): 

 Segons volum total, la Xina, Mèxic i els Estats Units són els països amb 
més quantitat de reutilització d'aigües residuals. 

 Qatar, Israel i Kuwait són els països amb més nivell de reutilització per 
habitant. 

 Quan la reutilització es considera el percentatge de l'aigua total 
utilitzada, Kuwait, Israel i Singapur es converteixen en els primers del 
rànquing. 

En el cas d’Europa, destacar que aproximadament mil milions de m3 d'aigües 
residuals urbanes tractades es reutilitza anualment, principalment per reg, 

 
1 – Consorci d’aigües Costa Brava Girona (Regeneració - Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 
(cacbgi.cat)) 
2  – Àrea Metropolitana de BCN (Llistat - Àrea Metropolitana de Barcelona (amb.cat))  
3 – Consorci Besós Tordera (https://www.besos-tordera.cat/)  
4 – Agència Catalana de l’Aigua (https://aca.gencat.cat/ca/inici)  
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fonamentalment als països de la zona del Mediterrani. El gran consum d’aigua 
per part de l’agricultura sobre altres usos com l’industrial o l’urbà, ja que 
consumeix un 70% de l’aigua dolça a nivell mundial, ha estat uns dels motius 
perquè s’aprovés recentment la nova directiva europea de reutilització 
d’aigua regenerada pel reg agrícola (Reglamento (UE) 2020/741 del 
Parlament Europeu i del Consell). 

Per altra banda, tot i que a Espanya queda expressament prohibit pel RD 
162/2007, podríem dir que tecnològicament avui en dia la reutilització directe 
per a aigua potable està solucionat, tot i així, encara no té l'acceptació social 
ni la cobertura jurídica necessària a la majoria dels països on hi ha regulació 
(Cosín, 2017).  

No obstant això, hi ha països on ja s'estan considerant aquest enfocament: 
als EUA (a Texas o Califòrnia), Namíbia o Singapur, on tenen unes condicions 
climàtiques àrides i la manca d'abastament d'aigua potable els han portat a 
innovar i ser pioners a la matèria. 

A continuació, s’expliquen els detalls de 4 plantes pioneres regeneradores 
d’aigua existents a escala industrial de producció d’aigua regenerada per a ús 
prepotable o potable. Les plantes seleccionades es troben a 4 països 
diferents: Estats Units (Orange County), Singapur (NEWater), Austràlia 
(Beenyup) i Bèlgica (Torreele). Aquestes plantes són grans exemples del 
monitoratge continu de cada un dels tractaments i dels indicadors de 
contaminació. A més, han servit de referència del present projecte. 

Orange County, Califòrnia, EUA 

Es tracta d’un dels projectes de purificació d'aigua més gran del món. El 
districte d'aigua del comtat d'Orange va iniciar el seu primer sistema de 
reutilització, Water Factory 21, a la dècada de 1970 i el va substituir el 2008 
el sistema de reposició d'aigües subterrànies (Groundwater Replenishment 
System, en anglès), que actualment, produeix 360.000 m3/dia d’aigua 
regenerada per satisfer les necessitats de prop de 850.000 persones. 

Després del tractament mitjançant processos biològics convencionals 
d'aigües residuals, microfiltració, osmosi inversa, processos d’oxidació 
avançada (UV/H2O2), estabilització i cloració final, les aigües residuals 
s'injecten a l'aqüífer costaner per proporcionar una barrera d'intrusió d'aigua 
de mar i es filtra des de diversos llacs a les aigües subterrànies utilitzades 
com a font d'aigua potable que sovint no es clorada després de la extracció 
(WHO, 2017). 

NEWater, Singapur 

L'èxit de Singapur amb l'aigua reutilitzada molt documentat i discutit a la 
fraternitat mundial de l'aigua, sobretot en l'àrea d'assegurar l'acceptació 
pública mitjançant un programa de comunicació pública integral i ampli dirigit 
a diferents grups d'interessats (WHO, 2017). 

NEWater, introduït el 2003, mitjançant tractaments d’ultrafiltració, osmosis 
inversa i desinfecció ultraviolada (UV) subministra a processos que refereixen 
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una qualitat d’aigua molt elevada. Principalment els usos són per a sectors 
no domèstics com ara plantes de fabricació d'hòsties, finques i edificis 
comercials amb finalitats industrials i de refrigeració d'aire. Durant els mesos 
secs, NEWater també s'utilitza per recarregar els embassaments. 

Actualment, la capacitat de subministrament de 760.000 m3/dia de les quatre 
plantes NEWater pot cobrir fins al 40% de la demanda l'aigua total de 
Singapur (WHO, 2017). 

Beenyup Advanced Water Recycling Plant, Perth, Austràlia  

La ciutat de Perth ha estat experimentant els efectes d'un clima sec amb una 
precipitació significativament reduïda, arribant a reduir el 50% dels reservoris 
d’aigua.  

De mitjana, Perth utilitza uns 270.000 milions de L d'aigua potable a l'any i 
fins a un 20% de les necessitats d'aigua potable de Perth podria ser 
subministrada per la reposició d’aigües subterrànies (Groundwater 
replenishment, GWR) el 2060. L'objectiu de GWR és millorar el tractament 
secundari de les aigües residuals amb processos avançats per produir aigua 
regenerada que compleixi les directrius australianes d'aigua potable abans de 
ser recarregada a un aqüífer per a l'emmagatzematge i el seu ús posterior 
com a font d'aigua potable. Els tractaments avançats consisteixen en 
ultrafiltració, osmosis inversa i desinfecció ultraviolada (UV) (WHO, 2017). 

Torreele, Bèlgica  

La planta de recuperació d'aigua de Torreele/St-André és un exemple de 
reutilització potable indirecta (IPR) mitjançant la recàrrega d'aqüífers. El pla 
està en funcionament des de l'any 2002. Situat a la regió turística costanera 
de Veurne, va ser construït per evitar la intrusió salina a l'aqüífer litoral, 
atendre l'augment de la demanda durant la temporada alta turística i 
compensar la manca d'alternatives adequades. 

L’aigua del sistema passa per una combinació de barreres: precloració, 
ultrafiltració, postcloració de monocloramines, osmosi inversa i desinfecció 
amb ultraviolats (UV). Posteriorment, resideix en aquest dipòsit ambiental 
durant uns 35-55 dies abans de ser extreta, retirada i distribuïda a una 
població d'entre 60.000 i 200.000 habitants (segons la demanda estacional) 
(Onyango et. al., 2014). 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE PERILLS I AVALUACIÓ DE 
RISCOS EN ESQUEMES DE REUTILITZACIÓ 

L’apartat 3.1 resumeix els indicadors microbiològics i químics i el procés de 
la seva priorització i selecció. També descriu la metodologia, els usos i els 
escenaris contemplats per l’avaluació de riscos, així com la definició de plans 
de seguretat per la reutilització d’aigua potable.  
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Seguidament, en els apartats 3.2 i 3.3 es descriu la metodologia seguida per 
determinar els valors protectors (VP) per als contaminants presents a l’aigua 
regenerada en base a la quantificació del risc microbiològic i químic, 
respectivament, en funció dels usos i escenaris plantejats anteriorment. 

Els VPs es poden definir com les concentracions dels contaminants a l’aigua 
regenerada que suposen un risc químic o microbiològic admissible 
considerant diversos usos / escenaris caracteritzats per la seva respectiva 
exposició dels usuaris. 

Per a més detall, es pot consultar el lliurable del PT2 - Identificació i 
monitoratge de contaminants i PT3 - Metodologia d’anàlisis de risc de la guia 
de reutilització. 

3.1 Proposta d’una selecció d’indicadors microbiològics i químics per 
avaluar els riscos associats a sistemes de tractament 

La proposta de selecció es va fer per englobar els contaminants químics i 
microbiològics que es poden trobar a les aigües d’una planta de regeneració 
d’aigua i n’impedeixen la seva reutilització si no s’hi fa un tractament amb un 
seguit de tecnologies d’eliminació òptimes. La necessitat de prioritzar i 
seleccionar un conjunt de compostos químics i microorganismes es planteja 
atesa la dificultat de mesurar tots els contaminants i l’ocurrència de 
contaminants desconeguts o en concentracions difícilment mesurables fins i 
tot amb mètodes analítics avançats. 

Es va elaborar una proposta de llista reduïda d’indicadors amb dos objectius 
principals: 

 Avaluar trens de tractament avançats segons la seva capacitat 
d’eliminar-los. 

 Fer-ne una pla de monitoratge efectiu. 

La Figura 1 mostra les etapes que es van seguir per fer la selecció reduïda 
d’indicadors. En una primera etapa es van consultar els resultats obtinguts 
durant les proves fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua—ACA a l’estació 
regeneradora d’aigües (ERA) del Prat de Llobregat el 2019 (ACA, 2021). Els 
criteris considerats per fer aquesta primera selecció van ser: 

 El risc de presència als efluents d’estacions depuradores de Catalunya. 
 La representativitat de la diversitat de propietats fisicoquímiques. 
 La capacitat de produir efectes adversos o tòxics sobre les persones o 

altres organismes vius. 
 La possibilitat de poder-se mesurar amb mètodes estandarditzats. 

D'aquesta manera es va establir una primera llista que incloïa 68 indicadors 
químics, entre ells nutrients, metalls, compostos orgànics i subproductes de 
desinfecció (o productes de transformació), així mateix com 3 indicadors 
microbiològics. Aquesta llista es pot trobar en la Taula 3 del lliurable del PT2 
però s’omet en aquesta guia per raons de brevetat. 
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Figura 1. Esquema del procés de selecció dels indicadors 
considerats per a l’estudi 

Per poder fer una proposta de pla de monitoratge més efectiu amb menys 
compostos, en va fer una segona etapa de selecció. Com a resultat d’aquest 
procés, es van seleccionar un total de 18 indicadors químics (Taula 1) i 3 
indicadors microbiològics (Taula 2) dels aproximadament 400 components 
estudiats inicialment per l’ACA. 

Per fer aquesta segona selecció, es va prioritzar la conservació de la 
representativitat de la diversitat de propietats dels indicadors químics, així 
com mantenir tots els grups principals d’indicadors, és a dir, nutrients, 
metalls, compostos orgànics, subproductes de desinfecció (productes de 
transformació) i indicadors de diversos grups de patògens. 

És important conservar la representativitat de la diversitat de propietats 
fisicoquímiques, ja que amb propietats semblants es pot assumir que el 
comportament en un determinat tractament també serà semblant. D’aquesta 
manera, tenint un conjunt ampli de propietats cobertes pels indicadors 
permet estimar el comportament d’una àmplia gama de contaminants no 
inclosos en la llista d’indicadors seleccionats. 

El grup de subproductes d’oxidació o desinfecció escollits inicialment es va 
modificar per considerar només els principals compostos que es poden formar 
en els tractaments estudiats en el projecte (ozonització, cloració, desinfecció 
amb diòxid de clor i cloraminació). 

A més, la llista completa dels indicadors inclou tres indicadors microbiològics, 
cada un representatiu de diferents grups de patògens. El nou reglament 
europeu sobre reutilització de l’aigua per a irrigació agrícola i la nova directiva 
sobre la qualitat de l’aigua potable (EP i CEU 2020 a, b) consideren aquests 
indicadors microbiològics i estableixen que els valors de reducció logarítmica 
aconseguits pels trens de tractament han de ser suficients per controlar el 
risc d’exposició a patògens. 

  

Recollida dades: ACA 2021 + 
fonts addicionals

Selecció 1: 
presència, variabilitat 

propietats, efectes 
adversos, mètodes 

anàlisi

Selecció 2
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Taula 1. Selecció 18 indicadors químics 

Categoria Elements i compostos químics 

Nutrients NH4+, NO3- 

Metalls  Ni, Zn 

Comp. orgànics 

Comp. farmacèutics: carbamazepina, diclofenac, venlafaxina 

Agent contrast raigs X: iopromida 

Additiu alimentari: cafeïna 

Biocida: DEET 

Altres comp.: 1,4-dioxà, PFOS, DEHP 

Subproductes 
oxidació/desinfec
ció 

NDMA, CHCl3 , BrO3-, ClO2-, ClO3- 

 

Taula 2. Selecció 3 indicadors microbiològics 

Indicador Aplicació 

Escherichia coli (E.coli) Indicador de l’eficiència dels tractaments 
d’eliminar bacteris 

Bacteriòfags (virus de 
bacteris): colífags somàtics i 
colífags ARN F específics 

Indicadors de l’eficiència de determinats 
tractaments d’eliminar virus 

Espores de Clostridium 
perfringens 

Indicador de l’eficiència de determinats 
tractaments d’eliminar protozous paràsits 
((oo)cists de Cryptosporidium i Giardia) 
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Usos, escenaris i metodologia per l’avaluació de riscos 

Com s’ha mencionat abans, existeix una vinculació directa entre la 
metodologia de risc i els valors protectors. Aquest lligam depèn dels usos de 
l’aigua i dels grups d’escenaris dins d’aquests usos. 

S’han considerat en el projecte els següents usos: urbà, agrícola, industrial, 
ambiental i l’ús potable de l’aigua regenerada (veure Taula 3). 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). 

Tot i aquesta primera classificació dels usos definits, 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 microbiològica de l’aigua 
regenerada es divideixen en conjunts d’escenaris. No obstant, per abordar el 
risc químic, cal separar els escenaris inclosos en el conjunt proposat en cada 
ús del RD 1620/2007 i considerar-los de forma individual. 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 legislats, 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. A més, en el cas que es vulguin fer càlculs d’anàlisi 
quantitatiu del risc microbiològic (AQRM) per derivar valors protectors per 
diferents patògens no legislats en les normatives, s’ha de procedir de la 
mateixa manera i considerar els escenaris, ja que aquests valors depenen de 
la taxa d’ingestió d’aigua que és inherent a cada escenari.  En la Taula 3 s’han 
distingit els riscos microbiològics en la columna amb codi RM i els riscos 
químics en la columna amb codi RQ. A tal efecte, en apartats posteriors es 
detalla aquest doble enfocament per l’estudi microbiològic i químic. 
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Taula 3. Usos i escenaris estudiats dins del projecte 
SUGGEREIX 

Ús aigua 
previst Escenari Codi RM Codi RQ Altres 

Urbà 
residencial 

Reg de jardins privats 1.1., S1 Regant 
exterior S1 Regant exterior NQA 

Descàrrega sanitaris 1.1., S2 Descàrrega 
sanitaris 

S2 Descàrrega 
sanitaris - 

Urbà serveis 
Reg zones verdes 1.2., S1 Regant 

exterior S1 Regant exterior NQA 
Neteja carrers/Rentat 
Industrial de vehicles 

1.2., S3 Neteja 
exterior S3 Neteja exterior - 

Agrícola A A A - NQA 
Agrícola B B B - NQA 
Agrícola C C C - NQA 
Agrícola D D D, S1 Regant 

exterior S1 Regant exterior NQA 

Industrial 

Aigües de procés i de 
neteja indústria no 

alimentària 
3.1. a i b, S4 Neteja 

interior S4 Neteja interior - 
Aigües de procés i de 

neteja indústria 
alimentària 

3.1.c, S4 Neteja 
interior S4 Neteja interior - 

Torres de refrigeració i 
condensadors 
evaporatius 

3.2 - - 

Ambiental 

Recàrrega d'aqüífers per 
percolació 5.1 - NQA  

IFQ  
Recàrrega aqüífer per 

injecció directa 5.2 - NQA  
IFQ  

Reg de boscos i 
silvicultura 5.3 - NQA  

IFQ 
Altres usos 

(manteniment 
aiguamolls, cabals 
mínims i similars) 

5.4 S5 Ecosistemes 
aquàtics 

NQA  
IFQ  

Potable Potable Potable, S6 Ús 
potable S6 Ús potable   
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Continuant amb la metodologia de risc, cal considerar les següents etapes:  

1. Avaluació de l’exposició: Tant en el risc microbiològic com químic 
en aquesta fase ja es consideren les pautes d’exposició amb l’objectiu 
de calcular les dosis . En el cas del risc químic cal considerar els 
diferents models d’equilibri i transferència dels contaminants cap a 
altres fases (per exemple de l’aigua a l’aire). Aquesta informació 
quantificada ja permet avaluar l’exposició. 

2. Avaluació de toxicitat: considera els efectes adversos dels 
microorganismes i contaminants químics sobre la salut humana i 
ecosistemes. 

3. Nivells protectors: A partir de l’establiment d’un risc admissible o 
tolerable, en aquesta etapa es realitza la comparació de l’exposició i la 
toxicitat per derivar, finalment, els valors protectors en base a 
indicadors de risc admissibles (valors objectiu de risc). 

Aquest enfocament basat en AQR és el que ha utilitzat, per exemple, l’OMS 
(WHO) per determinar els VPs 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). 

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 també es basa en una avaluació de risc químic per la protecció dels 
ecosistemes. En aquest cas es considera la concentració de contaminant en 
l’aigua (exposició) que no suposa efectes adversos (toxicitat) per l’ecosistema 
aquàtic (valors PNEC (Predicted No-Effect Concentration)). El valor de 
toxicitat protector per ecosistemes es deriva a partir d’un conjunt d’estudis 
toxicològics realitzats sobre algues, crustacis i peixos i factors de seguretat. 
Per tant, novament, els valors protectors de les NQA es basen en una 
metodologia de risc (en aquest cas risc químic aplicat a ecosistemes aquàtics) 
que finalment han passat a un text legal. 

Les metodologies de risc aplicades als VPs 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. Cal destacar que existeixen bases de dades on es poden trobar 
valors toxicològics reconeguts que també permetrien derivar aquests valors, 
en cas de què no hi hagués antecedents de càlcul dels mateixos. 

El fet que hi hagi aquestes múltiples fonts de VPs, 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 que són d’obligat compliment i seguint per altres 
fonts on es defineixen valors recomanats fins acabar en la pròpia aplicació de 
la metodologia dins del marc del SUGGEREIX. 
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A la Taula 4 es mostra aquesta jerarquització, la qual 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 VPs. En el cas que algun paràmetre 
aparegués en més d’un nivell, el SAD escollirà d’entre aquests VPs el que 
sigui més restrictiu. 

Taula 4. 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 (consum humà, NQA) 

Obligatori  

2  
Valors protectors basats en el risc de 
guies internacionals (OMS, Austràlia). 

Judici Expert  
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  

 

La necessitat de derivar VPs 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, que suposen el nivell 0 de la jerarquia, no només donen valors 
útils i obligatoris per la reutilització, sinó que també citen una gran quantitat 
de legislació entorn als diferents usos de l’aigua regenerada, entre les quals 
destaca la vinculada a les NQA. 

En el nivell 1 estarien les legislacions que afecten a escenaris específics com 
ús potable o impacte sobre ecosistemes aquàtics. Els nivells 0 i 1 serien de 
compliment obligatori. 

El nivell 2 inclouria guies especialitzades (ex: OMS, Austràlia ) dedicades 
també a usos específics com el consum humà o el reg agrícola. En algunes 
guies d’aquest nivell,  s’especifica la metodologia per abordar contaminants 
emergents, com per exemple els fàrmacs. En el marc del projecte 
SUGGEREIX també s’ha disposat d’un grup d’experts que han aportat 
coneixements a aquest nivell. 

El nivell 3 aplicaria a la recerca de valors toxicològics que ja es puguin trobar 
a la bibliografia. 

El nivell 4 correspondria als valors calculats mitjançant l’anàlisi quantitativa 
del risc (AQR(M)) dins del projecte SUGGEREIX. 
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Elaboració de plans de seguretat per a reutilització d’aigua per ús 
potable 

Els plans de seguretat de sanejament més coneguts de l’anglès com 
Sanitation Safety Plan (SSP), suposen una eina de gestió basada en la gestió 
del risc per als sistemes de sanejament, amb el propòsit de protegir la salut 
pública i dels sistemes implicats. 

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. Les 
tasques a dur a terme pel disseny d’un SSP per a la producció d’aigua 
regenerada són les següents: 

1. Descripció del sistema així com creació de l’equip de treball 
2. Identificació de situacions perilloses 
3. Metodologia d’identificació de perills significatius 
4. Avaluació de riscos accidentals 
5. Identificació de punts crítics 
6. Barreres 
7. Desenvolupament i implementació d’un pla de millora incremental 
8. Monitorització de les mesures i verificació 
9. Programa de recolzament i revisió 

A la regeneració d’aigües residuals per a finalitats potables (Reutilització 
potable) es poden distingir 3 modalitats segons la Guia Potable Reuse: 
guidance for producing safe drinking-water (WHO, 2017), la qual ha servit de 
base per la present guia i 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: 

‐ Reutilització Potable Indirecta (RPI): representa l’abocament 
previst d’aigües residuals tractades a les masses d’aigua (amortidors 
ambientals) que s’utilitzen com a fonts d’aigua potable. 

‐ Reutilització Potable Directa potable (RPD): representa la 
introducció d’aigües residuals tractades (amb o sense retenció prèvia) 
en una planta de tractament d’aigua potable sense descàrrega prèvia 
a un amortidor ambiental. 

‐ Reutilització Potable No Planificada: 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. Cas habitual dels sistemes fluvials on aigües a dalt 
s’aboquen aigües residuals (tractades o no) i aigües avall s’utilitzen 
com a recurs hídric. 

A diferència de la Unió Europea, 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 
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d’aplicació, tal com es descriu a la guia Guidelines for Drinking-water Quality 
(GDWQ, WHO 2017a). Aquest marc inclou 3 components:   

‐ Objectius basats amb la salut: basats en el risc que defineixen la 
seguretat de l'aigua potable.  

‐ Plans sanitaris de l’aigua (PSA, de l’anglès Water Safety Plans 
WSP), que 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. 

 Gestió i comunicació per garantir que hi hagi sistemes 
operatius i de gestió adequats per donar suport i mantenir 
la seguretat de l'aigua. 

‐ 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 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. 
 
Tractaments, validació de les mesures de control i monitorització 
Plantes de tractament: 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 
amb múltiples barreres de tractament per tal d’assegurar la seguretat 
sanitària de l’aigua i concretament pel cas de la reutilització potable. 
 
Validació de les mesures de control: 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). 
 
Monitorització: la monitorització operativa és particularment important 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. 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 i garantir una producció constant 
d’aigua potable. 
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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. S'han de basar en els mateixos principis 
que els protocols per a qualsevol altre tipus de sistema d’aigua potable (WHO, 
2017a) i, després d’incidents importants, els WSP i els protocols s’han de 
revisar i modificar si cal. Aquesta revisió ha d'incloure una investigació de 
l'incident i la resposta (Bartram et. al., 2009). 
 
Cal desenvolupar dos tipus de protocols abans que s’implementin els 
esquemes de reutilització potable: 

‐ Protocols externs. donen suport a respostes coordinades entre 
organismes a incidents importants de salut pública. 

‐ Protocols interns: dins dels proveïdors d’aigua potable per fer front a 
incidents menors. 

 
En el següents apartats 3.2 i 3.3 es detalla la metodologia que s’ha dut a 
terme per l’avaluació del risc en funció de cada ús, pel contaminants 
microbiològics i químics, respectivament.  

 
3.2 Avaluació dels riscos microbiològics, definició de valors 

protectors i valors logarítmics de reducció mínims requerits per 
a un tren en funció de l’ús de l’aigua regenerada 

3.2.1 Avaluació de riscos microbiològics 

Com bé s’ha comentat a l’apartat anterior, per catalogar l’avaluació del risc 
microbiològic es divideixen els usos en conjunts d’escenaris tal com es pot 
veure a la Taula 3. 

Ús urbà:  

Per avaluar els VPs en base al risc microbiològic s’ha considerat el conjunt 
d’escenaris codificats en les qualitats detallades en el RD 1620/2007, que 
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 de 
sanitaris i el RD 1620/2007 atribueix els mateixos VPs per aquests dos 
escenaris de l’aigua ja que estan inclosos dins d’una mateixa qualitat. 

Els VPs pel risc microbiològic que determina el RD 1620/2007 per usos urbans 
inclouen paràmetres indicadors de matèria fecal i paràmetres físico-químics 
(sòlids totals en suspensió (SST) i terbolesa). Aquests últims, tot i no ser 
paràmetres microbiològics, s’han inclòs 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. 
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Ús agrícola:  

El Reglament UE 2020/741 estableix els requisits mínims de qualitat de les 
aigües regenerades només per reg agrícola, en funció de la tipologia de cultius 
i del sistema de reg utilitzat. Aquest recent reglament, que substitueix al RD 
1620/2007, diferencia els usos d’aigua regenerada per reg agrícola en classes 
(A, B, C, D) que són sinònims de qualitat. En el cas dels escenaris 
microbiològics, tal com es mostra a l’anterior Taula 3, s’han considerat les 
quatre classificacions detallades a la Taula 5. 

Taula 5. 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 

 

Com a paràmetres microbiològics, el Reglament 2020/741 regula la presència 
d’E.coli, de nemàtodes intestinals, i de Legionella spp, i 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. 

Ús industrial  

La Taula 3 presenta els conjunts d’escenaris i escenaris individuals per 
avaluar els VPs en base al risc microbiològic. 

Per la qualitat 3.2 (més alta) 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.  

Ús ambiental:  

Es consideren els usos ambientals del RD 1620/2007 que es recullen a la 
Taula 3.  
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En la qualitat de risc 5.1 i 5.2 (recàrrega aqüífers), 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. 

Les normes de qualitat ambiental estableixen paràmetres per mesurar la 
qualitat biològica dels rius, 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. 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 VP, 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. 

Ús prepotable (ús potable indirecte) i potable: 

L’ús prepotable 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. 
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. 

A la pràctica 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. 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. 

L’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, per a la 
utilització final de l’aigua prepotable l’objectiu és assolir, mitjançant una 
estació potabilitzadora, la qualitat d’aigua potable, per la qual sí que hi ha 
valors legislats.  

Els VPs pel risc microbiològic estan definits en la Directiva 2020/2184 i en el 
RD 140/2003, que són les normatives que regulen l’aigua per consum humà 
a nivell europeu i espanyol. S’han afegit alguns paràmetres provinents de la 
guia de l’OMS (WHO, 2017a).   

 
3.2.2 Determinació de valors protectors pels riscos microbiològics  

En aquest capítol s’assimilen els escenaris de salut humana i ecosistemes i 
se’n deriven valors per contaminants microbiològics. Per l’AQRM, es segueix 
la metodologia descrita en la guia de l’OMS sobre la reutilització d’aigua per 
ús potable (WHO, 2017a). En aquest projecte es podrien derivar VPs per 
aquells escenaris en els quals els valors d’indicadors microbiològics no estan 
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definits. S’ha decidit desenvolupar aquesta metodologia de manera 
complementària als valors protectors prèviament definits en el cas dels 
escenaris S1 regant exterior, S2 descàrrega sanitaris, S3 neteja exterior, S4 
neteja interior, i S6 per a l’ús potable. 

Identificació de riscos 

Per controlar el bon estat de les aigües es solen utilitzar microorganismes 
indicadors de matèria fecal. Tanmateix, 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. 

A la Taula 6 següent es fa una comparativa amb els indicadors legislats i els 
de la metodologia AQRM: 

Taula 6. Comparativa amb els indicadors legislats i els de la 
metodologia AQRM. 

Identificació de riscos 
-  Contaminants 

Microorganismes 
indicadors – legislació 

Patògens de referència 
– Metodologia AQRM 

Bactèries patògenes E.coli Campylobacter 

Protozous Espores de Clostridium 
perfringens Cryptosporidium 

Virus entèrics colífags Adenovirus, Norovirus, 
Enterovirus i Rotavirus 

 

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). 

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). A 
continuació, es calcula la dosi (d, en nombre de patògens) d’exposició, segons 
l’equació 1, on V correspon al volum ingerit per esdeveniment i Ci és la 
concentració en unitats de nombre patògens/L. 

𝑑 𝐶 𝑉 (1) 
Models dosis 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. Existeixen dos 
models de dosi-resposta de patògens, el model exponencial i el Beta-Poisson, 
que són els que majoritàriament s’utilitzen en AQRM. 
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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 (obtingut de manera bibliogràfica en aquest 
projecte) és específic de cada organisme i es determina mitjançant la 
identificació dels diferents símptomes de la malaltia i la seva freqüència 
relativa d’ocurrència. 

La Figura 2 presenta el diagrama de flux que s’ha de seguir per calcular el 
risc d’infecció. 

 

Figura 2. 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 VP. Els resultats obtinguts en cada 
pas del càlcul i els valors protectors calculats es troben recollits en les Taules 
B.1-B.6 de l’Annex B. 

Aquest VP 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. 

3.2.3 Definició de valors logarítmics de reducció mínims requerits per a un 
tren de tractament 

El terme de reducció logarítmica requerida és el nombre d’unitats de 
logaritme que s’han d’eliminar d’un patogen en una estació de tractament, 
per assolir el VP. Es calcula amb la següent equació (2): 
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𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 log
𝑃𝑎𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 (2) 

 

Per la determinació dels valors de reducció logarítmica (LRV) de grups de 
patògens requerits per a un tren de tractament en funció de l’ús de l’aigua 
regenerada s’han dut a terme una sèrie de càlculs i assumpcions. 

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 altra banda, per traslladar els VPs dels patògens amb la metodologia 
AQRM als grups d’indicadors definits s’hauria de calcular la reducció 
logarítmica per cada patogen i agafar la més restrictiva dins de cada grup 
d’indicadors. 

El SAD considerarà els VP per als indicadors microbiològics definits per la 
normativa, o alternativament, si no hi ha definits VP per la normativa, els 
valors de reducció logarítmica. El SAD permetrà modificar els valors de 
reducció logarítmica si es disposa d’una avaluació més específica del risc 
microbiològic. 

Finalment, els VPs per l’avaluació del risc microbiològic per als usos avaluats 
es recullen als següents annexes: 

‐ Ús urbà: annex A.1 i A.2 
‐ Ús agrícola: annex A.3 al A.6 
‐ Ús industrial: annex A.7 al A.9 
‐ Ús ambiental: annex A.10 al A.13 
‐ Ús prepotable /potable: annex A.14 

 

3.3 Avaluació dels riscos químics i definició de valors protectors en 
funció de l’ús de l’aigua regenerada 

3.3.1 Avaluació de riscos químics 

Per a la definició dels VPs dels paràmetres químics vinculats als usos, s’han 
desenvolupat escenaris de la Taula 3 dins dels usos definits també pels 
paràmetres microbiològics. Aquests escenaris concreten molt l’ús de l’aigua 
regenerada i són aplicables en algun cas a més d’un ús per a donar resposta  
a les mateixes problemàtiques dels paràmetres químics. Els escenaris 
desenvolupats són els següents: 

 S1 Regant exterior. Definiria un escenari únic de protecció de regants 
i plantes vàlid per reg de jardins privats (ús urbà residencial), reg de 
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zones verdes (ús urbà serveis) i ús agrícola tipus D. No inclou el cas 
de reg d’aliments que es puguin consumir per tercers. 

 S2 Descàrrega sanitaris. Definiria un escenari dins de l’ús urbà 
residencial. 

 S3 Neteja exterior. Definiria un escenari dins de l’ús urbà serveis 
(Neteja carrers i rentat Industrial de vehicles). 

 S4 Neteja interior. Definiria un escenari dins de l’ús industrial. 
 S5 Ecosistemes aquàtics. S’assimilaria a les NQA definides en 

diverses directives. Mateixa metodologia de risc. 
 S6 Ús potable. S’assimilaria al consum humà definit en base a la 

Directiva 2020/2184 i el RD 140/2003. Mateixa metodologia de risc. 

En el cas dels contaminants químics també s’ha fet servir la metodologia AQR, 
tal i com es descriu a l’apartat 3.1. En aquest cas el model conceptual és el 
que especifica cada escenari i també s’ha considerat el comportament dels 
contaminants químics pel que fa a la seva transferència a altres fases. 
L’anàlisi dels valors de toxicitat pels contaminants químics inclou els efectes 
sistèmics i els cancerígens (en cas que el contaminant ho sigui) per separat. 
A continuació, es descriuen aquest escenaris específics de risc químic (S1 a 
S6) 

S1. Regant exterior 

Els regs urbans (jardins privats i zones verdes) es consideren de forma 
general com a un escenari únic a la guia interpretativa del RD de reutilització 
(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. 

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. 

D’altra banda, 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. En el cas del risc químics dins de SUGGEREIX  
només 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. Aquest 
ús (classe D) 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. 
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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. Aquest 
escenari seria vàlid pels usos definits anteriorment. 

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.) 

S2. Descàrrega sanitaris 

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). 

Un segon escenari derivat doncs, serà la descàrrega d’aparells sanitaris dins 
d’habitatges amb ús residencial. 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 també receptors infantils. 

S3. Neteja exterior 

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. 

S4. Neteja interior 

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

Amb aquest enfocament s’ha proposat un escenari S4 Neteja interior, que 
considera aquests usos industrials. 
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S5. Ecosistemes aquàtics 

Pel risc químic, es considerarà només la qualitat 5.4 del RD 1620/2007 que 
està enfocada a la protecció d’ecosistemes aquàtics (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. 

L’enfocament que s’ha fet doncs és desenvolupar un escenari S5 dedicat a la 
protecció d’ecosistemes aquàtics (rius, aiguamolls). El càlcul del PNEC 
(Predicted No-effect concentration) per organismes aquàtics és un 
enfocament que permet fer una valoració del risc d’una substància perillosa 
en el medi per conèixer per sota de quina concentració llindar no origina 
danys en els organismes del medi. 

Aquest enfocament amb PNEC ja es contempla en les NQA i el reglament UE 
2020/741. 

En el projecte SUGGEREIX s’adoptaran prioritàriament els valors de NQA ja 
legislats, entenent que ja són protectors dels ecosistemes i seria convenient 
buscar o derivar PNEC, per aquells que no estiguin legislats. 

S6. Ús potable 

L’objectiu d’aquest apartat és considerar la ingestió de l’aigua com a escenari 
S6 ús potable per derivar els VPs dels contaminants químics en base a ús 
potable. Es tracta d’un escenari que no es considera en el RD de reutilització 
d’aigua, però que és una bona referència per comparar amb la qualitat d’aigua 
potable. 

Aquests VPs de contaminants químics per ingestió d’aigua també es poden 
comparar amb l’aigua de partida per potabilitzar per tal de determinar quins 
contaminants requereixen una major eliminació durant el procés de 
potabilització. 

3.3.2 Definició del quocient de risc  

El quocient de risc (QR) el SAD l’utilitzarà per avaluar el nivell de risc associat 
a una determinada concentració d’un indicador químic a les aigües i suggerir 
una freqüència de monitoratge de l’indicador químic. El QR es defineix com: 

𝑄𝑅 ,
𝐶 ,

𝑉𝑃
 (3) 

on Ci,sortida és la concentració d’un determinat indicador i a la sortida de la 
planta de producció d’aigua regenerada; i VPi, és el valor protector per a 
aquell indicador al punt de sortida de la planta en funció de l’ús de l’aigua 
regenerada. 

Els VPs s’han organitzat en tres tipus segons els principals organismes 
exposats:  

 VPs de qualitat ambiental (tipus 1) 
 VPs de salut humana (tipus 2)  
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 VPs de plantes (tipus 3) 
 

3.3.3 Definició de valors protectors pels contaminants químics específics 

VPs RISC QUÍMIC SALUT HUMANA 

Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, s’han definit conceptualment 
els usos i escenaris del RD de reutilització i , un cop concretats aquests, és 
possible en algun cas (sobretot en escenaris S5 i S6) trobar valors legislatius 
o valors derivats per entitats de prestigi que encaixin en aquests usos i 
escenaris de risc químic. 

L’objectiu d’aquest apartat és presentar amb més profunditat la metodologia 
per calcular VPs per contaminants químics d’aigües regenerades a nivell de 
jerarquia 4 (és a dir, quan no s’han trobat i cal derivar-los) i també tenir les 
bases per entendre i integrar VPs que han estat estudiats anteriorment en 
projectes o guies (nivell jerarquia 2). El càlcul estricte de VPs, no aplicaria si 
existeixen valors per nivells de jerarquia inferiors (legislació, valors de guies). 

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 3. Els escenaris emprats en el present projecte s’han detallat a 
l’anterior capítol i són els de la Taula 7 que inclou les vies (ingestió (o via 
oral), contacte dèrmic i inhalació) considerades per cada escenari. Cadascuna 
d’aquestes vies té associat un valor de toxicitat per efectes sistèmics i 
cancerígens, per tant l’avaluació de la toxicitat és un punt a desenvolupar. 

 

Figura 3. Metodologia general emprada en el càlcul dels VPs 
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La separació d’efectes sistèmics i cancerígens és necessària, ja que la relació 
entre dosi i efecte obeeix a models diferents. En el cas que siguin presents 
tots els valors de toxicitat s’obtindria per efectes sistèmics la dosi de 
referència oral (equivalent a TDI de l’OMS), dosi de referència dèrmica (sovint 
extrapolada a partir de la dosi oral) i la concentració de referència. En el cas 
d’efectes cancerígens el Slope Factor oral, Slope Factor dèrmic i la Unit Risk 
Factor serien els paràmetres a considerar per derivar els VPs. Tornant a la 
Taula 7  i considerant un dels dos efectes (sistèmic o cancerigen), és factible 
enfocar-se només en una via (per exemple la via dèrmica del escenari S1) i 
derivar la concentració només per aquella via. Per obtenir aquesta 
concentració es combinarà el valor de toxicitat per via dèrmica amb les 
propietats o pautes d’exposició definides en l’escenari (superfície de pell 
exposada de la persona que rega, temps d’exposició durant el reg, etc.) i 
propietats dels contaminants (per exemple coeficient de permeabilitat de 
cada contaminant a través de la pell). També per a aquest càlcul s’ha adoptat 
un nivell de risc admissible preestablert (THQ=1 per efectes sistèmics i 
TR=10-5 per efectes cancerígens). 

Aplicant el mateix enfocament a la via oral i a la inhalació s’obtindria la 
concentració d’efectes adversos d’aquestes vies actuant soles. En el cas de la 
via oral, els valors considerant només la via oral s’han derivat a partir dels 
VPs de l’escenari S6 que considera la ingestió d’aigua. 

En el cas de la via inhalació, per derivar la concentració en aigua lligada a 
aquesta via cal plantejar els factors de volatilització (model de transferència 
al medi en la Figura 3), que tenen en compte la transferència entre aigua i 
aire. Els factors de volatilització en SUGGEREIX 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). 

Combinant les concentracions obtingudes per les tres vies per cadascun dels 
escenaris s’obtenen les concentracions per cada contaminant en aigua que 
provoquen efectes sistèmics (Co) i cancerígens (C’o). Finalment, s’adopta el 
valor inferior de les dues. 

  



   

36 
 

Taula 7. 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 - - - 

 

A partir de les expressions de les vies i del plantejament de la Taula 7 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. 

Els VPs dels contaminants seleccionats pels escenaris S1, S2, S3, S4 i S6 
apareixen als annexos C.1, C.2, C.3, C.4 i C.6. respectivament. En aquestes 
taules es detalla el nivell de la jerarquia per veure la metodologia. 

VPs RISC QUÍMIC ECOSISTEMES 

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 aquàtic o PEC 
(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 la 
següent relació:  

𝑇𝑈
𝑃𝐸𝐶
𝑃𝑁𝐸𝐶

𝑉𝑃
𝑃𝑁𝐸𝐶

 (4) 

Si TU ≤ 1, el risc és admissible: 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. 

Considerant el valor límit TU=1, el valor de PNEC indica directament la 
màxima concentració mitjana anual a la que pot estar sotmès un receptor del 
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medi aquàtic sense desenvolupar efectes crònics adversos. Aquest darrer 
valor serà doncs el VP. 

Els VPs dels contaminants seleccionats per aquest escenaris (S5) apareixen 
a l’annex C.5. També s’indica el nivell de jerarquia. 

 

4. SISTEMES DE TRACTAMENT EN ESQUEMES DE 
REUTILITZACIÓ 

L’objectiu principal d’aquest punt és donar a conèixer les metodologies de 
tractament que utilitza l'eina d'ajuda a la decisió (SAD) per recomanar una 
operació unitària determinada en un cas d'aplicació particular. Per tal 
d’arribar a les conclusions que s’exposen a continuació s’han dut a terme les 
tasques següents: 

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

 Estimació d’impactes econòmics i ambientals de les operacions 
unitàries. 

 Disseny de trens de tractament a partir de trens de tractament de 
casos de referència i a partir de les eficiències d'eliminació de les 
diferents operacions unitàries estudiades. 

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

4.1 Tipologia de tractaments de regeneració segons qualitat 
d’aigua obtinguda 

En aquest apartat es fa una descripció de les diferents tipologies d’operacions 
unitàries que es tindran en compte per fer tot l’anàlisi posterior de revisió 
d’eficiències d’eliminació, impacte econòmic i ambiental. Aquestes es separen 
en operacions unitàries de regeneració convencionals i en operacions 
unitàries de regeneració avançada Així mateix, es fa un recull dels trens de 
tractament més típics segon ús. 

4.1.1 Operacions unitàries de regeneració convencionals 

Es consideren operacions unitàries de regeneració convencionals aquelles que 
estan dissenyades per a l’eliminació de la matèria orgànica particulada i 
dissolta, la terbolesa i els sòlids en suspensió. Com a operacions unitàries 
convencionals s’han tingut en compte solucions integrals, solucions post-
tractament i solucions de desinfecció. 

Com a solució integral s’ha considerat els bioreactors de membrana (MBR), 
sen aquests operacions unitàries de depuració de fangs actius on el 
decantador secundari (DS) és substituït per un sistema de membranes 
d’ultrafiltració (UF) o microfiltració (MF). 
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Les solucions post-tractament considerades han sigut el procés fisicoquímic 
+ decantació (FQ-D), el biofiltre de sorra (BFS), el carbó actiu biològic (CAM) 
i les membranes de microfiltració i ultrafiltració (MF/UF). Aquestes solucions 
son operacions unitàries afegides després del decantador secundari dels 
fangs actius convencionals (FAC). L'objectiu és l'eliminació de sòlids en 
suspensió i col·loidals, i procurar un sistema que permeti esmorteir la 
variabilitat de l'efluent d'entrada a l'estació regenerada d'aigües, amb la 
finalitat de permetre un funcionament correcte de les etapes posteriors, com 
la desinfecció. 

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

A la Taula D.1.1 – D.1.3 de l’Annex D.1, es mostren els pretractaments i 
paràmetres diana de tractaments de solucions integrals, de solucions post-
tractament i els processos de desinfecció contemplats. 

4.1.2 Operacions avançades de regeneració avançats  

Es consideren tractaments avançats aquelles operacions unitàries que estan 
dissenyades per a l’eliminació de sals dissoltes i microcontaminants, tant 
orgànics com inorgànics. Les operacions unitàries considerades son la osmosi 
inversa (OI), la electrodiàlisi (EDI), el carbó actiu en pols (CAP)/carbó actiu 
granular (GAC) i els processos d’oxidació avançats (POA). 

A Taula D.1.4 de l’Annex D.1 es mostren els pretractaments i paràmetres 
diana dels tractaments avançats. 

4.1.3 Trens de tractaments més habituals  

S’han definit un total de dos cents setanta-dos trens de tractament. Aquests 
han estat dissenyats a partir de trens de tractament de casos de referència i 
a partir de les eficiències d'eliminació de les diferents operacions unitàries 
estudiades. 

El detall dels trens de tractaments proposats estan inclosos a l’Annex 2 del 
PT4 - Trens de tractament més habituals segons ús. 

A continuació s'expliquen els trens de tractament més comuns en funció del 
tipus d'aplicació. 
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Taula 8. Exemples de trens de tractament més comuns: terciari bàsic i 
avançat en funció del tipus d’aplicació  

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

Procés + 
paràmetres 

diana 

Fisicoquímic  eliminació dels sòlids en suspensió i part de la 
matèria orgànica. 
Filtració  afinament per als sòlids en suspensió i barrera per a 
alguns patògens. 
Desinfecció  reducció del contingut microbiològic. en aquest cas el 
més 
adequat seria la cloració, doncs la dosis emprada de clor dictaria la 
reducció del contingut microbiològic. 

Casos 
d’èxit 

14 plantes a nivell mundial, com l'ERA del Baix Llobregat o en 
diverses plantes a Califòrnia (conegut com el Title 22) 

Usos 
Tots els especificats en el RD 1620/2007 i del Reglament EU 
2020/741.  

Tractament avançat:  
Producció d'aigua pre-potable o manteniment de cabal mínim (recàrrega 

d'aqüífers) 

Procés + 
paràmetres 

diana 

A i B) Membranes de UF/MF: eliminació de la matèria en suspensió i 
part del contingut microbiològic. 
A i B) Membranes de OI: produirà una aigua amb un baix contingut 
en sals i baixa concentració de matèria orgànica dissolta. 
A) POA del tipus ultraviolat/peròxid d’hidrogen (UV/H2O2): 
eliminació de compostos orgànics com 1,4-dioxà o el N-
nitrosodimetilamina (NDMA). 
B) Desinfecció: l'eliminació de compostos orgànics és menor que si 
s'instal·lés un POA, però s’assegura l’eliminació de patògens.  
A i B) Remineralització de l’aigua mitjançant l’eliminació del diòxid 
de carboni (CO2) i la dosificació de l’hidròxid de calci (Ca(OH)2). 

Casos 
d’èxit 

A) Plantes Edward C. Little WRP en Los Angeles, USA i a Orange 
County Groundwater Replanishment System en Orange County, 
USA. 
B) Plantes regeneradores d'aigües, com l'ERA del Baix Llobregat o a 
Austràlia en plantes com Beenyup o Boneo WRP 

Usos 
Tots els especificats en el RD 1620/2007 i del Reglament EU 
2020/741, ús ambiental i pre-potable.  
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4.2 Eficiències de tractament en les metodologies utilitzades en la 
regeneració d’aigua  

A continuació, es resumeixen les revisions realitzades referent a les 
eficiències de tractament segons tipologies de contaminants i tipus de 
tractament. Per a un detall exhaustiu consultar l’Annex 1 del PT4- Base de 
coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals 
i econòmics, el qual és la base de dades que s’utilitzarà per el Sistema d’Ajuda 
a la Decisió (SAD). 

S’ha analitzat l’eficiència d’eliminació de 4 paràmetres subrogats, 2 indicadors 
químics/nutrients, 10 TrOCs, 2 metalls pesants i 3 paràmetres microbiològics 
segons les operacions unitàries definides. En cada una d’elles, s’ha definit les 
eficiències d’eliminació, l’origen de la informació i la referencia d’on s’ha 
extret la informació. Les eficiències d’eliminació s’han expressat com a 
percentatges d’eliminació mínims i màxims. No obstant, pels contaminants 
microbiològics les eficiències s’han expressat amb valors de reducció 
logarítmica (LRV) i, per la mesura del pH, com a valors mínim i màxim. 
L’origen de la informació manifesta si les eficiències són d’experiments 
realitzats al laboratori, de resultats reportats a plantes pilot o resultats 
reportats de plantes industrials. 

Els paràmetres que no tenen cap impacte o rellevància en el tractament 
indicat s’han com “N.A” amb una eficiència d’eliminació del 0 %. 

A la següent taula es resumeixen les operacions unitàries més eficients i 
significatives per l’eliminació dels paràmetres subrogats, els indicadors 
químics/nutrients, traces de contaminants orgànics, metalls pesants i 
contaminants microbiològics. 

Taula 9. Operacions unitàries més eficients i significatives 
per l’eliminació dels contaminants 

Tipus de contaminants 
Operacions unitàries més eficaces 
per la remoció dels contaminants 

Subrogats OI 
Indicadors químics/nutrients BFS, EDI, OI 

Traces de contaminants orgànics OI, POA 
Metalls pesants OI, EDI, CAB,CAG,CAP 

Contaminants microbiològics DES 
 

Una vegada realitzada la validació del SAD es van recalibrar algunes 
eficiències d’eliminació augmentant el rang mínim i/o màxim  per tal d’ajustar 
els valors als obtinguts al rang d’eliminació del SAD. En el cas del tractaments 
BRM i CAG, per exemple, per verificar que els tractaments segueixen 
aconseguint les eficiències d’eliminació de determinats indicadors químics es 
recomana mesurar periòdicament les concentracions dels indicadors a 
l’entrada i a la sortida (dels tractaments respectius). Es poden utilitzar valors 
validats d’eficiència d’eliminació de COT i/o absorbància UV per monitorar de 
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manera contínua l'eficiència dels tractaments BRM i CAG. També, per a la 
qualitat microbiològica, convé monitorar la qualitat química de l’aigua al punt 
de sortida del tractament secundari i al punt de sortida de la planta.  

4.2.1 Eficiències en l’eliminació de paràmetres subrogats 

Els paràmetres subrogats seleccionats són el pH, la conductivitat, la 
terbolesa, els sòlids en suspensió totals (SST) i el carbó orgànic total. 

A la Taula 10 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i els 
paràmetres subrogats classificant les eficients per, N.A, baixa, mitja i alta. 

Taula 10. Resum de les eficiències d'eliminació dels 
paràmetres subrogats en les diferents operacions unitàries 

Eficiència/ 
Paràmetre* 

Conductivitat Terbolesa/SST COT 

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

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

 EDI, POA, DES, 
CAP 

DES 

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

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

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

4.2.2 Eficiències en l’eliminació d’indicadors químics / nutrients 

Els indicadors químics/nutrients seleccionats son l’amoni (NH4
+) i el nitrat 

(NO3
-). Les operacions unitàries que permeten una eliminació efectiva son els 

biofiltres de sorra, l’osmosi inversa i l’electrodiàlisi. 

A la Taula 11 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i 
indicadors químics/nutrients classificant les eficients com N.A, baixa, mitja i 
alta 

Taula 11. Resum de les eficiències d'eliminació dels 
indicadors químics/nutrients en les diferents operacions 

unitàries. 

Eficiència/Paràmetre NH4+ NO3- 

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

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

D, MF/UF  
BAIXA - - 
MITJA - - 

ALTA 
BRM, BFS, OI, EDI, CAP, 

CAG 
BFS,OI, EDI, BRM** 

*N.A: No aplica, Baixa: 0-40%, Mitja: 40-70%, Alta: 70-100%. 
**BRM pot ser alta si s’inclou desnitrificació  
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4.2.3 Eficiències en l’eliminació de TrOCs 

Els TrOCs poden eliminar-se mitjançant diferents tipus de processos com 
l'adsorció, l'oxidació química, l’osmosi inversa o processos de filtració 
biològica. 

4.2.4 Eficiències en l’eliminació de metalls 

Les operacions unitàries disponibles per a l'eliminació de metalls pesants de 
les aigües residuals inclouen els processos fisicoquímics, l’adsorció amb carbó 
actiu (ADCA), els filtres de sorra, l’electrodiàlisi i l'osmosi inversa. A la Taula 
12 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries i metalls 
classificant les eficiències com N.A, baixa, mitja i alta. 

Taula 12. Resum de les eficiències d'eliminació del zinc i el 
níquel en les diferents operacions unitàries. 

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

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

ALTA 
FS, BFS, CAB, OI, EDI, 

CAP/CAG 
CAB, OI, EDI, CAP/CAG 

 

4.2.5 Eficiències en la desinfecció: eliminació de contaminants  
microbiològics 

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

A la Taula 13 es mostra un resum de les diferents operacions unitàries 
classificant les eficiències per N.A, LVR menors a 2, LVR entre 2 i 4 i LVR 
majors a 4 i els LVR entre 1 i 4 que són desinfectants molt dependents de la 
dosis. 
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Taula 13. Resum de les eficiències d'eliminació dels 
contaminants microbiològics en les diferents operacions 

unitàries. 

Eficiència 
/Paràmetre Bacteris Virus Protozous 

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

CAB, EDI, 
CAP/CAG, Cl2, 

NaClO 

LVR≤2 FQ-D, FS, BFS, 
MF/UF 

FS,BFS, BRM, FS, 
MF/UF 

FS, BFS, 
cloramines, FQ-D, 

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

1 < LRV ≤ 4 O3, Cl2, cloramines, 
NaClO, ClO2 

O3, Cl2, 

cloramines, 
NaClO, ClO2 

O3, ClO2 

 

4.3 Altres criteris de priorització 

A més de veure les eficiències de tractament dels diferents paràmetres 
seleccionats segons operació unitària, s’han estudiat altres criteris que poden 
servir per prioritzar un operació unitària o un altre. Aquests criteris son 
bàsicament: 

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

Per a més detall consultar a l’Annex 1 del PT4- Base de coneixement amb 
dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals i econòmics. 

4.3.1 Temps d’estabilització de l’operació unitària 

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

En la Taula D.2.1 de l’Annex D.2 es resumeixen el temps d'estabilització de 
cada unitat i una breu descripció dels motius de la seva durada. 
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4.3.2 Subproductes generats durant la desinfecció 

Respecte als subproductes de desinfecció, s’han tingut en compte els 
generats per la formació de clorats en l’aigua com a resultats de la degradació 
del clor i els generats per la formació de SPD halogenats, com els 
trihalometans i els àcids haloacètics, a causa de la reacció del clor amb la 
matèria orgànica. Per més informació mirar el PT4 (l’Annex 1- Base de 
coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes mediambientals 
i econòmics) on s’ha determinat la probabilitat de formació del SPD per cada 
tractament (baixa, mitja, alta) en funció a la capacitat d’eliminació dels 
precursors en els tractaments previs. Cal mencionar que la formació de SPDs 
també pot tenir lloc en tractaments posteriors.  

4.3.3 Superfície necessària per implementar el tractament. 

La superfície necessària pels diferents tractaments inclou la instal·lació de 
l’operació unitària, perifèrics (tancs, bombes, emmagatzematge de productes 
químics, etc.) i el sistema de control tipus Controlador lògic programable (PLC 
de l’anglès Programmable Logic Controller). 

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

A la Taula D.2.2 de l’Annex D.2 es resumeixen les diferents plantes de 
referència que s’han utilitzat per estimar la superfície necessària de les 
diferents instal·lacions. 

 

4.4 Impactes econòmics i ambientals de les tecnologies de 
tractament 

Pel càlcul dels impactes econòmics com ambientals de les tecnologies de 
tractament, s’ha inclòs, per una banda els costos d'inversió i operació i 
manteniment de cada operació unitària, i d'altra banda, el càlcul de la petjada 
hídrica i petjada de carboni. 

Els resultats detallats de tots dos indicadors poden veure's a l’Annex 1 del 
PT4- Base de coneixement amb dades d’eficiències d’eliminació, impactes 
mediambientals i econòmics com a base de dades de criteris de priorització, 
com a informació d’entrada pel SAD. El detall dels càlculs així com la 
informació que conté es detalla a continuació. 
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4.4.1 Indicadors d’impacte econòmics 

S’ha estimat els costos d’inversió (CAPEX) i manteniment (OPEX) per les 
diferents operacions unitàries per tal d’obtenir un ordre de magnitud de la 
inversió necessària. 

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

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

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

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

A la Taula D.3.1 de l’Annex D.3 es poden veure les referències utilitzades així 
com els cabals de referència. 

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

4.4.2 Indicadors d’impacte ambiental 

Tant per la petjada de carboni com per la petjada hídrica, s’han considerat 
els impactes associats a l’operació de cada operació unitària, incloent-hi el 
consum associat d’electricitat, el consum de reactius químics o altres 
entrades rellevants (per exemple, carbó actiu). 

A Taula D.3.2 de l’Annex D.3 es descriuen els factors d’emissió, per a la 
petjada de carboni (en unitats de kg CO2 eq. per unitat d’energia, reactiu 
químic o carbó actiu) i la petjada hídrica indirecta (en unitats de L eq. per 
unitat d’energia, reactiu químic o carbó actiu) que s’han considerat pel càlcul 
dels impactes de cada operació unitària. 

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

 

5. PROPOSTA PER AL MONITORATGE OPERACIONAL 
D’UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ D’AIGUA 
REGENERADA 

En aquest apartat s'explica la proposta de monitoratge d’una planta de 
producció d’aigua regenerada a l’entrada i a la sortida d’aquesta (apartat 5.1) 
i al llarg d’un tren de tractament (apartat 5.2) en funció de l’ús de l’aigua 
regenerada i els riscos microbiològics i químics associats. Es descriu la 
informació sobre mètodes de monitoratge i també s’indiquen consideracions 
addicionals relacionades amb el monitoratge en situacions d’emergència 
(apartat 5.3). 

Els paràmetres subrogats permeten avaluar l’eficiència dels tractaments de 
manera contínua o ràpida; els indicadors i contaminants permeten avaluar la 
qualitat de l’aigua. També poden servir per verificar el rendiment dels 
tractaments, però la seva anàlisi lenta i, a vegades, cara és un desavantatge 
prou significatiu pel seu ús en aquest propòsit. Per tant, es busca establir 
relacions entre canvis en paràmetres subrogats i canvis en indicadors i 
contaminants. Així, és possible fer una proposta de requeriments de 
monitoratge en funció dels usos d’aigua regenerada, i de l’eficiència dels 
tractaments en temps real per controlar els riscos que poden afectar la 
qualitat de aigua. 

5.1 Proposta de monitoratge dels punts d’entrada i sortida d’una 
planta 

Un aspecte clau per al control de risc és el monitoratge de la qualitat d'aigua 
de sortida d'una planta de tractament. 

5.1.1 Mètodes d’anàlisi per al control de la qualitat de l’aigua 

La Taula A4 de l’Annex del PT2 relaciona cada component de la Taula A1 de 
l’Annex del PT2 amb els mètodes d’anàlisi principals (columna G) i les matrius 
d’aigua per a les quals els mètodes són aplicables (columnes C-F). 

Els mètodes de monitoratge dels indicadors seleccionats es mencionen a 
continuació: 

 Nutrients: mitjançant mètodes en línia o al laboratori. 
 Metalls (i semimetalls): els mètodes més habituals per quantificar-ne 

concentracions totals inclouen mètodes d’espectrometria atòmica. 
 Compostos orgànics: la Taula A4 de l’Annex del PT2 proporciona 

referències de mètodes desenvolupats per mesurar-los amb una 
sensibilitat adequada. Dins d’aquest grup, es distingeixen: mètodes 
que permeten quantificar múltiples compostos alhora i mètodes que 
mesuren compostos individuals. 
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 Productes de transformació incloent els subproductes de desinfecció: 
mètodes estandarditzats que permeten quantificar múltiples 
compostos alhora per la semblança entre ells respecte a les propietats. 

 Microbiològics: mètodes de cultiu estàndards o de biologia molecular 
(més ràpids que els tradicionals i d’elevada sensibilitat, poden 
complementar el monitoratge de patògens i indicadors). 

5.1.2 Requeriments i freqüències de monitoratge periòdic dels 
indicadors de la qualitat 

En aquesta secció es descriu la proposta de monitoratge de la qualitat 
microbiològica i química de l’aigua als punts d’entrada i sortida de la planta. 

Qualitat microbiològica 

La Taula E.1.1 de l’Annex E de la present guia mostra les freqüències 
recomanades per monitorar els indicadors microbiològics al punt de sortida 
en funció de l’ús de l’aigua regenerada i els corresponents valors de reducció 
logarítmica requerits per a un determinat ús de l’aigua regenerada. Per fer 
aquesta proposta, es van considerar els requeriments de les normatives sobre 
aigües (EP i CEU 2020 a, b; Ministerio de la Presidencia 2003, 2007). S’indica 
un rang de freqüències en els casos en què diverses normatives afecten usos 
associats amb valors de reducció logarítmica similars. En la secció 3.4.1. del 
PT2 es troba informació més detallada sobre aquest tema. 

Qualitat química 

La Taula E.2.1 de l’Annex E recull les freqüències recomanats per monitorar 
els indicadors químics al punt de sortida en funció dels valors del quocient de 
risc, QR, o sigui el rati entre la concentració a la sortida i el VP. Per elaborar 
aquesta proposta, es van considerar els requeriments de les normatives sobre 
aigües (Council of the European Communities—CEC 1991; EP i CEU 2008, 
2020 b; Ministerio de la Presidencia, 2003, 2007; Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2015). 

En el cas que un mateix indicador químic (p. ex. els nutrients) estigui regulat 
per més d’una normativa s’estableix un rang de freqüències de monitoratge 
requerides per les diferents normatives d’acord amb el tipus de VP elegit per 
al càlcul del QR. 

 

5.2 Proposta de monitoratge de cadascun dels tractaments que 
constitueixen un tren de tractament 

5.2.1 Monitoratge dels tractaments en temps real mitjançant de 
paràmetres subrogats 

La proposta de monitoratge dels tractaments en temps real es focalitza en el 
monitoratge de paràmetres subrogats, paràmetres que permeten avaluar 
l’eficiència de processos de tractament en continu o de manera ràpida. Això 
és especialment necessari per al monitoratge operacional per assegurar que 
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cada procés unitari compleix amb la seva funció de control de riscos aguts 
associats a la contaminació amb patògens. 

A la Taula A5 de l’Annex del PT2 - Identificació i monitoratge de contaminants, 
cada tractament es relaciona amb els paràmetres subrogats més rellevants i 
s’hi indiquen altres paràmetres que es recomanen de mesurar contínuament 
per determinar els paràmetres subrogats principals i/o avaluar l’eficiència 
dels tractaments. A través d'un sistema adequat de gestió de dades que 
emmagatzema i analitza aquestes mesures de paràmetres subrogats, es 
garanteix el compliment dels objectius de tractament prèviament validats 
d'un procés unitari. 

Alguns d’aquests paràmetres són directament mesures d’anomenats 
paràmetres suma de la qualitat de l’aigua (p. ex. COT, terbolesa i 
conductivitat) i els mètodes d’anàlisi corresponents es recullen a la Taula A4 
de l’Annex del PT2. També es recullen a la mateixa Taula A4 els mètodes 
d’anàlisi habitualment utilitzats per monitorar contínuament les 
concentracions residuals de desinfectants i ozó. Altres paràmetres depenen, 
a més de les mesures, de càlculs fet a partir de caudals o altres paràmetres 
d’operació com és el cas de la dosi de radiació ultraviolada i només es recullen 
a la Taula A5 de l’Annex del PT2. 

De manera orientativa, la mateixa Taula A5 també indica si canvis en els 
paràmetres subrogats utilitzats per monitorar un determinat tractament 
poden relacionar-se amb reduccions de les concentracions dels indicadors 
químics (columna E de la Taula A5) i/o indicadors microbiològics o patògens 
(columna F de la Taula A5). A més, la Taula A5 de l’Annex (columna G) 
proporciona referències de protocols de validació disponibles per avaluar 
l’eficiència de desinfecció/oxidació de determinats tractaments mitjançant 
l’ús de paràmetres subrogats i indicadors microbiològics o patògens. 

5.2.2 Requeriments i freqüències de monitoratge periòdic dels 
indicadors de la qualitat 

En aquesta secció es descriu la proposta de monitoratge de la qualitat 
microbiològica i química de l’aigua dels tractaments.  

Qualitat microbiològica 

A la Taula A6 de l’Annex del PT2 es recullen freqüències recomanades per 
controlar periòdicament els valors de reducció aconseguits per diversos 
tractaments de desinfecció física, que, com el BRM, són més difícils de 
monitorar amb paràmetres subrogats amb una sensibilitat semblant a la dels 
testos “challenge” de mesura d’eliminació de patògens. 

Aquestes freqüències són recomanables assumint que els tractaments operen 
correctament d’acord amb els protocols de validació i s’aconsegueix la 
qualitat de l’aigua desitjada. En situacions en què no es pot assegurar 
aconseguir els valors de reducció logarítmics objectiu caldria augmentar la 
freqüència de monitoratge d’aquests tractaments. 
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Qualitat química  

Les freqüències recomanades per controlar periòdicament les eficiències de 
reducció aconseguides pels diversos tractaments també s’indiquen a la Taula 
A6 de l’Annex del PT2 per als 18 indicadors químics. Fer mesures cada 6 
mesos seria recomanable assumint que els tractaments operen correctament 
d’acord amb els protocols de validació, la qual cosa es confirma de manera 
contínua amb les mesures de paràmetres subrogats (Carere et. al. 2017; 
Drewes et. al. 2008). Caldria augmentar la freqüència de monitoratge dels 
tractaments en els casos en que no es poguessin assolir els VP objectiu. 

 

5.3 Recomanacions addicionals per al cas d’irregularitats en el 
tractament 

En el següent apartat s’indiquen recomanacions addicionals relacionades amb 
el monitoratge de la qualitat microbiològica i química en situacions 
d’emergència. Els procediments en aquestes situacions són especialment 
necessaris en plantes que produeixen aigua regenerada per a usos associats 
amb una exposició elevada de les persones. 

Qualitat microbiològica 

En situacions en què els valors de reducció logarítmica objectiu no es 
poguessin assolir, mesures que caldria aplicar serien:  

o Notificar-ho a les administracions públiques competents i als usuaris 
afectats. 

o Investigar l’origen del focus de contaminació microbiològica.  
o Monitorar i prendre mostres a l’entrada i sortida de cadascun dels 

tractaments que formen el tren de tractament.  
o Prendre mesures per reduir-ne l’impacte aigües avall. Aquestes 

mesures podrien incloure la suspensió del subministrament d’aigua 
regenerada als usuaris amb una major exposició. 

Qualitat química 

Les estratègies de monitoratge s’haurien de relacionar amb els procediments 
de gestió en situacions d’alarma o emergència, situacions que es produirien, 
per exemple, si les concentracions inicials d’indicadors difícils de tractar 
superessin valors llindar o quan els VP per als usos de l’aigua regenerada no 
es poguessin assolir. Caldria aplicar mesures com les suggerides a l’apartat 
anterior, tenint en compte l’ús de l’aigua (o els VP) i els riscos potencials 
associats. 
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6. EL SISTEMA D’AJUDA A LA DECISIÓ (SAD) DEL 
PROJECTE SUGGEREIX 

6.1 Estructura i funcionament del SAD 

L’estructura i funcionament del sistema d’ajuda a la decisió es pot dividir en 
5 fases que componen la lògica de raonament del SAD (Figura 4). A més, per 
tal de facilitar la compressió del funcionament als usuaris, el SAD incorpora 
una guia d’usuari i unes preguntes freqüents (FAQs). A continuació es 
detallen cadascuna d’aquestes fases de raonament. 

 

Figura 4. Fases que componen la lògica de raonament del 
SAD 

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

En aquesta primera fase, s’han d’introduir les dades bàsiques per definir el 
projecte de reutilització que es vol estudiar i els requeriments de qualitat: 

Descripció de la infraestructura existent 

Cal introduir el cabal a l’entrada del tren de tractament avançat i seleccionar 
el tipus de tractament secundari existent a la seva planta: 

 Tractament secundari amb llots actius convencionals (FAC_DS), 
distingint: sense nitrificació (FAC_DS1), amb nitrificació (FAC_DS2), 
amb nitrificació i desnitrificació i eliminació biològica de fòsfor 
(FAC_DS3) i amb nitrificació, desnitrificació i eliminació química de 
fòsfor (FAC_DS4). 

 Tractament secundari amb un reactor biològic de membrana (BRM), 
distingint: amb nitrificació (BRM1), amb nitrificació i desnitrificació i 
eliminació biològica de fòsfor (BRM2), o amb nitrificació i desnitrificació 
i eliminació química de fòsfor (BRM3). 

Aquesta informació el SAD l’utilitzarà per fer la proposta de trens de 
tractament viables i la proposta de monitoratge. 

Caracterització de la qualitat de l’aigua d’acord amb un conjunt 
d’indicadors químics i microbiològics 

El SAD proposa a l’usuari caracteritzar la qualitat de l’aigua a l’entrada o a la 
sortida de la infraestructura existent d’acord amb el grup d’indicadors químics 
i microbiològics seleccionats (Taula 1 i Taula 2 de l’apartat 3.1). 

Com s’indica a la Figura 5, les concentracions inicials de referència dels 
indicadors microbiològics són les mesurades a les aigües residuals sense 
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tractar (entrada de la depuradora), i les dels paràmetres i indicadors químics 
són les mesurades a la sortida del tractament secundari. 

 

Figura 5. Localització de les mesures de les concentracions 
de referència dels paràmetres i indicadors 

El SAD permet introduir un rang de valors de concentració. Si es vol introduir 
un sol valor, només cal definir el mateix valor com a concentració mínima i 
màxima. És recomanable introduir la mitjana com a llindar mínim i el percentil 
90 o 95 com a llindar màxim, considerant els requeriments de monitoratge 
establerts per la normativa sobre aigües (Council of the European 
Communities—CEC 1991; European Parliament—EP, Council of the European 
Union—CEU 2008; EP i CEU 2020  a). El SAD incorpora valors per defecte de 
qualitat per cadascun dels indicadors químics i biològics, segons la 
infraestructura existent i basant-se en bibliografia especialitzada. 

El SAD també permet a l’usuari desactivar els indicadors per als quals no 
disposa de dades o no són presents a les aigües. A banda dels indicadors 
proposats, l’usuari pot afegir nous indicadors per ajustar millor la 
caracterització de l’aigua a la realitat de la seva planta. 

Selecció de l’ús o usos de l’aigua regenerada desitjats 

Un cop caracteritzada la qualitat de l’aigua de partida, l’usuari ha de 
seleccionar l’ús o usos de l’aigua regenerada desitjats. Els usos són els 
establerts a la Taula 3 de l’apartat 3.1 de la present guia. 

En funció de l’ús o usos de l’aigua regenerada seleccionats, el SAD fa una 
proposta de valors objectiu de qualitat o valors protectors (VP) per al conjunt 
d’indicadors prèviament quantificats (a l’aigua de partida). Aquests són 
classificats en 3 tipus: VP de qualitat ambiental, VP de salut humana i VP de 
plantes. Per cada ús, es pot comptar amb més d’un valor protector com es 
mostra a la Taula F.1.1 de l’Annex F. 
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Per defecte, el SAD considera els VP més baixos associats amb cada un dels 
indicadors, seguint un criteri conservador. Si l’usuari desitja utilitzar l’aigua 
per a més d’un ús alhora, el SAD mostra els VP menors dels assignats als dos 
o més usos. També permet modificar aquests VP definits per defecte (p. ex. 
si es disposa de dades d’una avaluació específica de risc). D’altra banda, 
ofereix l’opció d’escollir només els indicadors regulats pel RD 1620/2007 i el 
Reglament europeu 2020/741. 

El SAD inclou quatre seccions específiques de la Fase 1, la funció de les quals 
es descriu a la taula següent: 

Taula 14. Funcions de les seccions específiques de la Fase 1 
del SAD  

Secció 
del SAD  Funció  

1.1 
 Indicar la jerarquia de les fonts i mètodes utilitzats en el PT3 per 

derivar els VP dels indicadors químics.  
 Indicar les principals assumpcions considerades en el PT3 per a la 

derivació de salut humana per a indicadors químics no regulats.  

1.2 

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

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

1.3 Permetre modificar els VP dels indicadors químics.  

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

 

FASE 2. Selecció dels trens de tractament viables 

En la segona fase de raonament es calcula el grau de compliments dels VP a 
partir d’una taula de trens de tractaments generada pel SAD amb la 
informació de la fase anterior. Per a l’avaluació del grau de compliment dels 
VP, el SAD estima les concentracions dels indicadors a la sortida d’un tren a 
partir de les eficiències de cadascun dels tractaments que conformen els trens 
de tractament estudiats a l’apartat 4.1. A la Taula F.1.2 de l’Annex F es 
recullen els tractaments estudiats. 

S’assumeix que al llarg de cadascun dels tractaments estudiats el cabal 
d’aigua no varia, d’aquesta manera el càlcul de l’eficiència d’eliminació d’un 
indicador i per un tren de tractament (Eitren) es simplifica a la següent reacció: 

𝐸 1 1 𝐸 1 1 𝐸 2 … 1 𝐸 𝑛  (5) 
 

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

𝐶 𝐶 1 𝐸  (6) 
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I finalment, avalua el grau de compliment dels VP per a cada tren calculant 
el següent quocient: 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝 lim 𝑒 𝑛 %
𝑁
𝑁

100 (7) 

 

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

El SAD distingeix amb un color diferent el grau de compliment d’un tren 
segons si el VP és regulat o no per la normativa sobre reutilització de l’aigua. 
Els codi de colors utilitzats són: 

 VERD: La concentració de l’indicador calculada a la sortida del tren és 
igual o inferior al corresponent VP. 

 TARONJA: La concentració de l’indicador calculada a la sortida del 
tren és superior a un VP recomanat, no regulat pel RD 1620/2007 o 
Reglament 2020/741. 

 VERMELL: La concentració de l’indicador calculada a la sortida del 
tren és superior a un VP regulat pel RD 1620/2007 o Reglament 
2020/741. 

Entenem com a trens de tractament viables aquells trens de tractament que 
compleixen els VPs per tots els indicadors considerats (grau de compliment 
100%). 

A més, per a usos d’irrigació, el SAD recomana amb un missatge mesures 
complementàries per utilitzar una aigua regenerada amb valors de 
conductivitat i concentracions de nutrients superiors (dins d’un interval) als 
VP definits per defecte al SAD. Els valors definits per defecte (per a la 
conductivitat i els nutrients) corresponen a l’ús d’irrigació sense restriccions 
d’acord amb la guia de la Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura—FAO 
(Ayers i Westcot 1985; Shoushtarian i Negahban-Azar 2020). El llindar 10  
mg/l N per a la suma d’amoni i nitrat correspon a l’establert pel RD 1620/2007 
per a la recàrrega d’aqüífers per percolació, i el llindar 30 mg/l N correspon 
al recomanat per la guia de la FAO (Ayers i Westcot 1985; Shoushtarian i 
Negahban-Azar 2020). La Taula F.1.3 de l’Annex F mostra aquestes 
recomanacions. 

El SAD inclou tres seccions específiques de la Fase 2, la funció de les quals 
es descriu a la taula següent:  
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Taula 15. Funcions de les seccions específiques de la Fase 2 
del SAD  

Secció del 
SAD  Funció  

2.1  

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

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

2.2  Permetre modificar les eficiències dels tractaments
individualment.  

 

FASE 3: Avaluació multicriteri dels trens viables 

El SAD permet ordenar i prioritzar els trens de tractament viables (grau de 
compliment 100%), avaluats prèviament segons la seva capacitat de reduir 
la concentració dels indicadors químics i microbiològics. A més, l’usuari pot 
disminuir el grau de compliment per avaluar més trens dels que inicialment 
surten seleccionats. Aquesta opció es va plantejar per resoldre principalment 
dues possibles situacions: 

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

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

Un cop ajustat el grau de compliment, a la pestanya “Taula de criteris 
inicials”, el SAD permet comparar els trens considerant diferents criteris 
estudiats a l’apartat 4.4: 

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

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

A la pestanya “Visualització de criteris normalitzats”, el SAD permet comparar 
els trens viables amb els valors obtinguts per a cada criteri normalitzats, 
mitjançat un gràfic spider chart. D’altra banda, el SAD permet comparar els 
trens amb els valors obtinguts per a cada criteri normalitzats, ponderats i 
agregats. A la pestanya “Priorització dels trens viables”, el SAD mostra la 
priorització dels trens mitjançant un valor agregat dels diferents criteris 
normalitzats i ponderats. 
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L’usuari pot modificar els pesos assignats per defecte a cada criteri segons la 
importància (de molta alta a molt baixa) que li doni al criteri en un escenari 
de reutilització determinat, i també activar o desactivar els criteris desitjats.  

 

FASE 4: Proposta de pla de monitoratge 

A la fase 4, el SAD fa una proposta de monitoratge de la qualitat i de cadascun 
dels tractaments que componen un tren: 

o Per al monitoratge de la qualitat de l’aigua, el SAD proposa el 
monitoratge dels indicadors seleccionats a la Fase 1 amb unes 
freqüències definides en funció de les concentracions finals de 
l’indicador que el tren avaluat permet assolir, dels corresponents VP i 
de la normativa sobre aigües.  

o Per al monitoratge de cada tractament d’un tren, el SAD proposa el 
monitoratge de paràmetres que es poden mesurar contínuament i, 
també, recomana el monitoratge periòdic dels indicadors que un 
determinat tractament elimina amb una eficiència elevada. 

El SAD adverteix de la possible formació d’alguns subproductes d’oxidació o 
desinfecció química si en un determinat tren s’aplica algun tractament on es 
poden formar. També proporciona informació bàsica sobre els mètodes de 
monitoratge. A la Taula F.1.4 de l’Annex F es detallen els mètodes d’anàlisi 
des indicadors i límits de quantificació.  

 

FASE 5: Informació sobre casos semblants 

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

El SAD s’ha dissenyat perquè el pugui utilitzar un ampli ventall de 
professionals per avaluar possibles trens de tractament per a la producció 
d’aigua regenerada, incloent: l’administració, empreses explotadores de 
plantes de tractament, proveïdors de tecnologies de tractament, enginyeries 
o consultories, personal investigador, o altres persones interessades. 

L’Annex F.2 recull les principals fortaleses i limitacions del SAD. 

6.3 Actualització del SAD. 

La base de coneixement del SAD es pot anar actualitzant a mesura que 
s’obtinguin noves dades que permetin millorar o estendre el coneixement 
actual del SAD (p. ex. sobre VP, mètodes d’anàlisi, eficiències de tractaments, 
etc.). Simultàniament, caldrà fer els canvis corresponents en la programació. 
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Les aportacions rebudes durant el taller de presentació del SAD (27 de maig 
de 2022) i acte final del projecte (22 de juny del 2022) han permès ja 
identificar alguns punts de millora per la nova versió (2.0) del SAD: 

 Millora del disseny de les interfícies d’usuari. 
 Incorporació de nous trens de tractament. 
 Millores en l’avaluació multicriteri: expressar els resultats en altres 

unitats (per exemple kWh/h.e. en comptes de kWh/m3) o tenir en 
compte el preu de l’energia en els costos d’operació. 

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

6.4 Validació del SAD en casos reals 

La validació del SAD consisteix en la utilització del SAD en diferents casos 
d'estudi reals, contemplant diferents tecnologies i usos finals de l’aigua 
regenerada: Estació Regeneradora d’Aigües (ERA) de Tossa de Mar, l’Hotel 
Samba de Lloret de Mar i l’Estació Regeneradora d’Aigües del Baix Llobregat. 
Cadascun dels casos d’estudi ha permès estudiar i refinar aspectes concrets 
del SAD (legislació, qualitat, risc, tecnologia) i determinar les millores o els 
ajustos necessaris per tal de produir un sistema robust a nivell operatiu. 

Per a la validació del SAD, primerament, s’ha comparat la qualitat de l’aigua 
de partida a l’entrada del tren de tractament que proposa el SAD amb les 
qualitats d’aigua reals de cada cas d’estudi. En segon lloc, s’han validat les 
eficiències d’eliminació de cada paràmetre que proposa el SAD per a cada 
tren de tractament, partint de dades d’analítiques obtingudes de projectes 
anteriors per cada cas d’estudi. Posteriorment, s’ha comparat el grau 
d’assoliment dels valors protectors (VPs) que recomana el SAD, en funció dels 
usos, per cada tren de tractament. 

A continuació, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri definint cinc escenaris 
diferents en els quals s’ha assignat una prioritat diferent a cadascun dels 
criteris considerats, tal com es mostra a la Taula 16.  
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Taula 16. Escenaris considerats durant l’avaluació 
multicriteri 

 

Criteris 

Escenaris 

Prioritat 

Compliment 
(%) 

Consum 
energètic 

Cost 
total 

Espai 
ocupat 

Petjada 
de 

carboni 

Petjada 
hídrica 

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

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

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

Conscienciació 
del medi 
ambient 

Molt baix Molt alt Baix Alt Molt alt Molt alt 

Criteris per 
defecte Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 

 

A l’etapa final de la validació s’ha comprovat la proposta de monitoratge que 
fa el SAD així com la informació que proporciona el SAD sobre referències de 
casos similars per cadascun dels trens de tractament avaluats per aquests 
casos d’estudi. 
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A continuació, es fa una descripció dels 3 casos d’estudi que s’han utilitzat 
per a la validació del SAD: 

ERA de Tossa de Mar 

La validació del SAD s’ha dut a terme a les instal·lacions actuals de la ERA 
de Tossa de Mar, que disposa de dos trens de tractament per a la 
regeneració d’aigua procedent del tractament secundari.  

El primer tren consisteix en un filtre de sorra seguit per làmpades de 
radiació ultraviolada i l’aigua obtinguda es destina a usos urbans enfocats 
a serveis, com la neteja de carrers i d’instal·lacions com la gossera i la 
deixalleria i per a usos ambientals, com la infiltració d’aigua a la Riera de 
Tossa.  

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

Hotel Samba de Lloret de Mar 

Validació a les instal·lacions de l’hotel SAMBA de Lloret de Mar que disposa 
d’un sistema de tractament descentralitzat de les aigües grises de l’hotel, 
consistent en un bioreactor de membrana i un sistema hidropònic amb 
plantes comestibles. En l’estudi es tindran en compte els diferents usos de 
l’aigua produïda tant el reg de jardins privats com la descàrrega de 
cisternes de lavabos en el propi hotel. 

 

Estació Regeneradora d’Aigües del Baix Llobregat  

L’Estació Regeneradora d’Aigües del Baix Llobregat aplica diverses 
tecnologies per al tractament terciari com ara la microfiltració o la radiació 
ultraviolada. La qualitat de l’aigua obtinguda permet que aquesta tingui 
diferents usos (reg agrícola, ús ambiental, usos municipals, usos 
industrials, etc.), a part, també disposa d’un tractament quaternari basat 
en una ultrafiltració seguida d’una osmosis inversa, que permet obtenir una 
qualitat tan alta que es pot infiltrar a l’aqüífer del Llobregat. 
 
Per a la validació del SAD s‘han plantejat els següents escenaris:  

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

Per als escenaris 1 i 2, l’ús que es planteja per a l’aigua obtinguda és 
l’ambiental mentre que en l’escenari 3 és l’ús pre-potable. 
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Conclusions 

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

A més, a partir del procés de validació del SAD s’han pogut determinar un 
seguit de recomanacions de cara a l’optimització de l’eina. Algunes d’aquestes 
ja han estat implementades en el SAD en el marc del projecte SUGGEREIX 
mentre que d’altres, que es recullen en el PT6 – Informe sobre la validació 
del SAD en tres casos representatius, es contemplen per a posteriors 
revisions que es duguin a terme en un futur. A més, en el mateix PT6 es 
descriuen algunes de les observacions en detall que es van concloure amb la 
validació de l’eina.  



   

60 
 

7. INFORMACIÓ D’INTERÈS DEL PROJECTE 
SUGGEREIX 

A continuació, es mostren alguns dels lliurables dels paquets de treballs del 
projecte SUGGEREIX i dels quals s’ha bastat la present Guia:  

PT1 – Revisió de normatives, estratègies de gestió i esquemes de 
reutilització a Catalunya 

    LL1.1 - Base de dades de casos de reutilització a Catalunya 

    LL1.2 - Taula comparativa de normatives de reutilització 

PT2 – Identificació i monitoratge de contaminants 

PT3 – Metodologia d’anàlisis de risc de la guia de reutilització del PT5 

PT4 – Sistemes de tractament 

PT5 – SUGGEREIX: sistema d’ajuda a la decisió per a la implementació i 
gestió de la reutilització 

PT6 – Informe sobre la validació del SAD en tres casos representatius 
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