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RESUM 

La planta convencional de fangs activats ha estat la configuració pel tractament de les 

aigües residuals més utilitzada des que la depuració d’aigües va esdevenir una prioritat 

per a la societat.  Tot i així, aquest sistema està reconegut com un procés insostenible 

que no està enfocat a obtenir un ús eficient de l’energia (biogàs), aigua i nutrients. 

A escala global, el creixement demogràfic en grans nuclis de població és una realitat, pel 

que la construcció de nous barris és un tema a considerar en els pròxims anys. 

Davant aquests fets, buscar alternatives al tractament actual de les aigües residuals 

esdevé de gran importància. En aquest sentit, la separació de les aigües dels habitatges 

en dos fluxos; un per a les aigües de l’inodor (aigües negres) i un altre pels altres fluxos 

d’aigua (aigües grises), unit al tractament descentralitzat i separat d’aquestes, és una 

opció a considerar per tal de tractar les aigües d’aquests nous nuclis de població. 

L’objectiu principal del treball ha estat estudiar la viabilitat de la substitució d’un sistema 

convencional de fangs activats per un sistema basat en la separació de corrents des de 

l’origen, tot descentralitzant el tractament de les aigües negres i centralitzant el 

tractament de les aigües grises (configuració híbrida de tractament). A més, també s’ha 

avaluat si era millor l’eliminació o la recuperació del nitrogen en la línia de tractament 

de les aigües negres. 

La proposta alternativa no es pot entendre sense la gran diferència en les 

característiques de les aigües negres respecte de les grises. Les aigües negres tenen una 

alta concentració en matèria orgànica (10560 mg/L de DQO) i en nutrients com el fòsfor 

o el nitrogen (306 i 2500 mg/L respectivament), pel que tenen un gran potencial de 

recuperació d’energia (biogàs) i nutrients que poden ser utilitzats com a fertilitzants 

(estruvita i sulfat d’amoni). Per contra les aigües grises tenen una concentració molt 

inferior tant en matèria orgànica (472,2 mg/L) com en fòsfor i nitrogen (4,6 i 8,2 mg/L 

respectivament). 

El treball va consistir en dur a terme el disseny de dos nous barris de 30.000 habitants, 

per tal de ser comparats. Cada barri es dividia en petits blocs (districtes) de 1.200 

habitants.  
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El barri que tractava les seves aigües en un sistema convencional de fangs actius, 

constava d’una única canalització en els habitatges. Per contra, en el segon barri es 

tractaven les aigües residuals amb la configuració híbrida, constant de dues 

canalitzacions d’evacuació de l’aigua; una per a les aigües negres i una altra per a les 

grises. Les aigües grises eren evacuades en un sistema centralitzat, on es tractava l’aigua 

de tots els districtes. Les aigües negres eren evacuades mitjançant lavabos al buit, i eren 

tractades en 25 tractaments descentralitzats, un per a cada districte. Les aigües negres 

tractades no tenien la qualitat suficient per tal de ser abocades, per la qual cosa s’unien 

amb el flux d’aigües grises, per tal de ser tractades conjuntament en el sistema 

centralitzat. 

Els resultats de l’estudi van permetre determinar que la millor opció des del punt de 

vista econòmic era continuar utilitzant un sistema de fangs actius (63.973.389 €). Dins 

els tractaments híbrids, la millor opció va ser la tecnologia anammox en comparació al 

sistema stripping-absorció (68.234.129 i 68.934.133). Aquests costos majors de les 

alternatives híbrides són principalment deguts a l’elevat import que suposa dur a terme 

dobles canalitzacions en els habitatges. 

Per últim es va poder concloure que tot i que la proposta alternativa pel tractament de 

les aigües residuals té una sèrie d’avantatges ambientals i econòmics importants que 

poden esdevenir claus en un futur, a dia d’avui es necessita una gran inversió en R+D+I 

per poder superar els obstacles que suposa aquest sistema de tractament. 


