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Informació general de l'assignatura

Denominació TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES

Codi 12186

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió de
Sòls i Aigües

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRACAMP PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

0.6 0.6 2.8

Nombre de
grups

1 1 1

Coordinació BATALLA VILLANUEVA, RAMON J.

Departament/s MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà

Distribució de crèdits 1- Elaboració d'una fitxa i presentació de la mateixa que consistirà de l'elaboració
d'una proposta del sistema de sanejament d'una població a definir entre professor i
alumne ( 20% elaboració de la fitxa+ 20% presentació oral) 
2- Visita a estació depuradora, més informe ( 10% assistència a la visita+20%
informe escrit de la visita) 
3- Pràctiques laboratori obligatòries , més informe (15% pràctiques + 15% informe)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BATALLA VILLANUEVA, RAMON
J.

ramon.batalla@udl.cat 0

FOLCH SANCHEZ,
MONTSERRAT

mfolch@ub.edu 1,4

SALGOT DE MARÇAY, MIGUEL salgot@ub.edu 1,2

TAPIAS PANTEBRE, JOSEFINA jtapias@ub.edu 1,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

Adquirir les eines necessàries per identificar els problemes més importants que presenten les aigües residuals,
reconèixer els millors sistemes de tractament per a cada tipus d’aigua, tot tenint en compte els aspectes socials,
econòmics i tecnològics. 

Conèixer les operacions generals i específiques de tractament de les aigües residuals. 

Analitzar i identificar els contaminants de les aigües i els seus efectes.

Conèixer la legislació bàsica que correspon a cada tipus d’aigua tractada tenint en compte el medi on s’aboca. 

Coneixer les tecnologies de trataments avançats i posible reutilització de l’aigua residual regenerada.

Competències

- Capacitat d’identificar els diversos nivells i tipus de responsabilitats d'institucions públiques i particulars en la
gestió dels abocaments d'aigües residuals.

- Capacitat d’identificar els paràmetres principals que defineixen el grau i el tipus de contaminació d’un aigua
residual.

- Capacitat de conèixer les operacions unitàries bàsiques utilitzades en el tractament d’aigües residuals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1.- Introducció (4 h).

Directiva Marc de l’aigua. Origen i caracterització de les aigües residuals..  Legislació vigent.. Canon de l’aigua.
Xarxes de clavegueram.

Tema 2.- Aigües residuals urbanes (4 h).
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Tractament de les aigües residuals urbanes. Pretractaments. Tractaments primaris. Tractaments fisicoquímics.

Tema 3.- Tractaments secundaris (4 h).

Tractament biològic amb biomassa en suspensió. Tipus de variants. Configuracions per l’eliminació de carboni,
nitrogen i fòsfor.

Tema 4.- Tractament secundaris (4 h).

Tractament biològic amb biomassa fixada. Tractaments no convencionals.

Tema 5.- Línia de residus (4 h).

Línia de fangs. Reutilització i eliminació de fangs.

Tema 6.- Regeneració d’aigües (2 h).

Les aigües residuals com a recurs no convencional.   Definicions. Tractaments de regeneració  

Tema 7.- Reutilització d’aigües (2 h).

Conceptes bàsics. Eines (perill, risc).

Eixos metodològics de l'assignatura

Hores presencials

Una part del programa es dedica a l’estudi de casos tecnològics aplicats a la gestió i al tractament de les aigües.
Es disposa de dades pràctiques. I una altra part es dedica a l’exposició i anàlisi de les operacions bàsiques
implicades en el tractament de les aigües, i les conseqüències d’aquests tractaments. 

Part de les hores presencials es dediquen a l’exposició de les equacions bàsiques que regulen algunes de les
operacions de tractament d’aigües. També es porten a terme, d’una banda, estudis de casos de temes socials i
polítics en relació amb els abocaments d’aigües residuals sobre la base de la literatura científica publicada, i d’altra
banda, la resolució de problemes (en les hores no presencials) que l’alumnat ha estudiat prèviament en les
exposicions teòriques. 

Hores no presencials

Resolució de problemes plantejats en les exposicions teòriques. En alguns casos es requereix un treball previ a les
hores presencials. Es facilita a l’alumnat una llista de pàgines web en relació amb el tractament de l’aigua residual,
perquè pugui buscar la documentació que necessiti. Es requereix un temps d’estudi de diversos dels temes
presentats. Finalment, hi ha presentacions per part de professionals del sector de les aigües residuals

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les classes teòriques consten de 7 temes imartides pels docents que s'indiquen

 Tema 1.- Introducció (4 h).Dra Josefina Tapias

Tema 2.- Aigües residuals urbanes (4 h).Dra Josefina Tapias

Tema 3.- Tractaments secundaris. Tecnologies convencionals (4 h).Dra Montserrat Folch

Tema 4.- Tractament secundaris.Tecnologies no convencionals  (4 h).Dra Montserrat Folch

Tema 5.- Línia de residus (4 h).Dr Miquel Salgot

Tema 6.- Regeneració d’aigües (2 h).Dr Miquel Salgot
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Tema 7.- Reutilització d’aigües (2 h).Dr Miquel Salgot

 

Sistema d'avaluació

El criteri de valoració més important és l’adquisició dels coneixements teòrics i l’aprenentatge de les metodologies
analitzades en l’assignatura. L’assistència a les classes teòriques, així com a les visites a empreses i
presentacions, també són criteris de valoració.

 

L’avaluació és continuada.

Procediments de l’avaluació

Assistència a classes teòriques, 15%

Activitats a classes teòriques, 20%

Assistència i aprofitament sessió pràctiques UB,  25 %.

Informe de pràctiques,15%

Assistència i informe visita tècnica, 25%

Bibliografia i recursos d'informació

GRADY, C.P.L.; DAIGGER, G.T.; LIM, H.C. Biological Wastewater Treatment, 3a ed. New York: Marcel Dekker,
2011.

BLACKALL, L. (ed.). The microbiology of activated sludge. IWA Publ., 2006.

HENZE, M. ET AL. Wastewater treatment : biological and chemical processes. Berlin ; Barcelona [etc.] : Springer,
cop. 2002.   

METCALF & EDDY, INC. Wastewater engineering : treatment and reuse. Boston (Mass.) : McGraw-Hill Higher
Education, cop. 2003.   

QASIM, S.R. Wastewater treatment plants : planning, design and operation. Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2005.
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http://cataleg.ub.edu/record=b1539869~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1702740~S1*cat

