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Objectius de l’assignatura: 
 
L’objectiu general d’aquesta assignatura és que l’alumne sigui capaç de fer una estimació de l’ 
impacte ambiental que generen determinades activitats humanes, especialment la industrial i sigui 
capaç de prevenir-ho, minimitzar-ho o corregir-ho mitjançant tecnologies econòmicament viables i 
acomplint amb la legislació vigent 
 

- L’alumne ha de ser capaç d’entendre el concepte de contaminació ambiental i la seva 
incidència sobre el mediambient. 

 
- L’alumne ha de ser capaç de conèixer els conceptes de prevenció i minimització de la 

contaminació i utilitzar alguna de les eines per a posar-los en pràctica. 
 

- L’alumne ha de ser capaç de conèixer i dissenyar, de forma bàsica, les principals tecnologies 
de tractament d’aigües residuals. 

 
- L’alumne ha de ser capaç de conèixer i dissenyar, de forma bàsica, les principals tecnologies 

de tractament de residus sòlids. 
 

- L’alumne ha de ser capaç de conèixer i dissenyar, de forma bàsica, les principals tecnologies 
de tractament d’emissions gasoses. 
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Programa: 
 
 

1. Introducció a la contaminació ambiental 
1.1. Concepte de contaminació i contaminant 
1.2. Impacte sobre el medi 

 
2. Prevenció i minimització de la contaminació 

2.1. Prevenció i minimització de la contaminació 
2.2. Producció Neta 
2.3. Sistemes de Gestió Mediambiental 
2.4. Avaluació i declaració d’impacte ambiental 

 
3. Tecnologies de tractament d’aigües residuals 

3.1. Composició i característiques de les aigües residuals: urbanes, industrials i agrícoles-
ramaderes 
3.2. Introducció a les tecnologies de tractament d’aigües residuals 
3.3. Legislació aplicable a les aigües residuals urbanes 
3.4. Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) urbanes. Descripció i disseny de les 
principals operacions 

 
4. Tecnologies de tractament de residus sòlids 

4.1. Composició i característiques dels residus sòlids 
4.2. Legislació aplicable als residus sòlids 
4.3. Introducció a les tecnologies de tractament de residus sòlids 
4.4. Disseny i operació de tractaments de residus sòlids 
 

5. Tecnologies de tractament d’emissions contaminants  
5.1. Composició i característiques de les emissions contaminants 
5.2. Legislació aplicable a les emissions contaminants 
5.3. Introducció a les tecnologies de tractament d’emissions contaminants 
5.4. Disseny i operació de tractaments físico-químics per a emissions amb partícules  
5.5. Disseny i operació de tractaments físico-químics per a emissions gasoses  

 
 
 
Sistema d’avaluació: 
 
La nota final de l’assignatura consta de dues parts: l’avaluació continuada i l’examen final. 
 

Nota Final = 0.6*Nota d’avaluació continuada + 0.4*Nota d’examen final 
 

Com a mínim s’ha d’obtenir un 4.0 en cadascuna de les dues parts 
 
 
Avaluació continuada: 
 
L’avaluació continuada consistirà en 4 proves presencials i 2 treballs en grup.  
 
La nota final s’obtindrà de la següent forma: 
 
Nota avaluació continuada: 0.5*Nota proves presencials + 0.15*Nota Treball 1 + 0,35*Nota Treball 2 
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condicionament, tractament i disposició 
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Editorial: McGraw-Hill (Madrid) 
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Títol: Biofiltration for air pollution control 
Autors: J.S. Devinny, M.A. Deshusses and T.S. Webster 
Any de publicació: 1999 
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