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SPIN-OFF UAB (2009)

Tractament d’aigües i gasos



Tractament d’aigües

• Tractament d'altes càrregues de DQO

• Eliminació i recuperació 
de nutrients (N/P)

• Plantes pilot per a I+D o estudi de 
processos industrials

Tractament de gasos

• Desodoritzacions

• Eliminació de COVs

• Dessulfuració de biogàs

Tractament de sòlids

• Compost, fermentació en estat
sòlid, digestió anaeròbia…

Valoració de la problemàtica ambiental específica del client, integrant el
disseny, la construcció “claus en mà” i l'operació de sistemes biològics
per al tractament d'efluents contaminats.



Projectes d’investigació 



Experiència d’AERIS en projectes de R+D

Convocatòria Acrònim del projecte Títol
H2020-WASTE-2015-two-stage DECISIVE A decentralized management Scheme for 

Innovative Valorization of urban biowaste

LIFE18 ENV/ES/000426 BIOGASNET Sustainable Biogas Purification System in 
Landfills and Municipal Solid Waste 
Treatment Plants 

H2020-CIRC-2017-TwoStage HYDROUSA Developing integrated approaches to 
address water-related challenges and the
transition to sustainable management 
and use of water resources and services

EMC/2530/2016 WATERTUR Recerca en tecnologies per a la gestió 
Intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua 
en instal·lacions turístiques

H2020-MSCA-RISE-2019 RECYCLES Recovering carbon from contaminated 
matrices by exploiting the nitrogen and 
sulphur cycles 

H2020-SFS-2018-2020 SCALIBUR Scalable Technologies for bio-Urban
Waste Recovery

H2020-MSCA-RISE-2017 RECOPHARMA Removal and Recovery of Pharmaceutical
Pollutants from Wastewater by Selective
Reagentless Process



PRIMA WEFE Nexus Award

Diferents aplicacions per fer una gestió sostenible dels recursos hídrics 





Projectes industrials



+ 15 referències

[H2S] entrada: <500 mg/m3

Cabal = 20 - 12.000 m3/h

Eficàcia >99%

Desodorització



+15 referències

[H2S] > 12,000 ppmv

300 – 6,000 m3 biogàs/h

Eficàcia d’eliminació H2S >99.5 %

Desulfuració de Biogàs



+ 5 referències

150 – 600 mg TOC/m3

Cabal = 300 - 100.000 m3/h

Eficàcia >99%

Eliminació de COV



Eliminació de N

Cabal d'entrada: 5.500 m3/h 

[N-NH4
+] entrada: 160 ppm



Eliminació de C



Gestió de sòlids

Fangs deshidratats: 66 Tn /dia.

EDAR Alt Maresme



AnMBR

DQO i color >95%

Producció de biogàs

Recuperació de la inversió de 1,2 anys



Per trobar noves solucions cal sortir de la zona de confort
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