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Breu resum: L’eliminació biològica de nitrogen amoniacal s’ha dut a terme, 
habitualment, mitjançant el procés convencional de nitrificació-
desnitrificació. No obstant això, els lixiviats generats als dipòsits 
controlats de residus sòlids urbans contenen elevades quantitats 
d’amoni i baixes concentracions de matèria orgànica biodegradable, 
així com una elevada salinitat. En aquest cas, per reduir l’elevat cost 
econòmic que suposa aplicar els processos convencionals en aquest 
tipus d’efluents, és convenient desenvolupar sistemes alternatius. 
 
Un d’aquests nous processos biològics es basa en el procés anammox 
(acrònim en anglès de anaerobic ammonium oxidation) prèvia nitritació 
parcial d’amoni a nitrit. El procés anammox elimina l’amoni i el nitrit a 
nitrogen gas sota condicions anaeròbies. El menor consum d’oxigen 
durant el procés de nitritació parcial i la no necessitat d’addicionar 
matèria orgànica per desnitrificar representen un important estalvi 
econòmic i ambiental respecte als tractaments convencionals. 
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