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1 Objectiu del projecte 

1.1 Origen del projecte 
 
L’empresa teqma S.L. busca poder donar un servei integral als seus clients. Es a dir a més a més de la venta 
de la maquinaria i l’assessorament necessari per els clients, per a la construcció de les plantes de tractament 
terciaris d’aigües residuals, busca poder realitzar els projectes necessaris per a dur a terme la instal· lació 
completa de la planta.  

1.2 Objectiu del projecte 
 
El principal objectiu del projecte es definir les línies generals i tècniques per tal de realitzar la instal·lació 
elèctrica de baixa tensió de la citada planta de tractament terciari. 
 
La realització del projecte s’ha dividit en varis apartats. En primer lloc s’ha dut a terme la selecció de la 
maquinaria necessària per a dur a terme la construcció de la planta. Aspectes com el volum i la qualitat de 
l’aigua a tractar, han estat els de més pes a l’hora de seleccionar els elements necessaris. 
 
El següent pas ha estat la selecció de tots els elements necessaris per a realitzar el control de la planta, on 
s’ha volgut trobar l’equilibri entre la fiabilitat i el cost.  
 
Per últim s’han realitzat tots els càlculs necessaris per seleccionar, cables, elements de protecció, lluminàries, 
i la resta de punts necessaris per a completar la memòria de l’esmenta’t projecte de baixa tensió. 
 
D’altre banda ens trobem amb l’objectiu de donar a conèixer i descriure el mon de la reutilització de les 
aigües residuals com a aigües regenerades.  

1.3 Abast del projecte 
 
El projecte s’aplicarà a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi de Navata, dins de l’execució 
del projecte de construcció de la planta de tractament terciari per a la reutilització de les aigües residuals de 
l’esventada planta.  
 
Tot i realitzar l’elecció dels elements de controls i sensors, no es durà a terme la programació del sistema de 
control, donat que en l’actualitat no esta previst prescindir d’aquest servei exterior. 
 

1.4 Modificació del títol 
 
Com es pot llegir en l’apartat anterior el projecte no esta destinat a ser aplicat a la planta de tractament 
terciari per a la reutilització d’aigües residuals al polígon industrial “El Pla” a Alzira (València), si no que es 
destinat a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi de Navata.  
 
Aquest fet ha vingut donat per una sèrie de circumstàncies que han donat prioritat a la realització d’aquest 
projectes dins de teqma SL. 
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2 Presentació 

2.1 L’empresa tecnologies y equips per el medi ambi ent (teqma) 
 
L’empresa teqma es formada per tècnics procedents de la Enginyeria Industrial, Enginyeria Química i 
Biològica amb una amplia i dilatada experiència en processos d adequació, reducció y reutilització d’efluents 
secundaris. 
 
Col·labora, des de fa anys, amb especialistes per les diferents solucions d’enginyeria i tecnologia 
mediambiental. A mes de fer-ho amb centres universitaris i de investigació, en la realització de probes i la 
realització de solucions de tractaments d efluents. Amb la finalitat de participa i lidera projectes d’innovació 
conjuntament amb els centres tecnològics, universitats, entitats públiques i altres empreses especialitzades  
La investigació es part integral de l’activitat de transferència de tecnologia que permet conèixer amb precisió 
els límits de les diferents activitats que en l’actualitat formen part de l’oferta tecnològica de l’empresa. 
 
D’altre banda la innovació es l’aposta de futur per a seguir oferint noves i millors solucions per el medi 
ambient. 

2.2 Historia de teqma 
 
L’empresa teqma, tecnologies i equips pel el medi ambient, s.l.  va ser fundada al Juliol de l’any 2000 per 
personal provinent de l’enginyeria Otto Eco España pertanyent a la multinacional alemanya Otto GmbH, ben 
implantada mundialment el en sector del medi ambient en la fabricació de contenidors d’escombreries i 
processat de residus sòlids urbans.  Aquesta empresa de s’havia establert a Barcelona al 1995, adquirint una 
enginyeria local de tractament d’aigües CISA amb l’objectiu d’implantar-me al mercat espanyol en aquest 
sector i utilitzar-ho com a cap de pont per expandir-se al mercat sud-americà. Orgànicament Otto Eco España 
depenia de l’enginyeria d’aigües del Grup Otto Eco, localitzada a Colònia. Canvis de política de la 
multinacional van propiciar el tancament de la branca de tractament d’aigües a Alemanya al 1998 i dos anys 
després de la filial espanyola. La Direcció de l’empresa, formada per personal amb llarga experiència en el 
sector de tractament d’aigües, molt implicat en el desenvolupament comercial d’Otto Eco España, va 
proposar a la gerència alamana continuar les activitats iniciades al ’95 a través de l’empresa espanyola de 
nova fundació, teqma. 
  
La gerència alamana va recollir la proposta positivament interessada en mantenir les garanties vives dels 
projectes realitzats a Espanya, propiciant el trasllat dels acords amb tecnòlegs centre europeus amb la nova 
empresa afavorint el continuisme i coherència de l’acció comercial prèviament realitzada. 
  
En la fundació de l’empresa van formalment participar 4 socis dels que, actualment dos formen el nucli 
funcional de l’empresa:    
  
En Luis Leyda, Enginyer Químic I.Q.S i Bioquímic (UAB). Amb més de vint anys d’experiència en la 
implantació de plantes i processos de tractaments d’aigües residuals a Espanya. També va ser responsable de 
projectes d’aigües residuals a Amèrica del Sud, com a director tècnic de Otto Eco Espanya.  
  
En Carmelo Llorente, Biòleg (UB)  i Màster Tecnologia de l’Aigua (UPC). Amb mes de vint anys 
d’experiència com a cap de producte y direcció comercial en l’aplicació de tecnologies i processos en el 
marc de les plantes de tractament d’aigües residuals i principalment en els processos relacionats en 
l’obtenció d’aigües regenerades. Anteriorment,  responsable de l’acció comercial de Otto Eco Espanya. 
  
Poc després de la fundació, l’empresa va formalitzar els acords amb el fabricant Holandès Berson (2007) per 
la representació a Espanya dels equips de desinfecció UV al mercat espanyol.  
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Al Gener del 2002 (2004) es va signar un acord amb l’enginyeria Alamana de Biogàs Farmatic participant en 
el desenvolupament de projectes de Codigestió de Residus orgànics a Espanya, activitat que des de llavors va 
dirigir Luis Leyda. 
  
Al maig del  2002 es va signar un acord de col·laboració amb el tecnòleg Suiss Mecana per la distribució 
dels equips de filtració tèxtil Mecana al mercat espanyol. Al Gener del 2005 amb Sigrist fabricant Suiss 
d’equips de medició de terbolesa en continu.  
 
  
Actualment l’empresa compta amb prop de 200 referències d’actuacions i instal·lacions realitzades en 
l’àmbit de l’obra pública i en l’àmbit Industrial. 
 

2.3 Sectors d’activitat 
 
L’empresa teqma es especialista en aplicacions tecnològiques pel medi ambient, amb una amplia experiència 
en processos d’adequació i reutilització d’efluents. Com empresa disposa d’una ampli ventall tecnològic que 
amplia i supervisa en funció de les necessitat concretes de cada projecte.  
 
A continuació es detalla una llista descriptiva de les activitats dutes a terme per l’empresa teqma: 
 

• Filtració d’efluents secundaris 
 
Filtració d’efluents secundaris mitjançant filtres tèxtils en profunditat MECANA. 
 
Els discos filtrants MECANA son un sistema patentat de gran eficiència en la retenció de sòlids prèvia a la 
desinfecció ultraviolada UV, als tractaments amb membranes o als basaments en zones delicades, etc... 
 
Tenen un disseny compacte, el que proporciona un gran estalvi en obra civil i facilita l encaix en les línies de 
tractament existents.  
 
Altres aspectes importants son la fàcil neteja de l’equip per l’acció exclusiva d un contra-rantat per aspiració, 
i les reduïdes pèrdues de carrega causades per l equip. 
 

• Desinfecció ultraviolada UV 
 
Els equips teqma·uv de desinfecció UV mitjançant reactors en canonada per a efluents secundaris, aigües 
potables, decloraminació UV de piscines i control de legionel·la en circuits de ACS. 
 
Els reactors en canonada amb làmpades de baixa i mitja pressió per a la desinfecció d aigües residuals per a 
la seva regeneració tenen la finalitat de reduir la carrega microbiològica. 
 
Les cambres de radiació compactes i embridades son equipades amb làmpades UV Multibanda i un sistema 
automàtic programable de neteja mecànica o química.  
 
Els equips teqma·uv son adients per aplicacions en petits i grans caudals. 
 

• Sistemes de control de drenatge urbà 
 
Equips i sistemes hidràulics per sistemes de regulació de caudals en col· lectors de drenatge urbà i tancs de 
tempesta.  
 

- Comporta de regulació de caudals amb obertura variable i accionades mitjançant flotadors. 
- Reixes autonatejables per a la retenció de sòlids en col·lectors i abocadors. 
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- Comportes per la neteja de col·lectors i tancs. 
- Tolves autobasculants excèntriques per baldeig de tancs rere episodis d’arrossegament. 

 
• Membranes i mòduls MBR 

 
Plantes depuradores d’aigües residuals e industrials amb reactors biològics de membranes. 
 
L empresa A3 produeix un nou concepte de mòduls per a reactors MBR, que incorpora en el seu disseny tota 
l’experiència adquirida al llarg d anys de instal·lació i explotació de plantes depuradores d’aigües residuals 
urbanes e industrials amb reactors biològics de membranes. 
 
A les avantatges dels sistemes MBR, A3 incorpora un disseny de mòdols de membranes planes compactes i 
funcionals que permeten un fàcil apilament fins a quatre nivells, estalviant espai, sense renunciar a tots els 
detalls relatius a l operació i el manteniment. 
 

• Decanters SBR 
 
Equips per l’evacuació controlada, sense arrossegament de fangs, de l’aigua tractada en reactors de flux 
seqüencial. L‘ equip flotant amb obertura programada del sobreeixidor de sortida d’aigua, amb una varietat 
d’unitats de fins a 1.500 m3 h. 
 

• Digestió anaeròbia i pasteurització de fangs 
 

- Digestió anaeròbia: plantes pel tractament anaeròbic en digestors de mescla completa de residus 
orgànics amb aprofitament del biogàs generat. 

- Pasteurització: tractament tèrmic per a la reducció de patògens en els fangs de les depuradores. 
 

• Medició on-line de terbolesa 
 
Amplia gamma d’equips per a la medició en continu del color, de l’absorció UV i de trets d’hidrocarburs en 
aigües crues i tractades. 
 
La gran especialitat es la medició de la terbolesa de l’aigua on-line mitjançant terbolímetres de gran precisió 
de lectura sense contacte, amb opció d’autocalibratge. 
 

• Piles de combustible (fuel cells) 
 
Alternativa a la generació distribuïda en instal·lacions remotes, mitjançant piles SOFC de òxid sòlid, 
tubulars, d’alta temperatura i flexibles en quant a combustible a utilitzar. Doblen l’eficiència en producció 
d’electricitat d’un generador tradicional. Produeixen de 1 a 5 kW electroquímicament, sense gasos 
contaminants.  
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3 La reutilització de les aigües regenerades i les plantes de tractament 
terciari 

3.1 Necessitats actuals  
 
El desenvolupament econòmic acostuma a implicar la necessitat de disposar de recursos hídrics per poder 
dur a terme noves activitats industrials o agrícoles, o per abastir a les demandes corresponents a les activitats 
domèstiques, turístiques i d’oci. Per altre part, aquest desenvolupament acostuma a implicar un augment de 
població, el que incrementa encara més la demanda d’aigua.  
 
Aquestes circumstancies acostumen a dur en molts llocs de clima àrid o semiàrid a l’escassetat de recursos 
hídrics, tant temporal com estructural, el que comporta diverses disfuncions i en general una disminució de la 
qualitat de l’aigua.  Inclús en determinats llocs amb pluges suficients, l’acumulació de la demanda en el 
temps i l’espai crea diferències. En un i altre cas, la situació de sèquia fa més greu l’escassetat. 
 
Les conseqüències de l’escassetat son variades, i tenen repercussió socials, el que fa que els caudals destinats 
a determinats usos, considerats suntuaris, siguin objecte de controvèrsia. Aquesta discussió s’està estenent en 
els últims anys a altres usos tradicionals, com alguns recs agrícoles o determinats usos industrials; sense que 
per el moment s’estiguin discutint els usos urbans. 
 
A Europa, i més concretament a España, depenent de les activitats econòmiques de la zona y de la escassetat 
relativa de recursos, així com de pressions del tipus polític-socials, s’intenta reduir e inclús negar caudals a 
camps d’esport, zones verdes o determinats cultius, per exemple. 
 
En la variant mediterrània d’Espanya, per exemple, les discussions suscitades pel PHN i les activitats de 
regadiu de grans extensions han contribuït a agafar postures i a no considerar determinats aspectes tècnics y 
tecnològics que podrien aplicar-se sense excessives dificultats a la gestió dels recursos hídrics, reduint la 
demanda i augmentant els recursos disponibles. Això no implica que les grans infraestructures de transport 
d’aigua no siguin necessàries, sinó que es pot disposar de més temps per pensar-les i planificar-les 
adequadament arribant a acords mes globals i consensuats. 
 
Es poden discutir varies alternatives per emplenar recursos d’aigua no convencionals, tals com les 
escorrenties, aigües residuals regenerades, aigües desalinitzades,... Dins d’aquests recursos no convencionals, 
cap destacar com el més important en volum i disponibilitat, les aigües residuals regenerades.  
 
Aquestes constitueixen un recurs desenvolupat en els últimes dècades. No obstant, per a poder reutilitzar 
aquests recursos es requereixen les tecnologies adequades i uns estudis previs detallats.  
 

3.2 Les aigües regenerades  
 
Les aigües regenerades són les aigües procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) les 
quals es sotmeten a una sèrie de processos en les plantes de tractament terciari. Sotmetre aquestes aigües 
residuals a aquests processos per obtenir una qualitat suficient per a l’ús d’aquesta com a aigua no potable, 
permet recuperar cabals que actualment són abocats a mar i, per tant, guanyar recurssos. Alhora, terra endins, 
la regeneració d’efluents secundaris implica una millora en la qualitat de l’abocament i, per consegüent, 
sobre el medi receptor. La recàrrega d’aqüífers amb aigua regenerada permet la millora de la qualitat del 
recurs emmagatzemat i, per tant, de recurs disponible. Finalment, la reutilització sol contribuir també a una 
optimització dels sistemes de depuració.  
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3.3 Usos de l’aigua regenerada 
 
Una primera diferenciació entre els usos que es poden donar a l’aigua regenerada cal establir-la entre els que 
es consideren d’interès general i els d’interès privat. L’interès general, a efectes del PRAC (Programa de 
Reutilització d’Aigua a Catalunya, desenvolupat per l’Agència Catalana de l’Aigua), és aquell que comporta 
una millora ambiental o una millora de disponibilitat d’aigua que excedeix els propis usuaris de l’aigua 
regenerada. Quan el benefici repercuteix exclusivament en l’usuari de l’aigua regenerada, sense estendre’s a 
d’altres usuaris o al medi, es situa en l’àmbit del interès particular.  
 
Els sectors econòmics i socials vinculats a la reutilització són amplis. Segons estableix la normativa vigent 
(RD 1620/2007, vegeu capítol 1.3) els usos als quals va dirigida la reutilització són:  
 

• Urbans  
- Residencials (reg de jardins privats, descàrrega aparells sanitaris)  
- Serveis (reg d’espais públics, neteja de carrers, sistemes contra incendis, rentat industrial de 

vehicles)  
• Agrícoles  

- Reg de superfícies agrícoles  
• Industrials (excepte indústria alimentària)  
• Recreatius  

- Reg de camps de golf  
- Estanys o basses ornamentals  

• Ambientals  
- Recàrrega d’aqüífers  
- Manteniment de cabals  
- Aportacions d’aigua a zones humides  

 

3.4 Marc normatiu per l’ús de les aigües regenerade s 
 
El marc normatiu de la reutilització es composa de diferents nivells, que no només es refereixen a les 
instàncies amb capacitat normativa sobre la matèria (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya), sinó 
que vénen donats també per la confluència de la normativa que regula el sanejament i la depuració de les 
aigües residuals, sobre les quals se sustenta la regeneració. La normativa específica sobre la reutilització de 
l’aigua regenerada se centra en la qualitat requerida en funció dels usos i en el títol jurídic que ha de 
permetre tant l’exercici d’aquesta activitat com l’ús de l’aigua regenerada.  

3.4.1 Legislació comunitària 

 
Directiva 91/271/CEE del consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals 
urbanes.  
 
Directiva 2000/60/CE, del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.  

3.4.2 Legislació estatal 

 
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 
les aigües residuals urbanes i Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret 
Llei 11/1995.  
 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.  
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Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les 
aigües depurades.  
 
Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica.  

3.4.3 Legislació catalana 

 
Acord de Govern de 7 de novembre del 1995 pel qual s’aprova el Pla de Sanejament de Catalunya, en 
compliment de la Directiva 91/271/CE i del Reial Decret Llei 11 /1995, el Govern de la Generalitat va 
aprovar el Pla de Sanejament de Catalunya. 
 
El Pla de Sanejament de Catalunya s’ha de desplegar mitjançant diversos programes, entre els que cal 
esmentar el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005). 
 
Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, article 47 aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 24 
de juliol.  
 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya.  
  

3.5 Instruments 
 
El principal instrument per fer efectiva la regeneració de les aigües residuals el constitueixen els sistemes de 
reutilització. El sistema de reutilització és el conjunt d’instal·lacions necessàries per produir i fer arribar 
l’aigua regenerada fins al seu punt de lliurament als usuaris. Cada sistema ha de tenir un operador, públic o 
privat, a qui correspon la regeneració i distribució de les aigües regenerades fins al punt de lliurament als 
usuaris amb els requisits qualitatius que s’hagin establert en funció dels usos previstos. 
 

3.6 Les plantes de tractament terciari 
 
Els sistemes de reutilització requereixen d’infraestructures tant pel tractament de regeneració de les aigües 
com pel seu emmagatzematge i transport fins al punt final de lliurament als usuaris.  
 
La regeneració de les aigües residuals es du a terme en les mateixes estacions depuradores d’aigües residuals 
(E.D.A.R), afegint una planta on es realitzarà un tractament addicional, conegut com tractament terciari o 
avançat. 
 
Així doncs, el tractament terciari, anomenat també avançat o tractament de refinament, és l’esglaó tecnològic 
que permet assolir objectius qualitatius més exigents pel que fa als efluents de les EDAR municipals o 
industrials, ja sigui per millorar la qualitat del medi receptor o per fer usos de reutilització. 
 
Es distingeixen principalment dos grans grups de tractaments terciaris i un més refinat: 
 

- Terciari tou o natural 
- Terciari complet 
- Terciari amb membranes  

  
El terciari tou o natural fa referència als sistemes de tractament natural que es caracteritzen perquè depuren 
les aigües mitjançant l’energia natural ambiental. Segons l’ús de la reutilització, cal incloure un tractament 
final de desinfecció. Dintre d’aquests tractaments trobaríem: els filtres verds, els sistemes d'infiltració ràpida 
(percolació), els llacunatges i els aiguamolls. 
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El terciari complet consta d’una coagulació-floculació seguida d’una sedimentació o decantació (procés 
conegut amb el nom de fisicoquímic), una filtració i una desinfecció final. Pot presentar-se així o sense algun 
dels processos descrits segons els requeriments de qualitat de l’aigua regenerada i la qualitat de l’aigua 
depurada. 
 
Finalment, els tractaments amb membranes es realitzen quan les exigències de qualitat  consideren també la 
reducció de conductivitat de l’aigua per tolerància del conreus o salinització de sòls pel que s’incorporen 
barreres de retenció de sals dissoltes (OI - osmosi inversa o EDR -electrodiàlisi reversible)  
 
Així doncs la planta de tractament terciari del Pla d’Alzira, es troba dins del grup de tractaments terciaris 
convencional. 
 

3.7 Les plantes de tractament terciari i teqma 
 
L’oferta tecnològica de teqma per a les plantes de tractament terciari d’aigües residuals es basa en quatre 
productes: 
 

- Filtració tèxtil en profunditat MECANA. 
- Equips de desinfecció ultraviolada de mitja pressió teqma·uv. 
- Reactors Biològics de Membranes (MBR) d’A3. 
- Equips de medició de terbolesa en continu de SIGRIST. 

 
D’altre banda l’empresa teqma donada la llarga experiència utilitza i recomana tot un seguit d’elements per a 
completar les instal· lacions de les plantes per a tractaments terciaris. 
 
Equips mecànics: 
 

- Bombes IDEAL i PRISMA. 
 
Elements de control: 
 

- Sensors e interruptors de control IFM. 
- Convertidors de freqüència FUJI ELECTIC. 
- Sistemes de control Unitronics o Omron. 

 
 
A més de l’oferta tecnològica, teqma ofereix l’assessorament al llarg de la realització del projecte, durant la 
posta en marxa de la instal·lació i un cop ja en funcionament la instal· lació un servei tècnic i de manteniment 
especialitzat.   
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4 La planta de tractament terciari de Navata 
 
La planta de tractament terciari per a la reutilització d’aigües residuals de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals del municipi de Navata, està dissenyada per tractar 2.250 m3/dia d’aigua depurada. 
 
L’emplaçament previst per a la ubicació del tractament complementari es troba situat al sud de la parcel·la de 
l’EDAR de Navata. 
 
L’objectiu d’aquesta plant es regenerar l’aigua depurada per a la seva reutilització en usos urbans amb 
qualitat d’aigua 1.2* i en usos agrícoles amb qualitats d’aigua de 2.12, per tal de satisfer les necessitats de rec 
del camp de golf i de la comunitat de regants de Navata i poder disposar d’aigua contra incendis. 
 
Segons l’article 5 del Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades, trobem les següents qualitats necessàries de l’aigua per als usos 
anteriorment esmentats: 
 
 

 
Taula 4-1 Qualitats per usos urbans 

 

 
Taula 4-2 Qualitats per usos agricoles 

 
 

Per aconseguir aquestes qualitats en l’aigua regenerada, l’empresa teqma proposa un sistema de filtració 
compost per un filtre MECANA, model SF6/30 equipat amb 6 discos i un total de 30m2 de superfície filtrant. 
I una desinfecció final ultraviolada amb un equip teqma·uv, model DXL61500 equipat amb 6 làmpades de 
mitja pressió de 2000W. 
 
El sistema de filtració i desinfecció proposat, permet tractar un caudal mig de 93,75m3/h amb puntes de fins a 
234 m3/h, amb una qualitat de l’efluent de valors mitjos sobre 20mg/l i puntes de 35mg/l de TSS. Obtenint 
valors de sortida menors de 10mg/l de TSS, amb un contingut inferior a 1 ou de nematodes per cada 10 litres. 
 
A més per assegurar el rendiment requerit, en els casos de mal funcionament i/o alt contingut de material 
col·loïdal, s’ha tingut en compte l’adició de coagulant per assegurar el rendiment requerit.  
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D’altra banda s’ha de tenir consideració que amb el caudal de disseny la càrrega màxima de sòlids del filtre 
es de 350g/m2/l.  

4.1 Descripció arquitectònica  
 
La planta consta de les següents seccions: 
 
    
1. Zona de tractament : (1) 852,30 m2 

     
 - Arqueta de distribució (2)  
 - Càmera de coagulació (3)  
 - Dipòsit de coagulant (4)  
 - Filtració tèxtil (5)  
 - Desinfecció UV (6)  
 - Càmera de cloració (7)  
 - Dipòsit d’hipoclorit sòdic (8)  
 - Laberint de cloració (9)  
 - Pou de bombament d’aigua tractada (10)  
 - Arqueta de vessament d’excedents d’aigua tractada (11)  
 - Dipòsit acumulació d’aigua tractada (12)  
 - Arqueta de sortida del terciari (13)  
    
2. Edifici de control i mesura (14) 55,50 m2 
    
3. Vials (15) 376,65 m2 
    
4. Zones enjardinades  (16) 406,00 m2 
    
 TOTAL  1.690,45 m2 
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4.2 Elements que formen la planta  

4.2.1 Equips mecànics 

4.2.1.1 Bombament col·lector residual  

  
   
Ubicació : Arqueta de distribució 
Descripció : Bombament format per dos bombes submergibles 
Característiques :    
    
- Fabricant : IDEAL 
- Model : ARS 200-34 C/16 
- Potència  : 13.600 W 
- Tensió : 400V 
- Intensitat nominal : 22,30 A 
- Cos φ : 0,90 
- Intensitat d’encesa  : 116 A 
- Velocitat : 950 rpm 
- mca : 13,20 m 
- Caudal : 200 a 400 m3/h 
- Diàmetre nominal : 200 mm 
- η Bomba : 86,20 
- η Total : 72 
- Pes : 420 kg 
- Sonda tèrmica : SI 
- Sonda humitat : SI 
- # enceses hora : 15 
- Protecció IP : 68 
- Classe aïllament  : H 
- Cable d’alimentació protegit amb neopreno 
  
  

4.2.1.2 Càmera de coagulació 

 
   
Ubicació : Càmera de coagulació 
Descripció : Agitador submergible d’eix vertical 
Característiques :    
    
- Fabricant : HELISEM 
- Model : VRG 2031S 
- Potència  : 750 W 
- Tensió : 400V 
- Intensitat nominal : 1,20 A 
- Cos φ : 0,90 
- Velocitat : 293 rpm 
- Q hèlix : 509 m3/h 
- Força axial : 16 DaN 
- Parell : 2,40 DaNm 
- Pes : 40 kg 
- Protecció IP : 55 
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4.2.1.3 Dosificació coagulant 

 
   
Ubicació : Dipòsit coagulant 
Descripció : Sistema de emmagatzemant i dosificació de policlorur d’alumini 
Elements : Dipòsit d’emmagatzematge de 3.000 litres 

Dos bombes dosificadores electromagnètiques de membrana 
Bancada i vàlvules necessàries  

Característiques :    
    
- Fabricant : PROMINENT 
- Model : BT5a 
- Potència  : 22 W 
- Tensió : 230 V 
- Intensitat nominal : 110 mA 
- Cos φ : 0.90 
- Caudal màx. : 11 l/h 
- Pressió màx.  : 7 bar 
- ml/impuls : 1,02 
- Freqüència imp. : 180 imp/min 
- mca aspiració : 4 
- Protecció IP : 65 
- Classe aïllament : F 
- Relè de mal funcionament   
  
 

4.2.1.4 Filtració tèxtil 

 
   
Ubicació : Filtració tèxtil 
Descripció : Equip de filtració tèxtil en profunditat 
Característiques :  
   
- Fabricant : MECANA 
- Model : SF6/30 
6 discos amb 6 segments: 
- Sup. de filtració : 30 m2 

- Ø dels discs : 2100 mm 
- Gruix del disc aprox. : 80 mm 
- Espai entre discos : 300 mm 
1 tub col· lector central 
1 panell de segellat 
1 paret bafle per espumes 
1 Motor d’accionament 
- Fabricant : SEW  
- Model : R97 DT80 N6 
- Potència  : 550 W 
- Tensió : 400 V 
- Intensitat nominal : 1,70 A 
- Cos φ : 0,73 
- Intensitat d’encesa  : 5,10 A 
- Freqüència  : 50 Hz 
- Velocitat motor : 900 min-1 
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- Velocitat sortida reductor : 3,10 min-1 
- Velocitat rotació discos : 0,982 min-1 
- Parell de sortida : 1690 Nm 
- Pes total : 112 kg 
- Protecció IP : 56 
- Classe d’aïllament : B 
- Classe tèrmica : F 
3 Bombes se succió per la neteja del filtre 
1 Bomba de succió de fangs 
- Fabricant : Hidrostal 
- Model : A2QE2-GG3+A01-10  
- Potència  : 1800 W 
- Tensió : 400 V 
- Intensitat nominal : 4,40 A 
- Cos φ : 0,75 
- Intensitat d’encesa  : 5,20 A 
- Freqüència  : 50 Hz 
- Velocitat : 2730 min-1 
- Caudal : 35 m3/h 
- Diàmetre nominal : G 2” 
- Pes : 32 kg 
- Impulsió : Centrifuga 
- Protecció IP : 58 
- Classe aïllament  : F 
    
 

4.2.1.5 Desinfecció UV 

 
   
Ubicació : Desinfecció UV 
Descripció : Equip de desinfecció UV, equipat amb quadre de control i potencia, 

càmera de desinfecció amb 6 làmpades de mitja pressió 
Característiques :  
   
- Fabricant : teqma·uv 
- Model : DXL61500 
Càmera de desinfecció 

- Nº làmpades : 6 
- Potència làmpada : 2000 W 
- Nº Protectors quars : 6 
- Tipus protectors quars : Q200 
- Sonda temperatura : Si 
- Sensor UV intern : Si 
- Detector de caudal : Si 
- Mecanisme de neteja automàtic : Si 
Quadre de control i potència 
- Tensió : 400 V 
- Intensitat nominal : 40 A 
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4.2.1.6 Dosificació Hipoclorit Sòdic 

 
   
Ubicació : Dipòsit hipoclorit sòdic 

 
Descripció : Sistema d’emmagatzematge i dosificació de hipoclorit sòdic 
Elements : Dipòsit d’emmagatzematge de 2.000 litres 

Tres bombes dosificadores electromagnètiques de membrana 
Bancada i vàlvules necessàries 

Característiques :    
    
- Fabricant : PROMINENT 
- Model : Gala 0220 (x2) 
- Potència  : 17 W 
- Tensió : 230 V 
- Intensitat nominal : 80 mA 
- Cos φ : 0.90 
- Caudal màx. : 16,2 l/h 
- Pressió màx.  : 2 bar 
- ml/impuls : 1,5 
- Freqüència imp. : 180 imp/min 
- mca aspiració : 1,8 
- Protecció IP : 65 
- Classe aïllament : F 
- Relè de mal funcionament   
    
- Model : BT4a 
- Potència  : 17 W 
- Tensió : 230 V 
- Intensitat nominal : 2 A 
- Cos φ : 0.9 
- Caudal màx. : 16,2 l/h 
- Pressió màx.  : 2 bar 
- ml/impuls : 1,5 
- Freqüència imp. : 180 imp/min 
- mca aspiració : 1,8 
- Protecció IP : 65 
- Classe aïllament : F 
- Relè de mal funcionament   
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4.2.1.7 Bombeig aigua servei 

 
   
Ubicació : Laberint de cloració 
Descripció : Grup de pressió automàtic pel subministrament d’aigua 
Característiques :    
    
- Fabricant : IDEAL 
- Model : GP BRIO VIP 8 
- Pressió encesa : 1-2  kg/cm2 
- Pressió aturada : fi demanda 
- Impulsió : 1” 
- Sistema de control : BRIO 
    
 Bomba   
- Model : VIP8 
- Potència : 800 W 
- Tensió : 230 V 
- Intensitat nominal : 5 A 
- Cos φ : 0,85 
- Velocitat : 2900 rpm 
- Caudal : 5,00 m3/h 
- Classe protecció : IP55 
- Classe aïllament : F 
  
 

4.2.1.8 Bombeig aigua tractada 

 
   
Ubicació : Pou de bombament aigua tractada 
Descripció : Bombament format per dos bombes submergibles 
Característiques :    
    
- Fabricant : IDEAL 
- Model : ARS 150-30 U20 
- Potència  : 15.000 W 
- Tensió : 400V 
- Intensitat nominal : 30 A 
- Cos φ : 0,80 
- Intensitat d’ encesa : 225 A 
- Velocitat : 1450 
- mca : 8 
- Caudal : 200 a 250 m3/h 
- Diàmetre nominal : 125 mm 
- η Bomba : 60 
- η Total : 54 
- Pes : 285 kg 
- # enceses hora : 15 
- Protecció IP : 68 
- Classe aïllament  : H 
- Cable d’alimentació protegit amb neoprè 
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4.2.1.9 Recirculació dipòsit rec 

 
   
Ubicació : Dipòsit acumulació d’aigua tractada 
Descripció : Recirculació de l’aigua del dipòsit mitjançant una bomba centrifuga, amb motiu 

de la re-cloració 
Característiques :    
    
- Fabricant : ESPA 
- Model : Prisma 25 6 
- Potència  : 2.000 W 
- Tensió : 400V 
- Intensitat nominal : 3,90A 
- Cos φ : 0,90 
- Velocitat : 2900 
- mca : 65 
- Caudal : 2,70 
- Diàmetre nominal : 125 mm 
- Pes : 20 kg 
- Funcionament : Continu 
- Protecció IP : 44 
- Classe aïllament  : F 
  
 

4.2.1.10 Bombeig aigua rec/contra incendis 

 
   
Ubicació : Arqueta de sortida del terciari 
Descripció : Grup de pressió automàtic pel subministrament d’aigua 
Característiques :    
    
- Fabricant : IDEAL 
- Model : GP BRIO VIP 15 
- Pressió encesa : 1-2  kg/cm2 
- Pressió aturada : fi demanda 
- Impulsió : 1” 
- Sistema de control : BRIO 
    
 Bomba   
- Model : VIP15 
- Potència : 1.500 W 
- Tensió : 230 V 
- Intensitat nominal : 8 A 
- Cos φ : 0,85 
- Velocitat : 2900 rpm 
- Caudal : 5,00 m3/h 
- Classe protecció : IP55 
- Classe aïllament : F 
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4.2.2 Sensors 

4.2.2.1 Nivells arqueta de distribució i pou de bombament 

 
   
Ubicació : Arqueta de distribució  

Pou de bombament aigua tractada 
Descripció : Sensor de pressió hidrostàtica per la mesura de nivells 
Característiques :    
    
- Fabricant : Ifm 
- Model : PS3208 
- Tensió : 10 a 30 V DC 
- Connector : M12 
    
- Sortida analògica : 4...20 mA 
- Càrrega per la sortida analògica (Ω) : Max. (Ub-10V)x50; 700 (Ub=24V) 
- Rang de mesura : 0...0,25 bar 
- Mesura d’alçada : 2,5 m 
    
- Pressió Nominal : 2 bar 
- Temperatura del fluid : -10 a 50 ºC 
- Protecció IP : 68 III 
- Proteccions : Contra inversió de polaritat 
  : Contra curtcircuits 
    
- Material aparell : Inox 1.4571/316Ti ; PA  
- Material Sonda : Inox 1.4404 (316L) 
  
 

4.2.2.2 Nivells filtració tèxtil 

 
   
Ubicació : Filtre tèxtil 
Descripció : Sensor electrònic de nivell 
Característiques :    
    
- Fabricant : Ifm 
- Model : LR8000 
- Tensió : 18 a 30 V DC 
- Intensitat : < 80mA 
- Connector : M12 
    
- Intensitat de sortida  : 200 mA 
- Rang actiu (longitud sonda) : 650 mm (700mm) 
- Rang inactiu I1/I2 : 40/10 
    
 Marge d’ajustament   
- Punt de consigna alt, SP  : 15...660 mm 
- Punt de consigna baix, rP : 10...655 mm 
- Intervals : 5 mm 
- Histèresis : 5 mm 
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 Indicadors   
- Unitat indicació : 2 LED verds 
- Estat de commutació : 4 LED grocs 
- Nivell : Display alfanumèric 
- Programació : Display alfanumèric 
    
- Proteccions : Contra inversió de polaritat 
  : Contra curtcircuits 
  : Contra sobrecarregues 
    
- Material aparell : V2A (303) material núm.1.4305 
- Material Sonda : V2A (303) material núm.1.4305 
  
 

4.2.3 Elements de mesura i comandament 

4.2.3.1 Variador de freqüència  

 
   
Ubicació : Edifici de control i mesura  
Descripció : Variador de freqüència pel control de bombes 
Quantitat : 2 x bombament arqueta de distribució 

2 x bombament aigua tractada 
Característiques :    
    
- Fabricant : FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & 

SYSTEMS 
- Model : FRENIC-ECO 
- Tipus : FRN15F1S-4E 
- Tensió :  
- Intensitat nominal :  
    
 Valors de sortida   
    
- Capacitat de sortida : 22 kVA 
- Tensió nominal : Trifàsic, 380V a 480V 50Hz 
- Intensitat nominal : 30 A 
- Freqüència nominal : 50/60 Hz 
    
 Valors d’entrada   
    
- Potència principal : Trifàsic, 380V a 480V 50/60Hz 
- Intensitat nominal : 28,8 A 
- Capacitat de potència requerida : 20 kVA 
  :  
- Estàndards de seguretat aplicables : UL508C, C22.2 No.14, EN50178:1997 
- Protecció (IEC60529) : IP20, UL 
- Mètode de refrigeració : Ventilador 
  :  
- Pes : 6,9 kg 
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4.2.3.2 Caudalímetres  

 
   
Ubicació : Sortida arqueta de distribució i desinfecció UV  
Descripció : Caudalímetre electromagnètic 
Característiques :    
    
- Tipus : Electromagnètic 
- Potència : 14 VA 
- Tensió : 230 V 
- DN : 200 mm 
- Caudal màx. : 1360 m3/h 
- Caudal mín. : 68 m3/h 
- Precisió : ±0,5% 
- Pressió màx. : 16 bar 
- Protecció IP : 67 
- Categoria Seg. : II 
- Sortides : Impulsos 
  : 4-20 mA 
  
 

4.2.3.3 Terbolímetre  

 
   
Ubicació : Entrada i sortida filtració tèxtil. 
Descripció : Equip de medició en continu de terbolesa 
Característiques :    
    
- Fabricant : SIGRIST 
- Model : AquaScat WTM 
- Potència : 11W 
- Tensió : 230 V 
- Caudal mostra màx. : 7 l/min 
- Caudal mostra mín. : 2,5 l/min 
- Rang de mesura : 0 a 4000 FNU 
- Sortides : 2 x 0/4-20mA 
- Protecció IP : 54 
- Pes : 3,2 kg 
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4.2.3.4 Mesura del clor lliure, ph, potencial redox i temperatura del aigua 

 
   
Ubicació : Edifici de control i mesura 
Descripció : Equip de mesura del clor lliure, pH, potencial redox i temperatura del aigua , 

l’equip es format per els diferent elements de control per a cada una de les 
mesures, tots ells instal·lats en un panell. 

Característiques :    
    
- Fabricant : KONTROL 
- Model : PRC 
    
 PC95 : pH i clor lliure 
- Potència : 15 W 
- Tensió : 230 V 
- Rang de mesura de pH : 0 a 14,00 pH 
- Sortides : 2 x 0/4-20mA 
- Protecció IP : 65 
    
 PR75 : Potencial Redox 
- Potència : 3W 
- Tensió : 230 V 
- Rang de mesura  : -999 a + 999 mV 
- Sortides : 4-20 mA 
- Protecció IP : 65 
  
 
 
 

4.3 Descripció del procés productiu de la planta de  tractament terciari d’aigües 
residuals 

 
Tal i com ens hem referit en anteriors punts, la planta de tractament terciari de Navata, es troba compresa 
dins del grup de terciaris convencionals. Així doncs el procés productiu de la planta el podem descriure en 
les següents etapes. 

4.3.1 Etapa 1: Bombament de les aigües residuals 
 
La primera etapa de la planta de tractament terciari és l’aportació de l’aigua procedent del decantador 
secundari de l’EDAR per gravetat fins a l’arqueta de distribució, d’on es bombejarà cap a la càmera de 
coagulació. El grup de bombeig estarà format per les dos bombes centrifugues submergides controlades per 
nivell amb el variador de freqüència. 

En el cas de mal funcionament de la planta o d'excés d'efluent, l'arqueta de distribució disposa d'un basant 
per on l'aigua excedent s’abocarà directament a la llera pública. 

4.3.2 Etapa 2: Dosificació de PAC, Coagulació 
 

Etapa prèvia a la filtració tèxtil amb l'objectiu de facilitar la reducció de col· loides i altres sòlids en suspensió 
a l'hora de la filtració. Per poder dur a terme aquesta tasca es necessari dosificar i mesclar amb l'efluent 
secundari un coagulant, normalment una sal metàl·lica di o trivalent com per exemple en aquest cas el poli-
clorur d'alumini (PAC). La dosificació es realitzarà mitjançant un sistema de emmagatzemament i 
dosificació i posterior mescla amb el agitador d'eix vertical (instal·lat a la mateixa càmera de coagulació). 



 
 

24 
 

En la canonada de connexió entre l’arqueta de distribució i la càmera de coagulació es realitzarà una mesura 
del caudal que hi circula. Aquesta mesura serà utilitzada com a llaç de control per la dosificació de 
coagulant. 

4.3.3 Etapa 3: Filtració tèxtil 
 

La filtració tèxtil per a la retenció de sòlids prèvia a la desinfecció UV es realitzarà amb l'equip de filtració 
MECANA SF6/30. L'equip de filtració MECANA SF6/30 (dibuix 1) te sis discos (1). Cada disc està 
composat per sis segments (2) que es troben fixats a l'eix central, a més d'estar equipats amb un tèxtil filtrant. 
L'eix col· lector central (3) es troba allotjat pels dos extrems sobre dos rodets de suport i un rodet-guia 
respectivament i forma, amb els discos, una unitat de filtració giratòria. El conjunt dels tres rodets (de 
plàstic) a cada costat, un travesser d'on pengen les bombes de succió / neteja de filtres i un altre travesser al 
costat oposat composen el marc estructural per allotjar la unitat de filtració en el tanc d’obra civil. Cada 
bomba de neteja (7) forma conjuntament amb un suport d'acer del que pengen quatre plaques de succió 
oscil·lants, una unitat de succió. Aquesta es fàcilment extraible en la seva totalitat en cas de ser necessari una 
reparació. Cada dos filtres de disc tenen assignada una unitat de succió. El marc estructural (en el que 
s'allotja la unitat de filtració) es recolza al tanc sobre quatre consoles de suport fixades a la paret quedant els 
discos de filtració completament submergits. El nivell mínim necessari d'aigua en el tanc (nivell d'inici) es 
determinat per el llavi superior del sobreeixidor (5) a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.3-1 Especejament equip MECANA SF6/30  
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1 Discos filtrants 8 Plaques de succió 
2 Segments discos 9 Conduccions per aigües de neteja i fangs 
3 Eix col·lector central 10 Bomba evacuació fangs 
4 Arqueta d’evacuació 11 Medició de nivells 
5 Sobreeixidor 12 Plataforma de servei  
6 Motor d’accionament 13 Comporta (opcional) 
7 Bombes neteja filtres   

 

Els sòlids quedaran retinguts al passar l'aigua a través del tèxtil filtrant cap a l'interior dels segments de 
filtració (2). Des de els segments l'aigua flueix gravitatòriament cap l'eix central (3), puja per l'arqueta de 
evacuació (4), supera el sobreeixidor (5) i passa al col·lector de descarrega. A mesura que augmenta la 
quantitat de sòlids retinguts sobre el tèxtil filtrant augmenta la resistència hidràulica del filtre i el nivell 
d'aigua a l'interior del tanc puja. Al arribar al "nivell de neteja" (normalment entre 25 i 35 cm per sobre del 
nivell d'inici) la sonda de nivell (11) dona el senyal per a iniciar la neteja del filtre. 

El motor d'accionament (6) arranca i la unitat de filtració comença a girar lentament (1 rpm). Al mateix 
temps arrenquen les bombes de neteja dels filtres (7). El buit que es genera al evacuar des de l'interior dels 
segments provoca que les plaques de succió oscil· lants (8) s'adhereixin al tèxtil filtrant. L'aigua ja filtrada i 
neta de l'interior dels segments travessa ara el tèxtil filtrant en direcció oposada eliminant els sòlids que 
s'havien depositat a l'interior i a la superfície del tèxtil. Durant aquest procés la filtració no es veu 
interrompuda i mentrestant dura la neteja el nivell d'aigua baixa de nou al nivell inicial. Segons la càrrega de 
sòlids a l'aigua els intervals entre els processos de neteja poden oscil·lar entre pocs minuts o varies hores. Si 
la càrrega es molt baixa els cicles de neteja es controlen mitjançant un temporitzador (actuant normalment 
cada dos hores). 

A l'equip de filtració model SF6/30 la neteja de filtres es du a terme en tres fases, posant-se en marxa en cada 
ocasió una única bomba de neteja (7); fase 1 (7.1); fase 2 (7.2); fase 3 (7.3). Cada fase ha de durar com a 
mínim el que triguen els discos a fer un gir complet (aproximadament 69s), sent així el temps total del cicle 
de neteja de 207 segons.  

L'aigua procedent de la neteja, carregada amb sòlids, es reconduïda a la etapa prèvia a la planta de tractament 
terciari dins de la planta depuradora (9). El fang sedimentat en el fons del tanc es igualment reconduït 
mitjançant la bomba de succió de fons (10), que es controlada mitjançant un temporitzador (p.e. cada 2 hores 
treballa 30 segons). La bomba d'evacuació de fangs serveix al mateix temps per el buidat del tanc, en cas de 
ser necessari realitzar treballs de manteniment o reparacions. Per al muntatge y desmotatge dels segments 
filtrants està prevista una plataforma de manteniment. 

D'altre banda en el mateix tanc on es troba el filtre tèxtil es durà a terme el control de la terbolesa de l'aigua, 
en el moment de l'entrada i la sortida del filtre mitjançant dos terbolímetres AQUASCAT HT de SIGRIST. 

 

4.3.4 Etapa 4: Desinfecció UV 

 

La llum ultraviolada es ve utilitzant des de principis del segle passat com a sistema de desinfecció fiable y 
segur amb reduïts costos ambientals en el tractament d'aigües. El mecanisme de desinfecció UV es basa en 
un fenomen físic pel qual les ones curtes de la radiació ultraviolada incideixen a sobre l'ADN dels 
microorganismes i virus i els destrueix en un temps reduït, sense produir canvis físics o químics notables a 
l'aigua tractada i sent inexistent la formació de residus derivats de la desinfecció UV.  

L'equip de desinfecció de la planta de tractament terciari es un DXL61500 de teqma·uv. L'equip esta format 
per una càmera de desinfecció (1), equipada amb sis làmpades de mitja pressió de 2.000 W (2). Les làmpades 
i el sensor UV (3) es troben allotjats en l'interior de protectors de quars (4) subjectes a la càmera pels dos 
extrems. La finalitat dels protectors de quars es protegir la làmpada del contacte de l’aigua i permetre la 
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transmissió dels rajos UV. 

L'equip UV DXL61500 disposa d'un mecanisme elèctric de neteja format per set anells (5) , una plataforma 
porta anells (6) , un bis sense fi (7) , dos finals de carrera (8) i un motor elèctric (9).L’aigua en moltes 
ocasions conte components que tendeixen a embrutar els protectors de quars. Com a conseqüència d’aquestes 
precipitacions la quantitat de llum emesa per la làmpada cap a l’aigua a tractar es veu parcialment 
bloquejada. El mecanisme de neteja es posarà en marxa automàticament ja sigui per la caiguda de la 
intensitat UV rebuda pel sensor UV, per temps o manualment des de el quadre de control principal. 

El principal requeriment del equip UV DXL61500 es l'existència de flux en l'interior de la càmera. Aquest 
flux es el sistema de refrigeració de les làmpades les quals no engegaran (o del contrari s'apagaran) en el 
moment en que el detector de flux (10) de l'equip no detecti flux. A més per evitar possibles 
sobreescalfaments per algun mal funcionament del sistema, l'equip incorpora una sonda de temperatura (11) 
que ens donarà un avis si augmenta la temperatura (42ºC aproximadament) i l'aturarà si aquesta es molt 
elevada (48ºC aproximadament). 
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Figura 4.3.4-1 Especejament equip teqma·uv DXL61500  
 

4.3.5 Etapa 5 i 7: Cloració 
 

L’aplicació de clor en forma d’hipoclorit sòdic  acostuma a ser utilitzada per a garantir una capacitat de 
desinfecció permanent de l’aigua fins el punt d’us.   

En el present projecte la cloració es realitzarà en dos punts de la planta mitjançant el sistema 
d’emmagatzematge i dosificació de hipoclorit sòdic. La primera cloració (etapa 5) es dura a terme a l’entrada 
del laberint de cloració (càmera de cloració) on s'utilitzaran dos de les tres bombes del sistema de 
dosificació, les quals seran controlades amb el caudalímetre de la canonada d'entrada a la càmera de cloració.  

La segona cloració (etapa 7) es farà en el dipòsit d'acumulació d'aigua tractada amb la tercera bomba de 
dosificació, en aquest cas controlada per l'equip de mesura de clor instal·lat en aquest dipòsit. Per a realitzar 
una cloració correcta també es realitzarà una recirculació de l'aigua del dipòsit mitjançant la bomba vertical 
instal· lada en aquest.  

4.3.6 Etapa 6: Bombament aigua tractada 
 

Un cop tractada l'aigua es bombejarà des del pou de bombeig fins el dipòsit d'acumulació d'aigua tractada. El 
bombament es realitzarà amb les dos bombes submergides instal· lades en aquest pou, les quals seran 
controlades mitjançant els detectors de nivell i el variador de freqüència. 

4.3.7 Etapa 8: Bombament rec / contra incendis 
 

L'última etapa del procés es el bombeig de l'aigua tractada del dipòsit d'acumulació als dos consumidors, als 
regants i al hidrant contra incendis. El bombeig es realitzarà amb un grup de bombeig a pressió, el qual 
s'activarà per la caiguda de pressió funció de la demanda dels dos consumidors. 

4.3.8 Etapes paral· leles: 
 

Aquestes etapes paral·leles es realitzaran en determinades ocasions i no tenen a veure directament en el 
procés de tractament de l'aigua. 

4.3.8.1 Bombeig aigua de servei 

 

Es dura a terme mitjançant un grup de bombeig a pressió, el qual s'activarà en el moment en que caigui la 
pressió d'aquest per la demanda del consum. La presa d'aigua es prendrà del laberint de cloració i s'haurà de 
tenir en compte que aquest aigua no serà potable fet que s'haurà d'indicar en totes les aixetes. 

4.3.8.2 Bypass  

 

El bypass no es tracta d'una etapa exactament si no una opció dins del funcionament de la planta. El seu 
objectiu serà el d’aïllar el filtre tèxtil o l'equip de desinfecció UV en cas de necessitat de manteniment o 
averia en un dels dos sistemes. 

Aquesta acció serà puntual i en cap cas permanent ja que si no es veuria alterat el tractament de l'aigua a 
reutilitzar. 
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4.4 Llaços de regulació 
 
Els valors dels paràmetres assignats per els llaços de regulació descrits a continuació són inicials i serà 
necessari realitzar una revisió de tots els paràmetres un cop la planta de tractament tingui un funcionament 
normalitzat. 

4.4.1 Bombament col· lector residual  
 
Les dos bombes utilitzades per al bombeig de les aigües procedents de l’EDAR cap a la càmera de 
coagulació seran regulades mitjançant dos dels variadors de freqüència FRENIC-ECO, regulats mitjançant el 
sensor de pressió hidrostàtica per la mesura de nivells instal·lat en l’arqueta de distribució. 
 
Els ajustaments a realitzar en els variadors de freqüència per al control de les bombes son els indicats a la 
següent taula, els que s’hauran de introduir al variador mitjançant el seu display. 
 
    

Item Descripció Valor per 
defecte Ajust 

    
F02 Ordre de marxa 2 1 
F07 Temps d’acceleració 20.00 s 3.00 s 
F08 Temps de desacceleració 20.00 s 3.00 s 
F11 Relè electrònic O/L de sobrecarrega del motor. Nivell  100% In 22.30 
F12 Relè electrònic O/L de sobrecarrega del motor. Temps 5 min 5 min 
F15 Límit de freqüència. Alt 70 Hz 50 Hz 
F16 Límit de freqüència. Baix 0.0 Hz 25 Hz 
F26 Soroll del motor. Freqüència portadora 15 kHz 3 kHz 
    
E40 Coeficient de pantalla A +100.00 +100.00 
E43 Pantalla de LED. Funció 0 15 
E62 Selecció de senyal d’entrada analògica. Terminal C1 0 0 
    
P01 Motor. Número de pols 4 4 
P02 Motor. Potència nominal Pn 13.6 
P03 Motor. Intensitat nominal In 22.30 
    
H91 Detecció de desconnexió de la senyal C1 0.0 s 0.05 s 
    
J01 Control PID. Selecció del mode 0 1 
J03 Control PID. Guany P 0.100 2.500 
J04 Control PID. Guany I 0.0 s 0.2 
J15 Control PID. Freqüència a dormir 0 Hz 35 Hz 
J16 Control PID. Temps de manteniment de freqüència a dormir 30 s 15 s 
J17 Control PID. Freqüència a despertar 0 Hz 38 Hz 
J18 Control PID. Límit superior de sortida del procés PID 999 50 Hz 
J19 Control PID. Límit inferior de sortida del procés PID 999 25 Hz 
J23 Control PID. Nivell de desviació de la realimentació per despertar 0 % 5% 
J24 Control PID. Temps de retard funció per despertar 0.0 s 1 s 
    
  

Taula 4.4.1-1 Paràmetres variador de freqüència  
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4.4.2 Dosificació coagulant 
 
El sistema de dosificació de coagulant serà regulat mitjançant el caudalímetre electromagnètic instal·lat en la 
canonada d’entrada a la càmera de coagulació.  
 

4.4.3 Filtració tèxtil 
 
La regulació del equip de filtració ve donada pels seus dos modes de funcionament, manual o automàtic els 
quals hauran de ser programats de la següent manera aquí descrita.  

4.4.3.1 Manual 

 
El mode de funcionament manual s’activarà de la següent manera: 
 

• Accionar l’interruptor principal. 
• Rearmar el quadre. 
• Prémer en el panell de control el mode de funcionament manual i marxa, quedant activat el mode de 

treball manual. 
• Iniciar l’abastiment d’aigües residuals. 

 
Un cop seleccionat el mode de funcionament manual em de tenir en consideració: 
 

• Totes les funcions de supervisió estan desactivades. 
• Sols esta permès utilitzar-lo per treballs de control, manteniment o reparació. 

 
En el mode de funcionament manual es poden activar els següents elements des de el panell de control: 
 

• Motor d’accionament    
• Bomba de neteja de filtres 1   
• Bomba de neteja de filtres 2   
• Bomba de neteja de filtres 3   
• Bomba d’evacuació de fangs   

 

4.4.3.2 Automàtic 

 
El mode de funcionament automàtic s’activarà de la següent manera: 
 

• Accionar l’interruptor principal. 
• Rearmar el quadre. 
• Prémer en el panell de control el mode de funcionament automàtic i marxa, quedant activat el mode 

de treball automàtic. 
• Iniciar l’abastiment d’aigües residuals. 

 
Durant el mode de funcionament automàtic es trobaran actives les següents funcions de control: 
 

• T1: temporitzador “temps de funcionament de les bombes de neteja dels discos”. 
• T2: temporitzador “temps interval de la neteja del filtre”. 
• T3: temporitzador ““temps de funcionament de l’evacuació de fangs””. 
• T4: temporitzador “temps interval bomba succió de fangs”. 
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• 01Ls: Control de nivells. 
 
La neteja serà iniciada automàticament d’acord amb un dels següents successos: 
 

• Arribar al nivell de “neteja de discos” ( LS+, ON). 
• Un cop finalitzat el “temps interval de la neteja del filtre” (T2). 
• Arribar al “nivell màxim d’aigua, alarma” ( LSA++, ON, “vessament d’emergència, alarma). 

 
Durant la neteja del filtre totes les demès funcions automàtiques es trobaran bloquejades, exceptuant la 
senyal de “vessament d’emergència, alarma” al arribar al “nivell màxim d’aigua, alarma”. 
 
La seqüència de control durant el cicle de neteja del filtre es: 
 

• Motor d’accionament en marxa. 
• Bomba de neteja de discos  en marxa durant T1. 
• Bomba de neteja de discos  parada. 
• Bomba de neteja de discos en marxa durant T1. 
• Bomba de neteja de discos  parada. 
• Bomba de neteja de discos  en marxa durant T1. 
• Bomba de neteja de discos parada. 

 
Aquesta seqüència a seguir depèn de les diferents senyals que es trobin actives: 
 

• Per sota del “nivell de neteja de filtre” (LS+, OFF). 
 

- Motor d’accionament aturat. 
 
El cicle de neteja del filtre ha finalitzat, en espera fins a nou inici de cicle de neteja o: 
 

• Per sobre del “nivell de neteja de filtre” (LS+, ON). 
 

- Inici d’un nou cicle de neteja complet. 
 
ó: 
 

• Per sobre del “nivell màxim d’aigua, alarma” (LSA++, ON). 
 

- S’activa l’alarma “ vessament d’emergència, alarma”. 
- Inici d’un nou cicle de neteja fins arribar al “nivell de neteja de filtre” (LS-, OFF) o quan la 

mesura del nivell de neteja del filtre falla, fins que el nivell es trobi per sota del punt 
d’alarma del “nivell màxim d’aigua, alarma” ( LSA--, OFF). 

 
La evacuació de fangs sedimentats en el fons del tanc de filtració es realitzarà mitjançant la bomba de 
succió de fons . Aquesta arrencarà automàticament (controlada pel temporitzador) desprès de finalitzar el 
“temporitzador interval de succió de fons” T4. Durant la neteja del filtre aquesta funció estarà bloquejada. 
L’evacuació dels fangs es realitzarà immediatament desprès de la neteja del filtre. Si durant l’evacuació dels 
fangs s’inicia una neteja del filtre, aquesta tindrà preferència. L’evacuació de fangs quedarà interrompuda i 
es reprendrà immediatament desprès de la neteja del filtre. 
 
La seqüència de control per a l’evacuació de fangs és: 
 

• Un cop passat el temps prefixat “temps interval de succió de fons” T4 i la neteja del filtre es troba 
inactiva. 
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- Bomba de succió de fons en marxa durant “temps de funcionament evacuació de fangs” T3. 
- Bomba d’evacuació de fangs parada. 
- Fi de l’evacuació de fangs, esperar el cicle de “temps interval bomba succió de fangs” T4, fins 

la pròxima evacuació. 
 
ó: 
 

• El temps predefinit  “temps interval bomba succió de fangs” T4 ha finalitzat i la neteja del filtre està 
activa- 

 
- Esperar a finalitzar el cicle de neteja del filtre. 
- Bomba de succió de fons en marxa durant “temps de funcionament evacuació de fangs” T3. 
- Bomba d’evacuació de fangs parada. 
- Fi de l’evacuació de fangs, esperar el cicle de “temps interval bomba succió de fangs” T4, fins 

la pròxima evacuació. 
 

 

Figura 4.4.3-1 Esquema de nivells del equip MECANA SF6 /30 

4.4.4 Desinfecció UV 
 
Els llaços de regulació de l’equip de desinfecció UV, podríem dir que són interns, ja que aquest disposa del 
seu propi quadre de control, tot i així es descriuran els llaços més importants per aconseguir un millor 
coneixement de sistema. 
 
L’equip de desinfecció UV requereix l’existència d’un flux d’aigua mínim per l’interior de la càmera 
(40m3/h). Aquest fet es necessari ja que el flux d’aigua es el mètode de refrigeració de les làmpades, per això 
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es necessari l’ús del detector de flux. L’ajust de caudals es realitzarà manualment a la mateixa planta en el 
moment de la posta en marxa.  
 
Així doncs la temperatura de l’aigua en l’interior de la càmera es una variable important per al funcionament 
del sistema UV. Per aquest fet l’equip UV incorpora una sonda de temperatura, que en el cas d’un augment 
de la temperatura activarà un “warning” i si aquesta augmenta excessivament activarà una alarma i aturarà 
l’equip UV. 
 
Els valors de temperatura de fàbrica són els següents: 
 
- Warning : 42 ºC 
- Alarma : 48 ºC 
 
L’últim llaç de regulació de l’equip es el proporcionat per el sensor UV intern. Aquest sensor a més de 
proporcionar uns valors d’intensitat relativa emesa per les làmpades i dosis rebuda per l’aigua, activarà un 
“warning” si la dosis cau per sota de la consigna (40mJ/cm2). A més d’activar el “warning” activarà el 
mecanisme automàtic de neteja en el mateix moment. 
 
S’ha de tenir en consideració que aquestes senyals aniran directament al quadre de control de l’equip de 
desinfecció UV, del qual rebrem les diferents senyals previstes per a dur un control de l’estat de l’equip.  

4.4.5 Dosificació Hipoclorit Sòdic 

4.4.5.1 Primera cloració 

 
En aquesta primera cloració el sistema de dosificació d’hipoclorit sòdic (les dos bombes del model GALA 
0220) serà regulat mitjançant el caudalímetre electromagnètic instal·lat en la canonada d’entrada a la càmera 
de cloració.  

4.4.5.2 Segona cloració 

 
La segona cloració serà controlada mitjançant la senyal analògica (4...20mA) obtinguda de la sonda de 
medició de clor PC95. L’objectiu d’aquesta cloració es mantenir el nivell de clor lliure al voltant d’una part 
per milió (1ppm). 

4.4.6 Bombament aigua servei 
 
El bombeig de l’aigua de servei du incorporat un sistema electrònic de control anomenat BRIO. Provoca 
l’encesa de la electrobomba quan la pressió descendeix per sota de 2 kg/cm2 i no la desconnecta fins que 
finalitza la demanda. Durant aquest interval no es produeix cap maniobra aturada / encesa, evitant així les 
oscil·lacions de pressió durant el subministra. A més l’equip du incorporat un sistema de seguretat que 
desconnecta la electrobomba per falta d’aigua. 

4.4.7 Bombament pou d’aigua tractada 
 
El control de les bombes del pou d’aigua tractada es realitzarà del mateix mode que el realitzat en les bombes 
de l’arqueta de distribució.  
 
Els ajustaments a realitzar en els variadors de freqüència per al control de les bombes són els indicats a la 
següent taula, els que s’hauran de introduir al variador mitjançant el seu display. 
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Item Descripció Valor per 
defecte Ajust 

    
F02 Ordre de marxa 2 1 
F07 Temps d’acceleració 20.00 s 3.00 s 
F08 Temps de desacceleració 20.00 s 3.00 s 
F11 Relè electrònic O/L de sobrecarrega del motor. Nivell  100% In 22.30 
F12 Relè electrònic O/L de sobrecarrega del motor. Temps 5 min 5 min 
F15 Límit de freqüència. Alt 70 Hz 50 Hz 
F16 Límit de freqüència. Baix 0.0 Hz 25 Hz 
F26 Soroll del motor. Freqüència portadora 15 kHz 3 kHz 
    
E40 Coeficient de pantalla A +100.00 +100.00 
E43 Pantalla de LED. Funció 0 15 
E62 Selecció de senyal d’entrada analògica. Terminal C1 0 0 
    
P01 Motor. Número de pols 4 4 
P02 Motor. Potència nominal Pn 13.6 
P03 Motor. Intensitat nominal In 22.30 
    
H91 Detecció de desconnexió de la senyal C1 0.0 s 0.05 s 
    
J01 Control PID. Selecció del mode 0 1 
J03 Control PID. Guany P 0.100 2.500 
J04 Control PID. Guany I 0.0 s 0.2 
J15 Control PID. Freqüència a dormir 0 Hz 35 Hz 
J16 Control PID. Temps de manteniment de freqüència a dormir 30 s 15 s 
J17 Control PID. Freqüència a despertar 0 Hz 38 Hz 
J18 Control PID. Límit superior de sortida del procés PID 999 50 Hz 
J19 Control PID. Límit inferior de sortida del procés PID 999 25 Hz 
J23 Control PID. Nivell de desviació de la realimentació per despertar 0 % 5% 
J24 Control PID. Temps de retard funció per despertar 0.0 s 1 s 
    

Taula 4.4.7-1 Paràmetres variador de freqüència  

 

4.4.8 Recirculació dipòsit rec 
 
La recirculació del dipòsit d’acumulació de l’aigua tractada serà continua, amb el que la bomba de 
recirculació no disposarà de cap llaç de control. 

4.4.9 Bombament aigua rec/contra incendis 
 
El bombeig de l’aigua per a rec o contra incendis es realitza amb el mateix tipus de grup de pressió automàtic 
que l’utilitza’t en bombeig de l’aigua de servei.  
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5 Memòria 

5.1 Identificació 

5.1.1 Títol del projecte 

 
Projecte d’instal·lació elèctrica de baixa tensió per una planta de tractament terciari per a la 
reutilització d’aigües residuals a Navata (Girona). 

5.1.2 Emplaçament de la instal·lació 

 
L’emplaçament de la instal·lació objecte d’aquest projecte es a la Carretera d’Olot sense número, en 
el municipi de Navata, a la província de Girona. 

5.1.3 Dades del titular 

 
El titular de la instal·lació és l’empresa Torre Mes Canvell SL, amb domicili social al carrer Olot, 
sense número de Navata (Girona). 

5.1.4 Dades del tècnic autor del projecte 

 
El tècnic autor del present projecte ha estat l’estudiant Ruben Rodríguez de Lamo. 

5.1.5 Dades de l’entitat o persona jurídica que ha rebut l’encàrrec d’elaborar el projecte 

 
L’entitat que ha rebut l’encàrrec d’elaborar aquest projecte ha estat tecnologies i equips pel medi 
ambient, S.L (teqma SL), representada per en Luís Leyda com a gerent de l’empresa. 
 

5.2 Objecte  
 
L’objecte d’aquest projecte és el de definir les línies generals i tècniques per tal de realitzar la instal· lació 
elèctrica de la planta de tractament terciari d’aigües residuals de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
del municipi de Navata (Girona). 

5.3  Àmbit d’aplicació de la instal·lació i abast  
 
El projecte s’aplicarà a la nova planta de tractament terciari d’aigües residuals de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals del municipi de Navata, dins de l’execució del projecte de construcció de la planta de 
tractament terciari per a la reutilització de les aigües residuals de l’esventada planta.  
 
Les modificacions a les instal·lacions actuals no estan relacionades amb la construcció de la nova planta, 
quedant excloses d’aquest projecte. 
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5.4 Normes i referències 

5.4.1 Normativa estatal 

 
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió 

(REBT) 
- Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 36, 43, 44 i 47.  

5.4.2 Normativa autonòmica 

 
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Resolució ECF/ 4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes 

tècniques particulars relatives a la xarxa a les instal·lacions d’enllaç. 

5.4.3 Normes UNE que cal considerar 

 
- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes 
- Normes UNE d’obligat compliment 

 

5.4.4 Programes de càlcul 

 
- Microsoft EXCEL: 

o Càlcul de seccions. 
- Dialux: 

o Càlcul de l’enllumenat i estudi luminotècnic. 
- Arquímides: 

o Realització del pressupost del projecte. 
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6 Descripció de la instal·lació elèctrica. 

6.1 Aspectes generals 
   

Segons l’ article 3 del Decret 363/2004, de 24 d’agost, la instal·lació objecte d’ aquest projecte es classifica 
com: grup B, corresponents a locals humits, amb pols o amb risc de corrosió, i amb una potencia superior a 
10 kW. En relació amb això es necessari i obligatori projecte per identificar i justificar el compliment de la 
normativa vigent així com la certificació de direcció i acabament d’ obra. 
 
 Segons aquest mateix decret es necessari  contracte de manteniment per part de l’empresa instal·ladora 
autoritzada. 

6.2 Característiques de la instal·lació 
 
La instal·lació objecte del projecte es tracta d’una planta de tractament terciari d’aigües residuals.  
 
La planta constarà d’un edifici de control el que quedà exclòs del grup de locals amb risc d’incendi i explosió 
(ITC-BT-29). En el seu interior sols hi haurà una sala de control i mesura, on es trobaran els quadres elèctrics 
i un bany amb vestidor. Veient-se afectada aquesta zona per la normativa de locals humits degut a 
l’existència d’aquest (ITC-BT-30). 
 
Les zones exteriors seran considerades coma locals mullats.   

6.2.1 Ventilació 
 
El sistema de ventilació emprat en aquesta nau es natural, segons el Codi Tecnic de la Edificació (CTE), es 
ventilarà mitjançant les portes i finestres que incorpora.  

6.2.2 Relació de receptors i càrregues 

 
 
 
Receptors d’enllumenat 
 

Zona Línia Tipus Uts 
Potència 
 unitària 

(W) 

Potència 
Total 
(W) 

Potència 
Línia 
(W) 

       

Exterior 

LI1 
BEGA 8235 1 HIT-DE 400W 1 440 440 

1.320 
BEGA 8236 2 HIT-DE 400W 1 880 880 

LI2 BEGA 2875 1 A60 100W 2 100 100 100 

LI3 
BEGA 8235 1 HIT-DE 400W 1 440 440 

1.320 
BEGA 8236 2 HIT-DE 400W 1 880 880 

Interior 

LI4 Philips TBS260 4xTL5-24W 3 105 315 315 
LI5 Philips TBS260 4xTL5-24W 3 105 315 315 

LI6 
Philips FBS261 2xPL 
C/4P18W  

3 38 114 114 

LI7 
Philips TCH329 O 
1xTL8W/840 

2 12 24 24 

   
TOTAL  3.656 
   
Endolls       
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Zona Línia  Tipus Uts 
Potència 

unitària (W) 

Potència 
Línia 
(W) 

      

Interior 

LE1 Base 25 2p + T 1 3600 3.600 
LE2 Base 25 2p + T 1 3600 3.600 
LE3 Base 25 2p + T 1 3600 3.600 
LE4 Base 25 2p + T 1 3600 3.600 
LE7 Base 16 2p + T 1 2300 2.300 
LE8 Base 16 2p + T 1 2300 2.300 

   
TOTAL  19.000 
   
Força motriu      
 

Ubicació Línia Descripció bomba Uts Potència 
unitària (W) 

Potència 
Línia 
(W) 

      
Bombament 
col·lector residual 

 ARS 200-34 C/16 1 13.600 13.600 
 ARS 200-34 C/16 1 13.600 13.600 

Càmera coagulació  Agitador VRG 2031S 1 750 750 
Dosificació PAC  BT5a 1 22 22 

 BT5a 1 22 22 
Filtració Tèxtil  R97 DT80 N6 1 2.000 550 

 A2QE2-GG3+A01-10 1 1.800 1.800 
 A2QE2-GG3+A01-10 1 1.800 1.800 
 A2QE2-GG3+A01-10 1 1.800 1.800 
 A2QE2-GG3+A01-10 1 1.800 1.800 

Dosificació hipoclorit 
sòdic 

 Gala 0220 1 17 17 
 Gala 0220 1 17 17 
 BT4a 1 17 17 

Laberint cloració  VIP 8 1 800 800 
Pou bombament 
aigua tractada 

 ARS 150-30 U20 1 15.000 15.000 
 ARS 150-30 U20 1 15.000 15.000 

Dipòsit aigua tractada  Prisma 25 6 1 2.000 2.000 
  VIP 15 1 1.500 1.500 
   
TOTAL   71.545 
   
Desinfecció UV LQUV DXL61500 1 25.000 25.000 
   
TOTAL  25.000 
   
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA  119.201 
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6.2.3 Previsió de potències 

6.2.3.1 Potència elèctrica instal·lada. 

 
Tal i com es pot observar detalladament l’anterior apartat, la potència total instal·lada és de 119.201 kW, 
repartida de la següent forma: 
 

Pot. Enllumenat = 3.656 W 
Pot. Endolls = 19.000 W 
Pot. Equip UV = 25.000 W 
Pot. Equips mecànics = 71.545 W 
TOTAL = 119.201 W 

6.2.3.2 Potència màxima admissible de la instal· lació. 

 
La potència màxima admissible es la que pot suportar l’escomesa d’alimentació de la instal· lació, que en el 
nostre cas és de 139 kW.  

6.2.3.3 Potencia elèctrica simultània necessària pel transcurs normal de l'activitat industrial. 

 
Per a determinar la potència elèctrica simultània pel transcurs de l’activitat a la planta, hem de tenir en 
consideració el funcionament de la planta. 
  
El funcionament de la planta vindrà donat per l’entrada de l’efluent procedent de la EDAR. Aquest efluent es 
caracteritza per tenir dos puntes al llarg del dia, una al matí i l’altre al vespre. Durant la resta del dia l’efluent 
serà menor (els equips mecànics no necessitaran funcionar a plena càrrega) i fins i tot insuficient per el 
funcionament de la planta ( mitja nit i matinada ). 
 
Tot i això, considerarem la potència de tots els receptors de la planta a la qual afegirem un 10 %  addicional, 
per tal de disposar d’un marge de potència per alguna possible millora en la instal· lació. 
 
Per tant la potència deguda a aquesta previsió serà  de 131.121 W 
 
La potència total consumida en el procés habitual es considera de 132 kW. 

6.2.3.4 Determinació de les característiques de l’equip de mesura i potencia contractades. 

 
Els comptadors seran del tipus establert per la empresa distribuïdora d’energia elèctrica i hauran d’estar 
aprovats per els serveis corresponents de la Delegació d’indústria i energia. 
 
La potència a contractar serà de 139 kW. (Vademècum, Annexa 2, pàg.59). 
 

6.3 Relació d’instal·lacions subjectes a reglamenta cions específiques 

6.3.1 Subministrament 

 
El subministrament elèctric es realitzarà en baixa tensió, sent la tensió del subministra de 230/400V trifàsica 
amb neutre amb sistema TT de connexió.  
 
L’empresa subministradora serà AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA SA. La citada empresa es una societat 
Comercialitzadora d’energia elèctrica, inscrita en la Secció 2ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, 
Comercialitzadors i Consumidors qualificats, amb el número d’identificació R2-174. 
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6.3.2 Escomesa 

 
És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general de protecció. 
 
La situació de la caixa general de protecció i mesura, situada en el límit de la finca, disposa d’accés des de 
l’exterior, segons està grafiat en els plànols.  
 
Per l’accés de cables de l’escomesa subterrània a la caixa general de protecció es deixaran previstos dos tubs 
rígids i incombustibles de diàmetre adequat a la secció de cable, segons normes de la companyia 
subministradora, que arribaran directament a la part inferior del forat de la caixa general de protecció.  
 
La instal·lació dels conductors serà realitzada per la companyia elèctrica subministradora.  
 

6.3.3 Descripció de la instal·lació elèctrica interior 

6.3.3.1 Caixa general de protecció i mesura 

 
Segons la ITC-BT-13, allotja els elements de protecció de les línies repartidores, és a dir, els fusibles 
generals. 
 
El quadre general de proteccions i el comptador d’energia, estarà muntats dins del mateix armari, tal i com 
indica la ITC-BT-21 en el punt 2.1, ja que som un únic consumidor. 
 
El Conjunt de Protecció i Mesura s’instal· larà a l’exterior, en un lloc de lliure i permanent accés des del 
carrer. En el nostre cas anirà encastada al mur de limitació de la parcel·la de la planta de tractament terciari, 
segons es troba grafiat als plànols. Per a determinar les dimensions es tindrà en consideració la superfície 
ocupada per les unitats funcionals, deixant una separació entre les parets laterals i el sostre amb respecte les 
envolvents, de com a mínim 0,2 m. La distància respecte el terra serà de cóm a mínim de 0,5m, la profunditat 
del recinte serà com a mínim de 0,4m i l’espai lliure en front a la CPM serà de 1,10 m.    
 
El mencionat recinte es trobarà tancat amb una porta de doble fulla, preferentment metàl·lica, de com a 
mínim 2mm d’espessor, amb un grau de protecció IK10 segons UNE EN 50.102, revestida exteriorment 
d’acord amb les característiques de l’entorn. 
 
La CGP a instal·lar respondrà al següent esquema (esquema 9) i  
 

segons Vademecum i la potència que hem obtingut: 
 

- Corrent assignat de 400 A. 
- Poder de tall de 20 kA. 

 
El comptador serà: 
 

- Tipus TMF10. 
- Multifunció 200/5. 

 
 
 

Figura 6.3.3-1 Esquema CGP - 9 
 
Donat que l’escomesa es subterrània i s’efectuarà amb “entrada i sortida” de la línia de distribució i derivació 
a la CGP serà necessari instal·lar caixa de seccionament concebuda per aquesta finalitat, dotada amb fusibles 
de 315A. 
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La caixa de seccionament tindrà l’aspecte que es mostra a continuació ja que disposarà de la sortida per a la 
CGP per la part superior i la sortida per la línia de distribució per la part inferior. 
 

 
 

Figura 6.3.3-2 Esquema Caixa Seccionament   
 
La caixa de seccionament s’instal·larà conjuntament en el mateix nínxol que la CGP, tal i com es mostra en 
el següent esquema:  
 

 
 

Figura 6.3.3-3 Esquema nínxol per a CGP i CS   
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Es deixaran previstos els orificis necessaris per allotjar els conductors per a l’entrada de l’escomesa 
subterrània de procedent de la xarxa general, conforme el establert en la ITC-BT-21 per a canalitzacions 
encastades. 
 
El quadre general de proteccions i el comptador d’energia, estarà muntats dins del mateix armari, tal i com 
indica la ITC-BT-21 en el punt 2.1, ja que som un únic consumidor. 
 
Així doncs s’haurà de tenir en compta que el quadrant de lectura del comptador no superarà el 1,80 m.  
 

6.3.3.2 Línia general d’alimentació 

 
No existeix ja que està allotjat el comptador a la pròpia caixa general de protecció.  
 

6.3.3.3 Quadre general de distribució 

 
El Quadre General de Comandament i Protecció (quadre de distribució) te per objecte protegir la instal· lació 
elèctrica de tota la planta contra sobre intensitats, sobre tensions, curtcircuits, contactes directes e 
indirectes… que per diferents causes s’ha de preveure en les mateixes i resguardar als seus conductors de les 
accions i efectes dels agents externs, la protecció dels usuaris i la distribució dels diferents circuits.  
 
Les mesures de seguretat seran proporcionals a les característiques i potencia del receptors o elements, tot 
segons la instrucció  ITC BT-17. 
 
El quadre general i els subquadres incorporaran proteccions magnetotèrmiques calibrades per la intensitat 
que han de suportar i els conductors que han de protegir, amb lo que es garantitza la total protecció de la 
instal· lació contra corrents de defecte i contra sobre intensitats. 
 
La instal·lació en el seu conjunt disposarà també de protecció diferencial adequada. 
 
Fins aquí la caiguda de tensió màxima que es produirà serà de l’1,5%. 
 
La caixa que incorpora els elements i dispositius de seguretat, protecció i distribució serà precintable, amb un 
grau de protecció IP655 (UNE 20.324) i una classe de protecció P30, de materials plàstics no inflamables, 
estanca i amb unes dimensions que estableix la empresa distribuïdora.  
 
El ICP estarà instal·lat en una caixa apart (UNE-EN 50.102). A més, tots compliran el establert en les 
instruccions ITC BT-23 e ITC BT-24. 
 
El quadre general està situat a l’edifici de control i mesura, segons està grafiat en els plànols . 
 
El quadre general contindrà l’IGA, amb la funció de protegir contra sobrecàrregues al total de la instal· lació. 
La seva intensitat nominal serà de 400 A, amb una corba de tall regulada a 300 A. 
 
L’altre element de protecció que conte el quadre general es l’interruptor diferencial, que tindrà una intensitat 
nominal de 400 A i una sensibilitat de 300mA, serà selectiu amb un temps de 0,5 segons. 
 
La derivació individual que alimentarà el quadre general de protecció i distribució tindrà una secció de    
3x95mm2, el cable utilitzat serà AFUMEX 1000V (AS) IRISTECH . Aquest serà soterrat en l’interior d’un 
tub de protecció flexible de XLPE el qual tindrà un diàmetre exterior de 250 mm2. 
 
En aquest dimensionat s’ha tingut en consideració que permetin ampliar la secció de la derivació individual 
en un 100%.  
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6.3.3.4 Subquadres de la planta de tractament terciari 

 
En aquesta instal·lació existeixen 4 subquadres elèctrics: 
 

- Subquadre equips mecànics: 

És destinat a alimentar i controlar tots els equips mecànics de la planta de tractament terciari. A més 
de dur totes les proteccions necessàries per als equips mecànics ( ID, IA, guardamotors,...) 
s’instal· larà en el seu interior la CPU del PLC per al control de la planta, el qual inclourà una 
pantalla TFT tàctil de 17”, col·locada a la porta del armari, i els variadors de freqüència destinats al 
control de les bombes del bombament de l’arqueta de distribució i al del pou d’aigua tractada. 

- Subquadre de il·luminació: 

És destinat a alimentar totes les lluminàries de la planta de tractament terciari. 

- Subquadre d’endolls: 

- És destinat a alimentar totes les preses de corrent de la planta de tractament terciari. 

- Subquadre equip de desinfecció UV (SQUV): 

És destinat a alimentar i controlar l’equip de desinfecció UV teqma·uv DXL61500. Es un quadre 
estàndard proporcionat per el fabricant dels equips (teqma·uv), el qual disposarà de tot els elements 
necessaris de protecció i control. 
 

Cada línia d’enllumenat, preses de corrent (endolls), força motriu té la seva protecció magnetotèrmica, i cada 
quadre té la seva protecció diferencial. De tal forma que en cas de que es cremi una maquina les altres poden 
continuar en servei.  
 
La ubicació dels quadres es troba grafiada en els plànols. 
 

6.3.3.5 Línies de distribució i canalitzacions 

 
La instal· lació està formada per 4 línies de distribució als quadres secundaris. Aquestes línies seran per el 
subquadre d’equips mecànics (SQEM), el subquadre de il·luminació (SQIL), per el subquadre de preses de 
corrent (SQE) i per últim per el subquadre de la desinfecció UV (SQUV). 
 
Les línies d’alimentació a aquests subquadres aniran distribuïdes per les parets del edifici de control sobre 
safata perforada. Els conductors utilitzats per l’alimentació dels subquadres seran els descrits en la taula 
resum. 
 
D’aquest subquadres sortiran totes les línies d’alimentació a tots els receptors de la instal·lació. Totes les 
línies de distribució seran trifàsiques a 400V, en els punts on els receptors siguin monofàsics es repartiran les 
fases R, S i T per equilibrar al màxim el consum total de la instal·lació. 
 
La caiguda de tensió per a les línies d’alimentació seran de 5% per a les línies de força i d’un 3% per a les 
línies d’enllumenat. Aquesta caiguda de tensió es considerarà des de el quadre general de distribució fins al 
últim punt de la línia. 
 
Les canalitzacions seran fixes i el traçat d’aquestes serà el més recte possible. Les línies de distribució i les 
canalitzacions de la planta de tractament seran instal·lades tal i com s’indica a continuació: 
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Interiors          
          
TPIPUS E          
          
 
Cables multipolars sobre safates de cables perforades, instal·lats en una única capa i agrupats sense separació 
entre circuits. Les safates aniran instal· lades per les parets interiors del edifici de control.   
 
          
TIPUS C          
          
 
Cables multipolars sota canal en superfície, instal· lats en una única capa i agrupats sense cap separació entre 
circuits. Aquest mètode s’utilitzarà sols per les línies que transcorreran per la zona del vestidor i banys. 
 
          
Exteriors          
          
TIPUS D          
          
 
Cables multipolars sota tub enterrat. El tub de protecció serà de polietilè de doble paret i del diàmetre adient 
a cada circuit. Sols s’instal·larà un circuit per tub. 
 
          
Submergides 
          
En el cas de las bombes submergides l’alimentació d’aquestes es realitzarà com la resta d’alimentacions 
exteriors, ja que la connexió d’aquestes es realitzarà fora de l’aigua. El cable d’alimentació fins la bomba 
serà el subministrat amb aquestes (cable protegit amb neoprè) i que es sol· licitarà a la empresa 
subministradora de les bombes de la mateixa secció que el cable instal· lat.  
          
Tipus de cable 
          
El cable, previst, per instal· lar en tota la planta es del tipus RZ1-k (AS), concretament el model AFUMEX 
1000V (AS) IRIS TECH de la casa PRYSMIAN. 
          
 

6.3.4 Proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits 
 
Per a la protecció contra curtcircuits s’utilitzen els fusibles generals de protecció, ubicats dins la CGP i amb 
un calibre adequat per a la protecció de tota la instal· lació, ubicada a l’entrada de la planta de tractament 
terciari. 
 
Per a la protecció de sobrecàrregues s’utilitza el IGA (interruptor general automàtic) que protegeix el conjunt 
de la instal·lació, i per a cada derivació s’utilitza interruptors magneto tèrmics amb corba de càrrega i 
intensitat màxima de tall adequada segons les necessitats de l’element a protegir.  
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6.3.5  Proteccions contra contactes indirectes 
 
Per a la protecció contra contactes indirectes, segons normativa, s’utilitza la de tall automàtic de 
l’alimentació, per a la seva realització es necessari la posada a terra de les diferents línies. Aquesta posta a 
terra hauria de tenir com a màxim una resistència de 37 Ohms (veure càlculs de posta a terra). 
 
A cada un dels armaris secundaris de distribució, s’utilitzaran interruptors diferencials de protecció amb una 
sensibilitat de 30mA per enllumenat i presses de corrent, i de 300mA per força motriu.  
 
La protecció s’ha realitzat segons les instruccions ITC-BT 22, , ITC-BT 23, ITC-BT 24. 
 

6.3.6 Proteccions per als motors 
 
Per a la protecció dels motors i electrobombes, s’instal·laran guardamotors ajustats a les característiques de 
cada motor. Un guardamotor es un disjuntor magnetotèrmics, especialment dissenyat per a la protecció dels 
motors elèctrics. Aquest disseny proporciona al dispositiu un corba de dispar que el fa més robust davant les 
sobreintensitats transitòries típiques de les enceses dels motors. El dispar magnètic es equivalent al d’altres 
interruptors automàtics però el dispar tèrmic es produeix amb una intensitat i temps major. La seva corba 
característica es denomina D o K. 
 
Els guardamotors escollits proporcionaran protecció enfront les sobrecarregues del motor i curtcircuits i en 
front la falta de fase. D’altra banda portaran incorporat el contactor per a realitzar el control del motor. 
 
 Els mencionats guardamotors seran de la casa Schneider Electric, de la gama de productes Telemecanique, 
model TeSys i series LUB_2 + LUCB/C/D. 
 

6.3.7 Presa de terra 
 
Tota la instal·lació anirà connectada a terra amb una o varies piques d’acer coure de 2 m de longitud i 14 mm 
de diàmetre, clavades al terreny natural.  
 
El circuit de terra serà comú per tot l’edifici i al terreny natural es clavaran tantes piquetes com sigui precís, 
interconnectades entre sí, perquè la resistència a terra sigui inferior a 10 ohms, amb la qual la tensió de 
contacte, en cas d’una corrent de defecte serà inferior a 24 volts, ja que s’utilitzaran interruptors d’alta 
sensibilitat, és a dir, de 30 mA.  
 
Junt al comptador es col·locarà una caixa amb pont metàl·lic per la comprovació de la resistència a terra.  
 
Totes les parts metàl·liques de les lluminàries es connectaran al circuit de terra.  
 
Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts metàl·liques que 
es desitgi posar a terra com en l’elèctrode.  
 
No s’interrompran els circuits de terra amb fusibles, seccionadors, interruptors manuals o automàtics, etc.  
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7 Armari de potència 

7.1 Selecció de l’aparellatge 
 

El quadre general de proteccions i els comptadors d’energia, estan muntats dins el mateix quadre, 
segons ITC-BT 12 punt 2.1.  

 
 Som un únic consumidor. 
 

• Segons  Vademecum i la potència que hem obtingut: 
 

o Corrent assignat=400A 
o Poder de tall=20kA 
o IA=400A 
o ID=400A 300mA (amb la possibilitat de regulació Is=500mA) 

 
• Contador: 

 
o Tipus= TMF10 
o Multifunció= 200/5 

 
• Caixa general de protecció: 

 
o Fusibles= 315A 

7.2 Proteccions  

7.2.1 Proteccions del quadre general de distribució 

 
   
ICP  Interruptor de control de potència 
   
 In 160 A 
 I” k 10 kA 
 It 160 A 
   
IGA  Interruptor General Automàtic 
   
 In 160 A 
 I” k 20 kA 
 It 160 A 
 Id 300 mA 
 Retard 0,5s 
   
IAEM   Interruptor automàtic Subquadre Equips Mecànics 
   
 In 125 A Model C120N 
 I” k 10 kA Ref. 18355C 
 Pols 4 Altres Corba B 
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IAUV  Interruptor automàtic Subquadre Equip de Desinfecció UV 
   
 In 63 A Model C120N 
 I” k 10 kA Ref. 18352C 
 Pols 4 Altres Corba B 
     
IAE  Interruptor automàtic Subquadre Endolls 
     
 In 32 A Model C60H 
 I” k 10 kA Ref. 24756C 
 Pols 4 Altres Corba B 
     
IAI  Interruptor automàtic Subquadre Il· luminació 
     
 In 16 A Model C60H 
 I” k 10 kA Ref. 24753C 
 Pols 4 Altres Corba B 
     
 

7.2.2 Proteccions del subquadres de distribució i de les seves línies 

7.2.2.1 Subquadre equips mecànics 

 
         

Nom Línia In Id//I Aj  I” k Marge Pols Model Ref. 
         

IAG1 LSQEM 125 A  10 kA  4 C120N 1835C 
 

ID1  40 A 30 mA   2 Terciari 23014A 
IA1 LIE 25 A  10 kA  2 C60H 24728C 
IA2 LIM 2 A   10 kA  2 C60H 24982B 

 
ID2  40 A 30 mA   2 Terciari 23014A 
IA3 LIT 6 A  10 kA  2 C60H 24726B 
IA4 LIT 6 A  10 kA  2 C60H 24726B 

 
ID3  63 A 300 mA   4 Terciari S 23066 

GM15 L1 32 A 28,8 A  8...32 A 3 LUB22 LUCD32 
IA5 L1 32 A  10 kA  3 C60H 24730C 

GM16 L2 32 A 28,8 A  8...32 A 3 LUB22 LUCD32 
IA6 L2 32 A  10 kA  3 C60H 24730C 

 
ID4  63 A 300 mA   4 Terciari S 23066 

GM17 L12 32 A 30 A  8...32 A 3 LUB22 LUCD32 
IA7 L12 32 A  10 kA  3 C60H 24730C 

GM18 L13 32 A 30 A  8...32 A 3 LUB22 LUCD32 
IA8 L13 32 A  10 kA  3 C60H 24730C 
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ID5  40 A 300 mA   4 Terciari S 23062B 

GM1 L5 12 A 1,70 A  1,25...5 A 3 LUB12 LUCB05 
GM2 L9 12 A 4,40 A  3...12 A 3 LUB12 LUCB12 

 
ID6  40 A 300 mA   4 Terciari S 23062B 

GM3 L6 12 A 4,40 A  3...12 A 3 LUB12 LUCB12 
GM4 L7 12 A 4,40 A  3...12 A 3 LUB12 LUCB12 
GM5 L8 12 A 4,40 A  3...12 A 3 LUB12 LUCB12 

 
ID7  40 A 300 mA   4 Terciari S 23062B 

GM6 L3 12 A 4,40 A  3...12 A 3 LUB12 LUCB12 
GM7 L14 12 A 2,00 A  1,25...5 A 3 LUB12 LUCB05 

         
ID8  40 A 300 mA   4 Terciari S 23062B 

GM8 L11 12 A 5 A  3...12 A 2 LUB12 LUCC12 
GM9 L15 12 A 8 A  3...12 A 2 LUB12 LUCC12 
GM10 L4.0 12 A 0,5 A  0,35...1,4 A 2 LUB12 LUCC05 
GM11 L4.1 12 A 0,5 A  0,35...1,4 A 2 LUB12 LUCC05 

 
ID9         

GM12 L10.0 12 A 0,5 A  0,35...1,4 A 2 LUB12 LUCC05 
GM13 L10.1 12 A 0,5 A  0,35...1,4 A 2 LUB12 LUCC05 
GM14 L10.2 12 A 0,5 A  0,35...1,4 A 2 LUB12 LUCC05 

         
 

7.2.2.2 Subquadre endolls 

 
 

        
Nom Línia In Id//I Aj  I” k Pols Model Ref. 

        
IAE LSQE 32 A  10 kA 4 C60H 24756C 

 
IDE1  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAE1 LE1 16 A  10 kA 2 C60H 24727C 
IAE2 LE7 10 A  10 kA 2 C60H 24726C 

 
IDE2  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAE3 LE2 16 A  10 kA 2 C60H 24727C 
IAE4 LE8 10 A  10 kA 2 C60H 24726C 

 
IDE3  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAE5 LE3 16 A  10 kA 2 C60H 24727C 
IAE6 LE4 16 A  10 kA 2 C60H 24727C 
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7.2.2.3 Subquadre il·uminació 

 
        

Nom Línia In Id//I Aj  I” k Pols Model Ref. 
        

IAI LSQIL 32 A  10 kA 4 C60H 24756C 
 

IDI1  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAI1 LI1 10 A  10 kA 2 C60H 24726C 

 
IDI2  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAI2 LI3 10 A  10 kA 2 C60H 24726C 

 
IDI3  40 A 30 mA  2 Terciari 23014A 
IAI3 LI2 2 A  10 kA 2 C60H 24982B 
IAI4 LI4 2 A  10 kA 2 C60H 24982B 
IAI5 LI5 2 A  10 kA 2 C60H 24982B 
IAI6 LI6 1 A  10 kA 2 C60H 24981B 
IAI7 LI7 1 A  10 kA 2 C60H 24981B 

        
 
 
Les referències incloses en aquests llistats son extretes dels catàleg de Schneider elèctric. Concretament del 
catàleg de  “Aparamenta modular, cofrets modulares i tomas industriales” pel cas de les proteccions 
diferencials i magnetotèrmiques, i del catàleg de la sèrie TeSys pel cas dels guardamotors.  
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8 Càlculs 

8.1 Fórmules utilitzades. 

8.1.1 Càlculs elèctrics d’enllumenat 
 
El càlcul de  l’enllumenat s’ha realitzat mitjançant el software de càlcul de lluminàries DIALux 4.8 Light. Es 
un software de simulació de la distribució de la llum en una àrea determinada on s’introdueix la quantitat de 
llum (en lux) que marca el Real Decret  486/1997. D’aquesta manera s’obté la quantitat de lluminàries ideal 
per al bon funcionament de la activitat. 
 
Consta de un anàlisis amb la il·luminació en cada racó de les diferents zones de treball, i la potència 
consumida per dites lluminàries.  

8.1.2 Càlculs de força motriu 

 
Càlculs monofàsics: 
 
La intensitat de la línia es calcula amb:   
 

ϕcosV

W
I

⋅
=  

  
I = Intensitat de la línia (A) 
cosϕ  = Factor de potència de la línia 
W= Potencia (W) 
V = Tensió entre fase i neutre (V) 
  
Per calcular la caiguda de tensió a la línia s’utilitza la següent fórmula: 
 

VVmmK

mW
AV

100
·

··

2··
(%)

2
=  

 
    
AV = Caiguda de tensió a la línia (%) 
K = Coeficient del Coure  (44 Ω^-1) 
 
Per calcular la secció dels conductors s’ha utilitzat del Reglament de Baixa tensió la ITC BT 19, la qual 
mitjançant el tipus de canalització per on aniran el conjunt de cables escollirem la secció de cable segons l’ 
intensitat calculada.  
 
Càlculs trifàsics: 
 
La intensitat de la línia es calcula amb:   
 

ϕcosV3

W
I

⋅⋅
=  

I = Intensitat de la línia (A) 
cosϕ  = Factor de potència de la línia 
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Per calcular la caiguda de tensió a la línia s’utilitza la següent fórmula: 
 

VVmmK

mW
AV

100
·

··

·
(%)

2
=  

   
AV = Caiguda de tensió a la línia (%) 
K = Coeficient del Coure  (44 Ω^-1) 
 
Com s’ha comentat anteriorment la secció dels conductors es seguirà segons normativa ITC BT 19. 

8.1.3 Presa de terra 
 
Per calcular la longitud de les piquetes de connexió a terra s’utilitza la següent fórmula, de la qual se n’aïlla 
la longitud total. 
 

L
R

ρ=  

 
L = longitud total de piques que ha d’estar clavat a terra 
R = Resistència a terra (37 Ω) 
ρ = Resistivitat del terreny (300 Ωm) 
 

8.1.4 Intensitat de curtcircuit dels subquadres 
 

s

l

k

I K

⋅+⋅

⋅
=

−
′ 1

1048,18

3

400
8,0

3

 

 

IK’= Intensitat de curtcircuit [A] 
K = Coeficient del Coure  (56 Ω^-1) 
l = Longitud de la línia [m] 
s = Secció de la línia [mm2] 
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8.2 Hipòtesis de partida 

8.2.1 Potencia total instal·lada i demandada 
 
 
Receptors d’enllumenat 
 

Zona Línia Potència 
Línia (W) 

       
Exterior LI1 1.320 

LI2 100 
LI3 1.320 

Interior LI4 315 
LI5 315 
LI6 114 
LI7 24 

   
TOTAL  3.656 
 
Endolls 
 

Zona Línia Potència 
Línia (W) 

      

Interior 

LE1 3.600 
LE2 3.600 
LE3 3.600 
LE4 3.600 
LE7 2.300 
LE8 2.300 

   
TOTAL  19.000 
 
Força motriu 
 

Ubicació Línia Potència 
Línia (W) 

      
Bombament col·lector residual L1 13.600 

L2 13.600 
Càmera coagulació L3 750 
Dosificació PAC L4.0 22 

L4.1 22 
Filtració Tèxtil L6 550 

L6 1.800 
L7 1.800 
L8 1.800 
L9 1.800 

Dosificació hipoclorit sòdic L10.0 17 
L10.1 17 
L10.2 17 

Laberint cloració L11 800 
Pou bombament aigua tractada L12 15.000 

L13 15.000 
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Dipòsit aigua tractada L17 2.000 
 L18 1.500 
   
TOTAL   71.545 
   
Equip de desinfecció UV 25.000 
   
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA  119.201 
  
 

8.2.2 Coeficients prescriptius 

 
Tal i com indica la ITC-BT-44 referent a les instal·lacions receptores d’enllumenat, per els receptors amb 
làmpades de descàrrega la càrrega mínima prevista en voltamperes serà de 1,8 vegades la potència en watts 
de les làmpades. 
 
D’altra banda també s’ha de compensar el factor de potència d’aquest tipus de làmpades fins un valor mínim 
de 0,9. 
 
Donat que en la nostra instal·lació tots els receptors d’enllumenat aniran equipats amb làmpades de 
descàrrega o fluorescents, aplicarem els dos factors a l’hora de realitzar els càlculs per a la intensitat i la 
secció. 
 
Respecte les línies d’alimentació a motors haurem de considerar un 125% de la intensitat nominal a plena 
càrrega del motor, per a realitzar el dimensionat d’aquestes, tal i com indica la ITC-BT-47. 
 

8.2.3 Coeficients per agrupació 

 
Degut a l’escalfament mutu entre els cables, quan varis circuits coincideixen a la mateixa 
canalització, estem obligats a considerar un factor de correcció.   
 
Així doncs seguirem les següents taules de la Norma UNE 20-460-5-532 i les seves taules on s’indiquen els 
factors de correcció a aplicar en funció del tipus d’instal·lació i el nombre de circuits agrupats. 
   
Taula A. 52-3 (8.2.3-1: 
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Taula 52-E3 A, per a cables multiconductors en condu ctes enterrats (mètode D) (8.2.3-2):: 
 

 

8.2.4 Tensions nominals 

 
Les tensions nominals seran de 400V per els receptors trifàsics i de 230V per els receptors monofàsics. 

8.2.5 Caigudes de tensió 

 
Les caigudes de tensió seran les indicades en el següent esquema extret del apartat 2.2 de ITC-BT-19. 
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8.3 Càlcul de les seccions 

8.3.1 Derivació Individual i línies d’alimentació als subquadres 

 

    
  

      
 

Línies d’alimentació del Quadre General de Distribució i dels Subquadres  

    
  

      
 

    
  

     
Caiguda tensió (%)  

Línia Vn (V) In (A) Potència (W) Agrupació (/) Longitud (m) Secció fase (mm
2
) Secció terra (mm

2
) Tipus de cable Mètode Instal·lació Parcial Total I” k (kA) 

    
  

       
 

LQEM 400 121,49 71545 0.90 2,00 70 35 XLPE3 E 0,03 0,74 7,10 
LQUV 400 40,09 25000 0.90 2,00 16 16 XLPE3 E 0,04 0,76 6,70 
LQE 400 30,47 19000 0.90 16,00 10 10 XLPE3 E 0,43 1,14 3,40 
LQI 400 5,86 3656 0.90 16,00 10 10 XLPE3 E 0,08 0,80 3,40 
DI 400 191,17 119201 1 40,00 95 50 XLPE3 D 0,71 0,71 7,30 

    
  

       
 

 

8.3.2 Línies derivades dels subquadres 

 

    
  

      
Línies d’alimentació del Subquadre d’Equips Mecànics  

    
  

      

    
  

     
Caiguda tensió (%) 

Línia Vn (V) In (A) Potència (W) ITC-BT-47 (*) Agrupació (/) Longitud (m) Secció fase (mm
2
) Secció terra (mm

2
) Tipus de cable Mètode Instal·lació Parcial Total 

    
  

 
    

  
L1 400 22,30 13600 1.25 0.70 9,20 10 10 XLPE3 D 0,18 0,92 

L2 400 22,30 13600 1.25 0.70 9,20 10 10 XLPE3 D 0,18 0,97 

L3 400 2,00 750 1.25 0.70 6,60 10 10 XLPE3 D 0,01 0,75 

L4.0 230 1,00 22 1.25 0.85 8,00 10 10 XLPE2 D 0,002 0,74 

L4.1 230 1,00 22 1.25 0.85 8,00 10 10 XLPE2 D 0,002 0,76 

L5 400 1,70 2000 1.25 0.65 8,30 10 10 XLPE3 D 0,02 0,77 

L6 400 4,40 1800 1.25 0.65 8,30 10 10 XLPE3 D 0,02 0,78 

L7 400 4,40 1800 1.25 0.65 8,30 10 10 XLPE3 D 0,02 1,17 

L8 400 4,40 1800 1.25 0.65 8,30 10 10 XLPE3 D 0,02 0,82 

L9 400 4,40 1800 1.25 0.65 8,30 10 10 XLPE3 D 0,02 0,02 

L10.0 230 0,50 17 1.25 0.75 16,00 10 10 XLPE2 D 0,002 0,74 

L10.1 230 0,50 17 1.25 0.75 16,00 10 10 XLPE2 D 0,002 0,76 

L10.2 230 0,50 17 1.25 0.75 16,00 10 10 XLPE2 D 0,002 1,15 

L11 230 5,00 800 1.25 0.75 14,00 10 10 XLPE3 E 0,096 0,84 

L12 400 30,00 15000 1.25 0.85 24,00 10 10 XLPE3 D 0,51 1,25 

L13 400 30,00 15000 1.25 0.85 24,00 10 10 XLPE3 D 0,51 1,25 

L14 400 3,90 2000 1.25 0.85 43,50 10 10 XLPE3 D 0,12 0,87 

L15 230 8,00 1500 1.25 0.85 43,50 10 10 XLPE3 D 0,561 1,30 

LIE 230 16,00 3600 1.25 1.00 1,00 2.5 2.5 XLPE2 - 0,003 0,75 

LIM 230 1,00 100 1.25 1.00 1,00 2.5 2.5 XLPE2 - 0,124 0,87 
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  Línies d’alimentació del Subquadre d’Il·luminació 

    
  

      

    
  

     
Caiguda tensió (%) 

Línia Vn (V) In (A) Potència (W) ITC-BT-44 (+) Agrupació (/) Longitud (m) Secció fase (mm
2
) Secció terra (mm

2
) Tipus de cable Mètode Instal·lació Parcial Total 

    
  

       
LI1 230 6,38 1320 1.8 0.70 40,00 6 6 XLPE2 D 0,756 1,55 

LI2 230 0,97 200 1.8 0.75 12,00 6 6 XLPE2 D 0,034 0,83 

LI3 230 6,38 1320 1.8 0.85 53,00 6 6 XLPE2 D 1,002 1,80 

LI4 230 1,52 315 1.8 0.75 8,00 2,5 2,5 XLPE2 E 0,087 0,88 

LI5 230 1,52 315 1.8 0.75 11,00 2,5 2,5 XLPE2 E 0,119 0,92 

LI6 230 0,55 114 1.8 0.75 15,00 2,5 2,5 XLPE2 E 0,059 0,85 

LI7 230 0,35 72 1.8 0.75 12,00 2,5 2,5 XLPE2 E 0,030 0,83 

 
   

  

   

 
 

  Línies d’alimentació del Subquadre d’Enllumenat 

 
   

  

   

 
 

  
    

  
     

Caiguda tensió (%) 

Línia Vn (V) In (A) Potència (W) Agrupació (/) Longitud (m) Secció fase (mm
2
) Secció terra (mm

2
) Tipus de cable Mètode Instal·lació Parcial Total 

 
   

  

   

 
 

  LE1 230 25,00 3600 0.75 3,30 4 4 

 

E 0,255 1,400 

LE2 230 25,00 3600 0.75 5,25 4 4 

 

E 0,406 1,551 

LE3 230 25,00 3600 0.75 6,50 4 4 

 

E 0,503 1,647 

LE4 230 25,00 3600 0.75 7,75 4 4 XLPE    RZ1-k (AS) E 0,599 1,744 

LE7 230 16,00 2300 0.75 15,70 2,5 2,5 XLPE    RZ1-k (AS) E 1,241 2,386 

LE8 230 16,00 2300 0.75 14,90 2,5 2,5 XLPE    RZ1-k (AS) E 1,178 2,323 
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9 Estudi econòmic 

9.1 Viabilitat econòmica 

9.1.1 L’oferta 
 
En el cas de la reutilització considerem que l’oferta és situa en els punts de depuració de l’aigua que en 
aquest cas són les depuradores. Tot i així cal tenir en compte que no totes les depuradores en el seu estat 
actual poden ser considerades oferta. En aquests casos caldrà afegir algun tipus de tractament de regeneració 
pel que el cost serà superior a altres punts en que la depuradora o EDAR ja disposi del tractament de 
regeneració. 

9.1.2 La demanda 
 
Un cop disposem dels punt d’oferta ens cal saber els punts de demanda: 
 

- Reg agrícola: El volum d’aigua destinada a aquest ús és molt gran. Cal destacar que  
la demanda se centra principalment durant els mesos d’abril a setembre i, com que en zones on el turisme és 
important durant l’estiu hi ha zones agrícoles, la corba d’oferta de les depuradores (aigua regenerada) i la 
corba de demanda (zona agrícola) coincidiran en la seva forma al llarg del temps. L’aigua regenerada en el 
reg agrícola també representa un estalvi en l’aportació de nutrients al cultiu, ja que aquest és capaç 
d’aprofitar els nutrients que conté l’aigua regenerada. 
 

- Ús industrial: Es pot utilitzar aigua en indústries sempre que se’n controli correctament el cicle, 
minimitzant en tot moment el contacte amb els treballadors i l’ús en processos alimentaris. Per 
això es recomana l’ús d’aigua regenerada a la indústria, per a la refrigeració i per a usos de neteja 
tenint sempre en compte les normes d’ús de l’aigua regenerada. 

 
- Ús mediambiental: En alguns rius és interessant garantir un règim de cabals de manteniment 

aigua avall de les depuradores. A més, també es preveu la recàrrega d’aqüífers o la creació de 
barreres contra la intrusió salina. Tot i així, cal tenir present que el component industrial de 
l’afluent d’una depuradora pot condicionar-ne la idoneïtat per a la reutilització en l’ús 
mediambiental de l’aigua regenerada. 

 
- Reg d’espais recreatius i camps de golf: Com en el cas del reg agrícola, aquests usos poden 

aprofitar els nutrients de les aigües regenerades. Segons els criteris de l’Agència per a la gestió 
de l’aigua a les instal· lacions de golf, aquestes han d’usar aigua regenerada per regar. Aquest fet 
fa necessari que en la implantació del Programa es tinguin presents tots els camps de golf actuals 
i se’ls assigni un volum d’aigua, ja que són clients obligats. 

 
- Usos municipals: Queden inclosos dins d’aquests usos la neteja viària, el reg de zones verdes i 

altres usos minoritaris dels municipis. Aquests usos poden ser molt importants amb vista a 
l’estalvi de l’aigua prepotable, però, per tal de garantir un bon ús de l’aigua regenerada, és 
necessària la creació d’una doble xarxa (una per a l’ús potable i una altra per a l’aigua 
regenerada). 

9.1.3 El cost de la regeneració i el transport 
 
Un cop disposem dels punts d’oferta i demanda és interessant conèixer el cost que tindrà el transport i 
regeneració de l’aigua en cada punt. 
 



 
 

57 
 

En aquest apartat es presenta la metodologia emprada per tal de determinar el cost de subministrament 
d’aigua reutilitzada en un punt concret del territori. A continuació es presenta el procés de càlcul d’aquests 
costos. 
 

- Cost de producció: S'entén per cost de producció, el cost de regenerar aigua depurada. 
- Cost d’amortització: Cost d’amortització a 25 anys de les instal·lacions necessàries per 

possibilitar el subministrament de l’aigua regenerada, principalment conduccions i estacions de 
bombament. 

- Cost energètic: Cost d’energia elèctrica necessària per impulsar l’aigua al punt de 
subministrament. 

9.2 El finançament 
 
El finançament de les instal·lacions per a la regeneració d’aigües residuals (EDAR mes planta de 
tractament terciari o planta de tractament terciari solament), ha patit alguns canvis des del inicis de 
la implantació d’aquests sistemes. 
 
Inicialment no existia cap normativa que regules el finançament d’aquestes instal·lacions, donant 
peu a prendre les decisions en funció les circumstàncies especifiques de cada sol·licitud o demanda.   
 
A partir de la segona meitat dels 90, el finançament va passar a ser en un 80% facilitat per 
subvencions del Fons Monetari de la U.E.  
 
No va ser fins el 2000, que l’Agencia Catalana (ACA) de l’aigua va passar a fer-se càrrec del 
finançament d’aquestes instal·lacions. A l’actualitat s’ha començat a adoptar la postura de recuperar 
part de la inversió mitjançant la facturació de l’aigua regenerada per a determinats usos. 

9.3 La facturació 
    
La facturació de les aigües regenerades no consta d’un preu establert, si no que es regulada per 
contractes, els quals marcaran un preu en funció de la demanda del usuari i del tipus d’us al que 
sigui destinada aquesta aigua.  
 
La idea fonamental d’aquest criteri es estudiar si el subministra d’aquesta aigua regenerada a un 
usuari privat te efectes col·laterals positius a major escala, com evitar extraccions d’aigua dels 
aqüífers, de tal manera que es puguin aconseguir acords que afavoreixin aquesta situació. 
 
Els principis d’aquesta facturació es basen en que els preus estaran orientats a cobrir els costos 
directes addicionals  deguts a la regeneració (energia, reactius, manteniment,...) i la reutilització 
(seguiment analític).  
 
D’altra banda seria idoni que el tractament de la regeneració es realitzes conjuntament amb 
l’explotació de l’EDAR, per assegurar una economia d’escala en termes del equip d’explotació 
existents (tècnics de procés, manteniment, utilització de laboratori,...). Fet que no sempre 
s’aconsegueix. 
 
S’ha de tenir en consideració que els esforços per a mantenir baixos els preus de l’aigua regenerada 
pot afavorir la conservació de les fonts d’aigua potable i, possiblement, en alguns casos retardar la 
necessitat de noves i costoses fonts d’aigua (desalinitzadores, transvasaments,...). 
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10 Aspectes de seguretat y prevenció de riscos 
 
Es realitza un estudi bàsic de seguretat i salut ja que no es compleix per a la realització de la obra cap dels 
supòsits de l’article 4 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre. 
 
L’obra de construcció consistirà en el condicionament i transforamció del local per tal d’instal·lar els circuits 
elèctrics necessaris per alimentar els equips mecànics i la resta de consums de la planta de tractament 
terciari. 
 

10.1 Disposicions mínimes específiques relatives al s llocs de treball en les obres 
interiors de locals. 

 
- La estabilitat i solidesa dels equips estarà garantida. 
- El local disposa de dos serveis higiènics sanitaris, suficients per els treballadors de l’obra.  
- Existirà de botiquí de primers auxilis. 
- El local té ventilació natural que és suficient per evitar la concentració de fums i gasos que es 

produïssin. 
- Els terres del local es troben lliures de protuberàncies i són fixes, estables i no lliscants. 
- Per prevenir possibles cops i talls en les mans s’utilitzaran guants de seguretat en els moviment de 

materials i durant el periode de treball. 
- Les zones de treball estaran netes, ordenades i il· luminades, totes les màquines elèctriques conten 

amb la seva presa de terra corresponent o doble aïllament. 
- Durant el període de permanència en l’obra serà obligatori l’us del casc de seguretat. 
- Les escales de mà que s’utilitzaran han de ser de tisores per prevenir possibles caigudes per obertura 

de l’escala. 
- Els electricistes usaran guants aïllants i calçat aïllant per previndre descàrregues elèctriques. 
- El treball dels electricistes es realitzarà en linies sense tensió. 
- Les instal·lacions auxil·liars de l’obra estaran protegides al pas de les persones o maquinària per 

evitar el deteriorament de la coberta aïllant. 
- No es permetrà l’us directe dels terminals dels conductors, com claveta de presa de corrent i els 

empalmes i connexions es realitzaran per mitjà d’elements apropiats, degudament aïllats. 
- L’alçada de treball no superarà els 2 metres, per tant no es necessari col· locar baranes en els 

possibles andamis que es muntin. 
- Els andamis que es muntin seran mòbils i estaran assegurats contra possibles desplaçaments 

involuntaris. 
 

10.2 Disposicions mínimes amb respecte a la seguret at i salut en treballadors amb 
risc elèctric 

 
Treballs que es podran fer amb tensió: 
 
- Les operacions elementals, com per exemple connectar i desconnectar, en la instal· lació amb baixa 

tensió amb material elèctric concebut per la seva utilització immediata i sense risc per part del públic 
en general. En qualsevol cas aquestes operacions es podran fer per procediment previst per el 
fabricant i verificant el bon funcionament del material. 
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- Els treballs en les instal· lacions amb tensions de seguretat, sempre que no existeixi possibilitat de 
confusió en la identificació de les mateixes i que la intensitat d’un possible curtcircuit no suposin un 
risc de cremades. En cas contrari el procediment de treball establert ha d’assegurar la correcta 
identificació de la instal· lació i evitar els curtcircuits no suposin un risc de cremades. En cas contrari 
el procediment de treball establert ha d’assegurar la correcta identificació de la instal·lació i evitar 
els curtcircuits quan no sigui possible protegir al treballador enfront dels mateixos. 

- Les maniobres, mesures, assajos i verificacions que la seva naturalesa així o exigeixi, tals com per 
exemple la obertura i tancament d’interruptors o seccionadors, la medició d’una intensitat, la 
realització d’assaig d’aïllament elèctric, o la comprovació de la concordança de fases. 

- Els treballs en, o en proximitat de les instal·lacions que les condicions d’explotació o de continuïtat 
del subministres així o requereixin. 

 

10.3 Els altres treballs es realitzaran sense tensi ó 
 
- Procediment per treure la tensió a la zona de treball: 
   

1. Desconnectar. 
2. Prevenir qualsevol realimentació. 
3. Verificar l’absència de tensió. 
4. Possar a terra i en curtcircuit. 
5. Protegir enfront a elements pròxims en tensió, en el seu cas, i establir una senyalització 

de seguretat per delimitar la zona de treball. 
 
- Procediment de restitució de la tensió: 
 

1. La retirada, si n’hi hagués, de les proteccions adicionals i la senyalització que indica els 
límits de la zona de treball. 

2. La retirada, si n’hi haguès, de la posada a terra i en curtcircuit. 
3. El desbloqueig i/o la retirada de la senyalització dels dispositius de tall. 
4. El tancament de circuits per reposar la tensió.  
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11 Programa de manteniment proposat 
 
El programa de manteniment proposat per a la planta de tractament terciari es realitzarà en funció de les 
necessitats de cada un dels elements de la planta. 
 

11.1  Grups d’electrobombes i bombes 
 
Per el manteniment de tots els grups d’electrobombes i bombes s’han de seguir les instruccions específiques 
de cada una d’elles. En termes generals les bombes no requereixen inspeccions especifiques en intervals 
predeterminats. Tot i això es recomanable que de mode preventiu, es realitzin els següents controls o una part 
d’ells semestralment: 
 

- Pèrdues de líquids. 
- Pressió de funcionament (en el cas de ser un grup a pressió). 
- Accionament de la protecció tèrmica. 
- Nº d’enceses. 
- Sorolls durant el funcionament. 

 
En el cas d’anomalies utilitzar els manuals propis de les bombes per tal de trobar les possibles causes i les 
accions correctives a realitzar. 

11.2 Equip de desinfecció UV 
 
Es recomanable dur a terme una revisió periòdica per el bon funcionament del sistema, el qual involucra: 
 

- Lectura i presa de dades de l’equip: 
 

o Hores de funcionament del sistema UV i de les làmpades. 
o Número d’enceses de les làmpades. 
o Número de cicles de neteja. 
o Intensitat i dosis aplicada pel sistema UV. 

 
- Comprovació de l’existència d’avisos i alarmes: 

 
Missatges d’alarma: 
 

- All lamp fail (no funciona cap làmpada) 
o Comprovar l’alimentació  
o Comprovar si existeixen més alarmes 
o Substituir les làmpades 

- Water too hot (la temperatura de l’aigua es superior al ajust fixat) 
o Comprovar la temperatura de l’aigua de l’interior de l’equip 
o Comprovar la connexió del sensor de temperatura 
o Substituir-lo 

- T sensor fail (el sensor de temperatura no funciona) 
o Comprovar les connexions 
o Substituir-lo 

- Cabinet to hot (temperatura interior del quadre >70ºC) 
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o Comprovar si la temperatura ambient es >40ºC 
o Comprovar l’estat dels filtres i netejar-los 

 
Missatges d’avis: 
 

- Lamp #n failure (la làmpada # no funciona) 
o Comprovar la connexió 
o Comprovar la tensió als terminals de connexió de la làmpada 
o Comprovar la làmpada 
o Substituir-la 

- UV fail level H (la dosis UV es inferior a la fixada estan al nivell màxim de potència) 
o Comprovar la transmitància de l’aigua 
o Comprovar l’estat dels protectors de quars i si cal netejar-los 
o Comprovar el número d’hores i enceses de la làmpada i tenir en compte la vida de la 

làmpada 
- Lamps request maintenance (les làmpades estan a punt d’arribar al final de la seva vida útil) 

o Preparar la substitució 
- Flow sensor fail (averia en el sensor de flux) 

o Comprovar si existeix flux en el sistema 
o Comprovar les connexions 

- Dose under minimum (la dosis UV es inferior a l’ajust realitzat) 
o Forçar un cicle de neteja 

- UV intensity low (la intensitat UV es inferior a l’ajust realitzat) 
o Forçar un cicle de neteja 

- UV sensor fail (averia en el sensor UV) 
o Comprovar les connexions 
o Substituir-lo 

- Water gets hot (temperatura del aigua > que el ajust d’avis) 
o Comprovar la temperatura de l’aigua de l’interior de l’equip 

- Water too cold (temperatura del aigua < a la temperatura de funcionament) 
o Comprovar la temperatura de l’aigua de l’interior de l’equip 

- Cabinets gets hot (temperatura del quadre > de 60º) 
o Comprovar si la temperatura ambient es >40ºC 
o Comprovar l’estat dels filtres i netejar-los 

 
S’ha de tenir en compte que la presencia d’un alarma atura el funcionament de les làmpades UV, el que 
equival al no funcionament de la desinfecció UV. La presencia d’un avis ens indica la existència d’un 
problema en el sistema UV, el qual no impedeix el seu funcionament. 
 
Tant els missatges d’alarma com d’avis no desapareixeran si no es soluciona el problema. 
 
A més de dur a terme les revisions periòdiques del sistema UV, per un funcionament òptim i fiable d’aquest, 
es necessari realitzar un manteniment anual, el qual involucra: 
 

- Neteja de la cambra de desinfecció i dels protectors de quars. 
- Substitució de les làmpades UV. 
- Revisió i substitució de segells i anells desgastats. 

 

11.3 Filtració tèxtil 

11.3.1 Motor d’accionament 
 
Acció Freqüència 

• Comprovar el fre. 6 mesos 
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• Inspeccionar els rodaments de boles i substituir-los si s’escau. 

 
anual 

• Substituir el reten. 
 

anual 

• Revisar i canviar els greixos 
 

anual 

• Retocar o aplicar novament la pintura anticorrosiva de protecció superficial anual 
 

11.3.2 Cadena de l’accionament 
 
Acció Freqüència 

• En cas que estigui bruta, netejar-la amb aigua neta, també si es necessari netejar la 
roda de la cadena. 
 

2 mesos 

• Comprovació de la tensió de la cadena i mesurar el joc. Si el joc es major de 80 
mm, retensionar la cadena. 
 

6 mesos 

• En el cas de que existeixi un desgast de les parts extraordinari, ja sigui per la part 
interna o externa, es convenient substituir la cadena. 

6 mesos 

 

11.3.3 Rodet de suport i guia 
 
Acció Freqüència 

• Es necessari controlar la folgança entre l’anell de rodadura i el rodet guia. Si 
aquesta es major de 5 mm, es convenient substituir els rodets del suport guia.  
 

anual 

11.3.4 Anell en V de segellat del eix del filtre 
 
Acció Freqüència 

• Comprovar l’estanquitat del segell i si es necessari substituir-lo.  anual 
 

11.3.5 Sistema de neteja/succió 
 
Acció Freqüència 

• Examinar les plaques de succió respecte el referent al desgast d’aquestes i 
comprovar si els cants tallen.  Si es dona aquest fet suavitzar-los o substituir-los. 
 

anual 

• Substituir-los quan es canviïn les teles.   

11.3.6 Tèxtil de filtració 
 
Acció Freqüència 

• Examinar l’estat d’embrutiment si es dona el cas que existís un augment dels 
cicles de neteja amb la mateixa càrrega.  

- 

 
• Realitzar el seguiment de la part interna del tèxtil de filtració d’un dels segments. 

2 mesos 

 
• Segons la brutícia realitzar una neteja dels tèxtils 

- 
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11.3.7 Instal·lació completa i tanc de filtració 
 
Acció Freqüència 

• Controlar totes les parts de la instal· lació en termes d’embrutiment.  
Si es necessari netejar amb aigua neta. 

2 mesos 

 
• Controlar l’estat del tanc en termes d’embrutiment. 

Eventualment netejar-lo amb aigua neta. 
2 mesos 

 
• Controlar que el material de fixació hi sigui i no estigui fluix. 

Eventualment substituir-lo. 
anual 

 

11.4 Equips de dosificació 
 
Acció Freqüència 

• Revisar que no existeixin pèrdues de fluids per les vàlvules o punts de connexió.  2 mesos 
 

• Controlar l’estat del dipòsit d’emmagatzematge en termes d’embrutiment. 
Eventualment netejar-lo amb aigua neta. 

2 mesos 

 
• Controlar que el material de fixació hi sigui i no estigui fluix. 

Eventualment substituir-lo. 
 

anual 

• Realitzar el manteniment de les electrobombes. - 
 

11.5 Terbolímetres  
 
Acció Freqüència 

• Revisar el flux en l’equip i netejar l’equip. 
 

mensual 

• Netejar les parts en contacte amb l’aigua. 
 

3 mesos 

• Ajust manual de la lectura. 
 

3 mesos 

• Netejar les òptiques. 
 

anual 

• Substituir el filtre de l’aigua. 
 

anual 

11.6 Mesura de clor 
 
Acció Freqüència 

• Revisar el flux en l’equip i netejar l’equip. 
 

mensual 

• Realitzar l’autoajustament dels sensors  
 

mensual 

• Comprovar l’estat dels sensors. 
 

6 mesos 
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11.7 Variadors de freqüència 
 
Acció Freqüència 

• Comprovar si el rendiment obtingut és l’espera’t. 
 

setmanal 

• Verificar que el LED encès es el de la posició “normally”. 
 

setmanal 

• Comprovar si hi ha sorolls estranys, olors o vibracions excessives. 
 

setmanal 

• Comprovar l’existència de indicis de sobreescalfament, decoloració o altres 
efectes. 

mensual 

 

11.8 Altres sensors 
 
Acció Freqüència 

• Comprovar que la posició es l’adequada. 
 

3 mesos 

• Comprovar l’existència de danys superficials. 
 

3 mesos 

• Realitzar reajustaments (en els que calgui). 
 

6 mesos 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 
 

12 Sostenibilitat 

12.1 Gestió de residus 
 
El principal residu produït a la planta de tractament terciari d’aigües residuals seran les làmpades de 
descarrega i fluorescents utilitzats per a l’enllumenat de la instal·lació i les làmpades de vapor de mercuri de 
mitja pressió, utilitzades en l’equip de desinfecció ultraviolada. 

12.1.1 Làmpades de descarrega i fluorescents 
 
L’ús de làmpades de descarrega i tubs per a la il· luminació comporten una alta qualitat en la il·luminació a 
més de comportar un estalvi energètic en comparació amb les làmpades incandescents.  
 
D’altre banda l’ús de les làmpades de llum ultraviolada per a la desinfecció de l’aigua no comporta la creació 
de cap mena de residu derivat de la desinfecció. 
 
Fins aquí les parts positives de l’ús de les làmpades de descarrega per a la il·luminació de la planta com de 
l’ús per a la desinfecció UV de l’aigua. La dificultat es presenta a l’hora de desfer-se d’elles, donat que han 
de ser gestionades com a residu perillós degut al seu contingut de mercuri i altres metalls pesats.  
 
Les làmpades de descàrrega presenten les següents característiques: 
 

- Petit contingut de substàncies tòxiques per làmpada. 
- Un consum cada cop  major, el que comporta un volum de residu considerable. 
- Fragilitat, el que dificulta el seu emmagatzematge i transport. 
- Gran dispersió en el consum dificultant la eficàcia de la recol·lecció de les làmpades que queden 

fora de servei. 
- La major part dels residus generats formen part d’operacions de manteniment de les làmpades 

que queden fora de servei.  
- Les possibilitats de reutilització dels residus són pràcticament nul· les. 
- Existeixen possibilitats importants de reciclatge dels materials    

 

12.1.1.1 Riscos per a la salut i el medi ambient 

 
Els materials de les làmpades es troben en l’interior d’un sistema tancat, per el que el seu ús adequat no 
representa riscos o impactes sobre el medi ambient o la salut. Dits materials entren en contacte amb el medi 
ambient solament en el cas de trencament o destrucció. El principal risc correspon a l’alliberació del mercuri. 
 
El mercuri es una substància natural i un contaminant provinent de diverses activitats industrials. Les 
concentracions naturals en l’aigua, el terra i en els peixos (bioacumuladors) varien d’una regió a una altre i 
son funció de la composició de la roca mare a partir de la qual es genera el terra i de les fonts de 
contaminació existents en l’àrea. 
 
Un cop alliberat per activitats antròpiques al medi ambient, el mercuri pot perdurar per molt de temps a 
l’atmosfera abans de dipositar-se (majoritàriament com mercuri elemental en fase vapor), el que permet que 
es transporti lluny de la font d’emisió. 
 
El mercuri ocasiona una amplia gama d’efectes sistemàtics en els humans (ronyons, fetge, estomac, intestins, 
pulmons i una especial sensibilitat del sistema nerviós), tot i que varien amb la forma química. Els 
microorganismes converteixen el mercuri inorgànic en metilmercuri, una forma química molt tòxica, 
persistent i bioacumulable i que a més s’absorbeix fàcilment en el tracte gastrointestinal humà. 
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12.1.1.2 Gestió de les làmpades de descàrrega 

 
Possibilitats de minimització 
     
En el cas de les làmpades utilitzades en el nostre projecte, el concepte de minimització i reducció ha 
significat tenir en compte factors tals com el correcte disseny de la il·luminació, realitzant l’estudi 
luminotècnic, o la selecció de l’equip de desinfecció adequat per al caudal de la planta. 
 
Una altre possibilitat de minimitzar correspon a la fabricació de làmpades amb menor quantitat de mercuri i 
major vida útil, sent una línia de millora per els fabricants. 
 
Condicions de recol·lecció, transport i emmagatzematge  
 
La constitució pròpia de les làmpades fa que el transport, la recol· lecció i l’emmagatzematge siguin 
processos difícils. Entre els aspectes físics a tenir en consideració trobem:  
 

- Fragilitat:  estan constituïdes en la seva majoria per vidre de pocs mil· límetres d’espessor, el que 
les fa un producte fràgil, el que afecta considerablement les condicions de emmagatzematge i 
transport.   

- Contingut: els constituents son de caràcter nociu, per el que es necessari prendre precaucions 
durant la seva manipulació. Una fractura del recipient provoca la fuga dels materials truncant 
qualsevol acció posterior de la làmpada. 

- Relació volum/pes: són elements de poc pes en comparació amb el seu volum, el que dificulta el 
seu emmagatzematge i transport. 

- Forma: tenen múltiples formes i dimensions, el que no facilita el seu apilament  
 
D’altre banda s’ha de tenir en conta que es tracta d’un producte de consum dispers, el que dificulta la seva 
recol·lecció. 
 
No obstant, les làmpades del equip de desinfecció UV donat la necessitat de complir exhaustivament amb les 
condicions de desinfecció es imprescindible realitzar la seva substitució un cop finalitzi la seva vida útil, 
estimada en unes 8.000 hores,  aproximadament una any.   
 
En resum, es tracta d’un residu voluminós que no es pot compactar, de difícil recol· lecció, classificació, 
emmagatzematge i transport. 
 
Habitualment es classifiquen els consumidors en tres grups, consumidors industrials, sector serveis i petit 
consumidor. En el nostre cas tot i ser una planta industrial ens podríem incloure en el grup de petits 
consumidors, ja que no existeix un gran volum de làmpades. Tenint com a contrapartida, que en el moment 
en que la làmpada arriba al final de la seva vida útil representa un objecte molest a l’hora de participar en un 
procés de recol· lecció selectiva. 
 
Reciclatge 
 
En relació a les emissions antropogèniques de mercuri al medi ambient, la disposició final de làmpades de 
mercuri representa solament 1% del total. Tot i això, s’ha despertat un especial interès en el maneig 
d’aquesta corrent de residus donat que representen una de les principals fonts de ingrés de mercuri als 
abocadors municipals. Aquesta condició ha incentivat al desenvolupament de tecnologies que permeten la 
recuperació del mercuri contingut en les làmpades abans de rebutjar-les. Les tecnologies utilitzades van des 
de màquines modulars, que trituren les ampolles i compacten els residus en contenidors especials per el seu 
posterior processament o reciclatge, fins a instal·lacions de major escala. 
 
A Catalunya el reciclatge de les làmpades de descàrrega i dels fluorescents es un servei públic de titularitat 
de la Generalitat. En aquest sentit, l’Agència de Residus de Catalunya, que té la responsabilitat d’assumir-ne 
la gestió, ha optat per valoritza aquest residu. El tractament dels fluorescents consisteix en una separació dels 
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casquets metàl· lics, un escombratge de la pols amb mercuri i la recuperació del vidre dels fluorescents en 
forma de tub recte. Posteriorment, es procedeix a la destil· lació de la pols del fluorescent, juntament amb els 
fluorescents de formes especials i les làmpades per a la recuperació del mercuri. 
 
L'empresa concessionària del servei públic, triada mitjançant un concurs públic, és PILAGEST, SL, que 
actualment s'encarrega de la recollida, el transport i el tractament de les làmpades fluorescents que es 
generen a Catalunya. Així, qualsevol empresa productora o posseïdora de làmpades fluorescents es pot posar 
en contacte amb PILAGEST, SL perquè les reculli. 
 
En el cas de la planta de tractament terciari d’aigües residuals, l’explotador, com a productor de residus, 
haurà de disposar del seu codi de productor i formalitzar el Full de seguiment, document en el qual constaran 
les dades del productor, la quantitat de làmpades recollides, la data de la recollida, les dades del transportista 
i les dades del gestor. 
 
La normativa aplicable a la gestió de les làmpades es la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  
 
El servei de tractament de làmpades fluorescents d'origen industrial està sotmès a les tarifes del servei públic 
que depenen del tipus de piles que es tracti i de la quantitat a gestionar. L'empresa concessionària del servei 
públic, PILAGEST, SL informarà de les tarifes en vigor. PILAGEST, SL també ofereix el servei de recollida 
de làmpades fluorescents, que el pot efectuar qualsevol transportista autoritzat per a aquesta tasca.    

12.2 Consideracions ambientals 

12.2.1 Instal·lació elèctrica 
 
Els cables seleccionats han estat tots de polipropilè corrugat evitant així l’ús de cables aïllats amb PVC, que 
es un material molt contaminant.  
 
Per a l’elecció de l’enllumenat s’ha realitzat un estudi luminotècnic amb la finalitat de realitzar d’instal·lació 
de les lluminàries necessàries per a donar la qualitat lumínica necessària a l’ús destinat de cada zona. A més 
per a l’enllumenat exterior s’han instal·lat temporitzadors electrònics que permeten programar el 
funcionament diari de l’enllumenat en funció de la llum natural o en els moments de baixa ocupació de la 
planta.  
 
Les làmpades instal· lades en els interiors de la planta son totes de baix consum, les que arriben a reduir en un 
80% el consum d’energia elèctrica i tenen una vida útil superior en deu vegades a les convencionals. Els 
florescents seran d’alt rendiment, els que també fusionen el baix consum amb una llarga vida útil. 
 
En l’enllumenat exterior s’han utilitzat làmpades de vapor de sodi a alta pressió, de baix consum. A més a 
més s’han instal· lat interruptors horaris, per a regular el funcionament de la il·luminació. 
  
Per a l’elecció dels motors s’ha evitat que les bombes treballin a carregues parcials, es a dir en condicions 
diferents de les nominals, ja que el rendiment d’aquests es veu reduït considerablement. A més en les 
bombes més grans (bombament arqueta de distribució i bombament arqueta d’aigua tractada) s’han instal·lat 
variadors de freqüència amb la finalitat de millora el funcionament, permetre adaptar la velocitat del motor a 
les necessitats del procés de la planta i produir un estalvi energètic.  
 

12.2.2 Reutilització de les aigües residuals 
 
La reutilització de les aigües residuals es la principal consideració ambiental d’aquest projecte. Aquesta 
regeneració és la producció d’un nou recurs amb una funció auxiliar respecte del subministrament d’aigua 
potable, augmenta les reserves hídriques d’una zona o municipi. 
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Els principals beneficis ambientals de la regeneració de les aigües residuals són: 
 
L’alliberament de recursos per substitució, mitjançant l’ús d’aigües regenerades 

 
Mes enllà del benefici que suposa el guany net en termes de disponibilitat d’aigua, la utilització d’aigües 
regenerades per satisfer demandes que abans rebien aigua de captacions dels aqüífers i dels rius pot 
contribuir a disminuir la pressió sobre aquestes masses d’aigua. Els efectes, en rius poden ser l’increment 
dels cabals circulants en determinats trams, mentre que en aqüífers poden suposar una millora del balanç 
d’entrades i sortides d’aigua i una ajuda significativa per frenar la intrusió salina. 
 
Millores de qualitat 
 
Les principals millores en la qualitat de l’aigua regenerada respecte de l’aigua depurada que surt de les 
estacions depuradores es presenten a la taula següent. En casos particulars es redueixen les concentracions 
d’altres paràmetres no inclosos en aquesta taula, com l’amoni i la salinitat. 
 
   
Paràmetre Aigua depurada  Aigua regenerada  
   
Nematodes (ou/10l)  No hi ha dades 

El més freqüent és valor 0 

< 1 

Escherichia coli (UFC/100 ml)  106 0-104 
(segons usos) 

Valor més freqüent: 102 
Sòlids en suspensió (mg/l)  35 5 – 35 (segons usos) 

Valor més freqüent: 20 
Terbolesa (NTU)  35 1 – 15 (segons usos) 

Valor més freqüent: 10 
   
 
Taula 3. Paràmetres de millora en la qualitat de l’aigua amb el tractament terciari. Font: PRAC 
 
Mitigació de les restriccions en períodes de sequera  
 
La major garantia de disponibilitat i subministrament derivades de la reutilització planificada de l’aigua 
contribuirà a mitigar, o fins i tot suprimir, les restriccions durant períodes de sequera. 
 
Manteniment i conservació de les zones humides  
 
L’alliberament de recurs per substitució, o bé les aportacions directes d’aigües regenerades, contribuiran al 
manteniment dels estanyols i les llacunes costaneres, on hi té lloc un part del cicle biològic d’espècies 
d’interès pesquer (anguiles, llobarros, orades...). 
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14 Conclusions 
 
Primerament, vull tornar a remarcar la principal motivació per a dur a terme aquest projecte final de carrera a 
la empresa on treballo, i sent conscient que aquest projecte ens pot obrir tant a mi personalment com a 
l’empresa nous “mercats”. En segon lloc m’ha servit personalment per conèixer i aprendre moltes coses que 
desconeixia dins del mon de la reutilització de l’aigua. 
 
La instal· lació d’aquests tipus de plantes de tractament d’aigües residuals comença a ser presa seriosament 
com a alternativa a Espanya, davant d’altres tipus d’instal· lacions molt més costoses (dessaladores, 
transvasaments,...) per poder disposar de major cabal d’aigua útil.  
 
El fet de fer un estudi d’aquest tipus m’ha servit personalment per poder afrontar la realització d’un projecte 
real amb la responsabilitat que això comporta. A més, el fet de trobar-me amb problemes tècnics que han 
sorgit al llarg de la realització de projecte i haver de considerar varies solucions, analitzar-les, i escollir el 
que es considera millor o més adequat, que en definitiva son les bases de l’Enginyeria Tècnica. 
 
No s’ha d’oblidar, que tot i que les solucions proposades s’han dut a terme des de la posició d’enginyer, 
aquest es un projecte amb possibilitats de reals de realitzar-se. Pel que, les dades resultants del projecte 
hauran de ser avaluades per la direcció de l’empresa, que son al cap i a la fi, qui decidirà si tirar endavant 
aquest projecte.   
 
Respecte la viabilitat de dur a terme aquest projecte, podríem realitzar un petit anàlisi prenent diferents punts 
de vista. Des del punt de vista de l’empresa teqma S.L. es una millora en el seu procés productiu que aporta 
més valor a l’empresa. 
 
Si la valoració la realitzem des del punt de vista econòmic, sense més, aquest tipus de projectes no son 
viables ni a curt ni llarg termini. El cost de les instal·lacions i el posterior cost d’explotació i manteniment no 
es cobert, ni molt menys, per la facturació de l’aigua regenerada, que en moltes ocasions no es ni facturable. 
 
Es en aquest punt on apareix el valor afegit que suposa l’obtenció de nous cabals d’aigua mitjançant la 
regeneració de les aigües residual, sent aquestes un subministra constant.    
 
Com a últim punt de conclusió que he arribat durant l’elaboració del projecte es la gestió dels temps i els 
terminis d’entrega. Als quals s’exprimeixen al màxim una vegada darrera altre. 
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