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1.-  INTRODUCCIÓ 

 

 El terme municipal de Bonastre comprèn el poble de Bonastre, que n'és el cap, i 

les urbanitzacions de la Vinya de Bonastre (al S del poble), la Font de la Gavatxa (al S 

del terme) i les Moreres (tocant el poble). Travessa el municipi de S a N una carretera 

local que parteix de la N-340 de Barcelona a Tarragona, passa per Roda de Berà i per 

Bonastre, i ja fora del terme enllaça amb la carretera que permet arribar a Masllorenç i a 

Montferri. Hi ha altres vies menors, com les que comuniquen el poble amb Albinyana i 

amb Salomó. 

 

 Com a antecedents al projecte podem citar que l’Agència Catalana de l’Aigua a 

data 22 de juliol de 2003 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per 

a la CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, 

CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

D’AIGÜES RESIDUALS URBANES A LES CONQUES DE L’AOIA. A data 13 de 

novembre de 2003 fou acordada l’adjudicació definitiva de l’ esmentat contracte a la 

Unió Temporal d’Empreses UTE PSARU ANOIA. Una de les depuradores que formava 

part del concurs era la EDAR de Bonastre que a data d’avui, abril de 2010 encara no ha 

estat construïda. 

 

 Actualment les aigües residuals del nucli municipal de Bonastre s’aboquen al 

torrent de l’Aguilera sense cap tractament previ. Aquest projecte planteja la construcció 

de l’estació depuradora d’aigües residuals de Bonastre, al terme municipal de Bonastre 

(Baix Penedès) i dels col·lectors de connexió amb la mateixa. 

2.-  OBJECTE DEL PROJECTE 

 

 L’objecte d’aquest Projecte és la definició i valoració de les obres necessàries 

per a la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals de la població de 

Bonastre i la Vinya de Bonastre, al terme municipal de Bonastre (Baix Penedès) i dels 

col·lectors necessaris de connexió de l’ esmentada planta.  Les diferents parts que 

composen aquest projecte tenen com a objectiu definir la planta i cadascun dels seus 

elements.  

3.-  JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

 Actualment les aigües residuals de Bonastre s’aboquen al torrent de l’Aguilera 

sense cap tractament previ. 

 

 Per tal de donar un tractament adequat a les aigües residuals abans d’abocar-les a 

una llera pública, es considera necessària la construcció de la planta depuradora que es 

projecta i la prolongació del col·lector d’abocament existent fins als terrenys on s’ha de 

construir l’EDAR. Incloent-se també en aquest projecte el nou col·lector d’abocament 

d’aigua tractada a la riera de Peratallada. 

 

 El tractament que es donarà a les aigües residuals serà un tractament biològic 

d’aireació prolongada, amb nitrificació i desnitrificació i amb reducció del fòsfor per via 

biològica. El tractament de fangs se projecte per necessitar la presència d’un operari 

només dos dies per setmana i la recollida de fangs cada dos setmanes. 
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4.-  DADES DE PARTIDA 

 

 Les principals dades de partida són les següents: 

 

Població:    1390 habitants equivalents 

Dotació:    200 l/hab/dia 

 

Cabal mitjà diari de disseny:  236,30 m3/dia 

Cabal mitjà horari de disseny: 9,85 m3/h 

Cabal punta horari de disseny: 25,64 m3/h 

Cabal màxim de disseny:  49,23 m3/h 

 

DBO5 83,4 Kg/dia -   300 mg/l 

DQO 166,8 Kg/dia -   600 mg/l 

SS 125,1 Kg/dia -   450 mg/l 

Nitrogen 16,68 Kg/dia -   60 mg/l 

Fòsfor 4,17 Kg/dia 

 

-   15 mg/l 

  Els cabals admissibles a les diferents etapes del tractament són els següents: 

 

Pretractament:    49,23 m3/h 

Tractament biològic:   18,21 m3/h 

 

 Els cabals que excedeixin dels esmentats seran evacuats pels corresponents 

sobreeixidors, cap al rec proper al terreny de l’EDAR. 

5.-  RESULTATS A OBTENIR 

 

 Les instal·lacions de sanejament projectades han d’aconseguir que l’aigua 

tractada a la sortida de la planta compleixi les següents condicions: 

 

Concentració mitjana de DBO5:   < 25 mg/l 

Concentració mitjana de DQO:   < 125 mg/l 

Concentració mitjana de sòlids en suspensió: < 25 mg/l 

Concentració mitjana de nitrogen total K:  < 15 mg/l 

Concentració mitjana de fòsfor total:   < 2 mg/l 

Sequedat dels fangs:     > 22% 

Estabilitat dels fangs (Matèria sòlida volàtil): < 60% 

 

 La tipologia de l’aigua tractada complirà els requisits de la Directiva del Consell 

de les Comunitats Europees sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, pel que fa 

als rendiments i concentracions de DBO5, DQO, sòlids en suspensió i els nutrients. 
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6.-  TERRENY DISPONIBLE 

 

 El terreny previst per a la construcció de l’Edar és un terreny agrícola, situat a 

uns 750m al sud del nucli urbà de la Vinya de Bonastre. Té forma rectangular 

aproximadament i limita pel costat nord i l’oest amb el torrent de l’Aguilera; i a l’est 

amb bosc de muntanya amb alt desnivell, i al sud amb més conreus. Té accés pel vèrtex 

al sud-oest des de la carretera TV-2041 (Roda de Barà - Bonastre).  S’ha detectat la 

presència de nivell freàtic a uns 5,00 m de profunditat. Es tracta d’un terreny inclinat 

amb desnivell en direcció sud-est, cap a la costa, cap a Roda de Barà. De fet els veïns de 

Roda de Barà es queixen d’infiltracions de les aigües residuals abocades per aqueest 

nucli urbà de Bonastre, sobre l’aqüífer que alimenta la font del poble de Roda de Barà.  

 

 Des del punt on s’aboquen actualment les aigües residuals fins a l’obra 

d’arribada de la nova EDAR hi ha una distància de 300 m aproximadament cosa que fa 

preveure la instal·lació del corresponent col·lector per fer arribar les aigües fins la 

parcel·la d’implantació de la depuradora. 

7.-  SOLUCIÓ PROPOSADA 

 7.1.- E.D.A.R. 

 

La solució del projecte pel que fa al tractament a l’EDAR del Municipi de Bonastre al 

terme municipal de Bonastre (Baix Penedès) és un procés biològic de fangs activats, 

d’airejat prolongat. La solució del projecte es composarà de les següents operacions i 

processos unitaris, els quals es descriuen a continuació: 

 

OPERACIONS I PROCESSOS DE QUÈ CONSTA EL TRACTAMENT 

 

LÍNIA D’AIGUA 

 

 Execució d’obra d’arribada i sobreeixidor by-pass general. 

 Execució d’estació de bombament d’aigua bruta, dins del recinte de l’EDAR, i el 

col·lector d’impulsió. 

 Execució d’una línia de desbast, amb reixa tamís automàtica amb sistema d’auto 

neteja temporitzada i regulada per diferència de nivells. Es preveu una reixa com 

a reserva de neteja manual de by-pass. El tamís farà la recollida de greixos i 

sorres mitjanes. 

 Implantació d’un desgreixador a la línia de pretractament. 

 Mesura de cabals i regulació de cabal pretractat. 

 Vehiculació de l’aigua fins l’origen del reactor biològic. 

 Execució d’un reactor biològic de planta rectangular amb el decantador circular 

interior, amb zona annòxica inclosa per funcionament discontinu. 

 Execució d’un clarificador de planta circular, situat dintre del reactor i 

concèntric. 
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 Presentació, dipòsit i instal·lació d’aigua de serveis. 

 

LÍNIA DE FANGS 

 

 Instal·lació de bombament de fangs de recirculació. 

 Instal·lació de bombament i purga de fangs als llits de rizocompostatge. 

 Sistema de deshidratació i estabilització dels llots amb llits de rizocompostatge, 

4 línies. 

 

INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

 

 Escomesa de potència elèctrica en BT. 

 Armaris i línies elèctriques en BT. 

 Sistema de control de la planta. 

 Equips d’instrumentació i mesura 

 Equips d’aigua de serveis 

 Vestidors 

 Sala de control 

 Sala de bufadors 

 Pas elevat camí d’accès 

 

 La connexió del col·lector d’arribada d’aigües residuals, es farà a partir de 

l’esmentat pou de bombament amb sobreeixidor. L’arribada d’aigua a tractar a l’Edar es 

realitza mitjançant 1 col·lector d’aigües residuals amb una canonada de DN-400 mm de 

diàmetre, amb cota de solera de 124’05m, passant la totalitat del cabal d’entrada a 

l’arqueta d’arribada. 

 

 El cabal màxim admissible al pretractament és de 49,23 m
3
/h i aquest és el cabal 

de disseny de l’estació de bombament d’aigua bruta. Qualsevol cabal que excedeixi els 

49,23 m
3
/h serà evacuat pel sobreeixidor de l’obra d’arribada cap a un by-pass general 

de la planta de 400 mm de diàmetre, que el conduirà fins al rec adjacent. 

 

 En la línia de by-pass general de l’EDAR s’ha previst instal·lar un sensor que 

enviï un senyal indicant la presència o l’absència d’aigua en aquesta línia, és a dir, si ha 

entrat o no en funcionament el by-pass. 

 

 El pou de bombament es situarà al costat de l’arqueta d’arribada i disposarà de 

dues bombes que elevin l’aigua fins a la capçalera del tractament. A partir d’allà l’aigua 

circularà per gravetat. Un cop l’aigua bruta s’ha elevat, es disposa d’un canal amb un 

tamís rotatiu de neteja automàtica de 2 mm de pas i d’un canal de by-pass de l’anterior 

on hi ha una reixa de neteja manual de 25 mm de pas. Els 2 canals es poden aïllar amb 

les corresponents comportes de canal. 
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 Els residus del tamís seran recollits per un cargol transportador i compactador 

incorporat al mecanisme i descarregats en un contenidor. Després de passar pel tamís 

esmentat, l’aigua residual entra en un dessorrador-desgreixador, que ocupa una 

superfície rectangular en planta de 5,05 x 3,30 m. 

 

 Un cop pretractada l’aigua, hi haurà un sistema de regulació automàtica de cabal 

d’entrada al tractament biològic, de manera que l’operador de la planta podrà 

seleccionar el cabal desitjat d’entrada al reactor biològic. L’excés de cabal sobre el 

cabal fixat d’entrada al biològic serà evacuat per un sobreeixidor cap al sistema de by-

pass i posteriorment al rec. 

 

 El cabal màxim de disseny del pretractament és de 49,23 m3/h, mentre que el 

cabal punta previst al tractament biològic és de 18,21 m3/h. 

 

 El tractament biològic projectat consta d’una línia, formada pels següents tancs i 

elements: 

 

 Un reactor biològic aerobi d’aireació prolongada. 

 Un decantador secundari de planta circular 

 Bufadors, difusors i altres instal·lacions del reactor biològic 

 Bombament de recirculació de fangs 

 

 Els principals paràmetres de disseny del procés biològic són els següents: 

 

Tipus de procés:    Fangs activats amb mescla completa 

Concentració de sòlids en suspensió:   530 mg/l 

Caudal d’oxigen subministrat   14kg d’O2/h 

Càrrega màssica:     0,08 

Volum del reactor biològic:    260,3 m
3 

Temps de retenció a Q mitjà:    26,47 hores 

Edat del fang:      23,83 dies 

 

 Es preveu que el reactor biològic permeti fer la reducció de la contaminació 

carbonosa i l’eliminació de nutrients, el nitrogen per via biològica i un petit percentatge 

del fòsfor per via biològica. 

 

 El sistema previst és el de nitrificació-desnitrificació mitjançant la creació de 

bacteris nitrificants, en funció del llarg temps d’estada dels fangs, la càrrega màssica en 

el reactor i les condicions considerades, i la desnitrificació obtinguda de les condicions 

anòxiques produïdes per l’arrencada i aturada del subministrament d’aire al reactor. 

 

 Un factor important per a la cinètica del mecanisme de nitrificació-

desnitrificació és la ràpida alternança entre alimentació i escassetat d’oxigen, essent 
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aquesta freqüència ajudada per les altes velocitats en el canal i l’existència i abundància 

dels punts d’alimentació d’oxigen. 

 

 Aquest mecanisme permet fins a una reducció del nitrogen del 92% a través de 

la respiració endògena complementària a una reducció de la matèria orgànica a fase 

estable. 

 

 La reducció completa de nitrogen a l’atmosfera permet la recuperació parcial de 

l’alcalinitat usada per la nitrificació i evitar la pèrdua de fangs en el clarificador final. 

 

 La producció de fangs biològics és de 51,3 kg MS/d, el que representa 0,67 kg 

fang total/kg DBO5 eliminada. 

 

 Per airejar el reactor biològic s’han previst 8 panells de 15 difusors cada un, dels 

quals treballaran a cabal mig 80, i els 120 seran capaços de donar un cabal unitari de 

585 m
3
/h a una pressió de 6 m.c.a., que estaran equipats d’un variador de freqüència, en 

funció del cabal necessari segons la mesura en continu d’oxigen. 

 

 El repartiment de l’aire al reactor es farà mitjançant graelles de difusors de 

bombolla fina. Les graelles de difusors seran del tipus extraïble, per tal de facilitar el 

manteniment. El sistema d’extracció constarà d’una politja i 2 guies verticals 

metàl·liques laminades en U, tal com es pot veure en el detall que s’ha inclòs en el 

document núm. 2 (Plànols). 

 

 El procés següent al reactor biològic és la decantació que tindrà lloc en un 

clarificador dissenyat segons les normes de l’IAWQ (International Association on 

Water Quality). 

 

 El cabal punta de disseny són 25,64 m3/h i el cabal mitjà són 9,85 m3/h. 

 

 S’ha previst un decantador circular de 6,00 m de diàmetre, amb una fondària 

total de 4,00 m a peu de sobreeixidor i un volum total de 97,53 m3, de forma 

troncocònica. 

 No s’ha previst cap pont rascador mecànic en el decantador. Els flotants que es 

recullin al decantador seran bombats a l’entrada del dipòsit de fangs en excés. 

 

 El fang biològic que es concentri en el decantador es recircularà cap al reactor 

biològic mitjançant 2 bombes submergibles (1 d’elles de reserva), capaces d’elevar un 

cabal unitari de 28,47 m3/h a una alçada de 2,50 m.c.a. 

 

 No s’inclou una precipitació química, mitjançant l’addició de clorur fèrric, per a 

l’eliminació del fòsfor. 
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 La producció total de fangs en excés és de 51,3 kg MS/dia. El cabal a purgar cap 

a l’espessidor es de 7,7 m3/dia. Per impulsar aquests fangs biològics cap a l’espessidor 

s’han previst 2 bombes (1 d’elles de reserva) per a un cabal unitari de 10 m3/h. 

 

 L’estabilització i deshidratació dels fangs consistirà en la deposició dels fangs en 

un espessidor circular de 4 metres de diàmetre. Aquest es dimensiona mitjançant la 

càrrega de sòlids. El procés garanteix una reducció considerable d’aigua d’un 3 a un 4 

% i una considerable estabilització dels fangs. 

 

 D’aquí els fangs es bomben mitjançant dues bombes de desplaçament positiu, 

una d’elles en reserva, fins a la centrífuga. A la centrífuga es redueix el contingut 

d’aigua entre un 25 – 30 % de tal forma que el fang es pugui acumular en un contenidor 

que es recollirà cada dos setmanes. Els elements mecànics del tractament de fangs s’han 

dimensionat per funcionar dos dies a la setmana.  

  

 7.2.- Col·lectors 

 

 Els col·lectors estan formats per:: 

 

- Col·lector d’aigua bruta a l’EDAR per gravetat, format per una canonada de 365 m 

aproximadament de PVC corrugat amb Dn 400 mm, i una pendent mínima del 1%. 

 

. La canonada d’impulsió d’aigua bruta, formada per una canonada de PVC de 160 mm 

de diàmetre nominal i va des de l’estació de bombament situada a l’obra d’arribada fins 

al pou de gruixos. La seva longitud és de 50 m. Per les seves característiques no s’ha 

considerat necessari incloure ventoses ni desguassos. 

 

- La canonada de sortida d’aigua tractada fins al torrent de l’Aguilera, amb uns 115 m 

de longitud des del pou d’aigua tractada de l’edifici compacte de  l’EDAR. és un 

col·lector per gravetat de polietilè de 315 mm de diàmetre nominal. 
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8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

 Tal com s’observa en els plànols, l’estació depuradora està formada, bàsicament, 

per 3 conjunts d’elements compactes. Per una banda, la zona de bombament d’entrada, 

per altra, el pretractament i tractament biològic, i per altra banda, la zona de tractament 

de fangs. 

 

El bombament d’aigua bruta i el sobreeixidor de seguretat estan situats a uns 75 m de 

distància del Torrent de l’Aguilera i a uns 10 m del pretractament. 

 

La zona del tractament biològic comprèn, dintre d’un recinte paral·lelepipèdic enterrat 

de formigó armat, el desgreixador, el bombament de fangs, el reactor biològic de planta 

quadrada i el decantador circular concèntric amb el reactor. Els canals de pretractament 

es troben separats del bloc anterior. 

 

A una cota situada sobre el terreny natural i damunt del desgreixador, es troba l’edifici 

d’explotació que conté la sala de control i quadres elèctrics, la sala de bufadors, el 

vestidor amb lavabo i, en una planta subterrània, un dipòsit d’aigua tractada i un 

magatzem. 

 

El reactor biològic té unes dimensions interiors de 9,50 x 9,50 m i 4,00 m d’altura útil 

d’aigua. La zona contigua ocupada per l’edifici té una amplada de 5,35 m i la llargada i 

profunditat del reactor. Tot el conjunt té unes dimensions exteriors de 15,65 x 10,30 m 

en planta. 

El gruix de la solera és de 0,45 m. Els murs del reactor són de 0,40 m de gruix. La resta 

de murs interiors són de 0,30 m. L’edifici d’explotació té una alçada lliure de 3,25 m. 

L’estructura de l’edifici també és de formigó armat i està formada per 8 pilars quadrats 

de 0,30 x 0,30 m lligats en ambdós sentits formant pòrtics. El forjat de coberta és 

unidireccional amb biguetes i revoltons. La coberta és plana. A la sala de bufadors s’ha 

previst un filtre de pols en l’aspiració d’aire. 

 

El decantador cònic és de polièster reforçat amb fibra de vidre. El pretractament es 

construirà separat del conjunt anterior, però a només 1,00 m de distància. Les seves 

dimensions en planta són de 3,10 x 1,50 m exteriors. També es construirà de formigó 

armat. 

 

L’edifici de pretractament té una estructura molt semblant a la de l’edifici de control 

amb vuit pilars quadrats de 0,30 x 0,30 m. Es planteja una fonamentació de sabates 

rectangulars sota els pilars. 

 

L’escomesa d’energia elèctrica es farà des d’una línia aèria propera de 25 KV. Es 

construirà una línia elèctrica nova de MT, fins a l’EDAR, on s’instal·larà un centre de 

transformació aeri de 70 KVA. 
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9.-  RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

Procés de tractament: 

 

- Línia d’aigua: 

 

Obra d’arribada i sobreeixidor al by-pass general. 

Estació de bombament d’aigua bruta i col.lector d’impulsió. 

Desbast amb tamís automàtic de 2 mm de llum de pas. 

Mesura i regulació de cabal pretractat. 

Desgreixador 

Reactor biològic de planta rectangular amb el decantador secundari interior circular 

concèntric, amb zona anòxica inclosa per funcionament discontinu. 

 

- Línia de fangs: 

 

Bombament de fangs recirculats. 

Bombament i purga de fangs a espessidor. 

Espessidor i edifici de tractament de fangs amb centrífuga. 

 

Principals paràmetres del procés biològic: 

 

 Tipus de procés:    Fangs activats amb mescla completa 

 Concentració de sòlids en 

 suspensió:     530 mg/l 

 Concentració de sòlids volàtils:  2.555 mg/l 

 Caudal d’oxigen subministrat  14kg d’O2/h 

 Càrrega màssica:    0,08 

 Número de reactors biològics:  1 

 Volum unitari del reactor biològic:  260,3 m3 

 Temps de retenció a Q mitjà:   26,47 hores 

 Edat del fang:     23,83 dies 

 

 Cabal d’aireació màxim disponible 

 per reactor:     585 m3/h 

 Producció de fangs biològics:  51,43 Kg MS/dia 

 Dimensions en planta del reactor:  9,50 x 9,50 m. 

 Altura útil del reactor:   4,00 m. 

 Diàmetre útil del decantador:   6,00 m. 
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10.-  TERMINI D’EXECUCIÓ 

Per a l’execució de les obres projectades es preveu un termini de SIS MESOS I MIG, 

CENT TRENTA CINC (135) DIES, per ser més exactes, a comptar a partir de la data de 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

11.-  SERVEIS AFECTATS 

 

No es té coneixement de l’existència de serveis afectats a la zona de les obres. Abans de 

l’inici dels treballs, el contractista s’haurà de posar en contacte amb les companyies de 

serveis i l’Ajuntament per recollir tota la informació disponible respecte a possibles 

serveis afectats. Es preveu la necessitat de contactar a la línia de mitja tensió amb la 

qual cosa s’haurà de demanar a la companyia elèctrica la corresponent connexió. 

 

Si durant l’execució de l’obra sortissin qualssevol tipus de serveis afectats, la seva 

reposició anirà a càrrec del contractista. En cap cas es reclamarà, a l’Agència Catalana 

de l’Aigua, increment pressupostari per aquest concepte. 

12.-  ESTUDI DE SEGURETAT 

 

En compliment del què estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

s’inclou en el document núm. 5 del present projecte “Estudi de Seguretat i Salut”. 

 

En el pressupost s’inclou una previsió econòmica en concepte d’aplicació de l’estudi de 

seguretat i salut. 

13.- PREUS I PRESSUPOSTOS 

 

Els preus de les unitats d’obra compreses en aquest projecte s’han estudiat a partir dels 

costos de jornals i materials vigents a la data de la seva licitació. 

 

Per a l’obtenció dels jornals utilitzats al càlcul dels preus, s’ha tingut en compte el 

vigent Conveni Col·lectiu sindical de Treball de la Construcció i Obres Públiques per a 

la província de Tarragona. 

 

Els preus dels materials que han d’utilitzar-se s’han deduït dels fixats per les normes i 

els que regeixen al mercat de materials de la construcció de la província. Aplicant els 

preus d’execució material resultants, als amidaments de les diferents  unitats d’obra, 

s’ha calculat el pressupost general d’EXECUCIÓ MATERIAL. 

 

Aplicant un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial es dedueix el 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA. 
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El Pressupost general d’Execució Material puja a la quantitat de VUIT-CENTS 

CATORZE  MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA 

CÈNTIMS (814.567,60 euros). 

 

El Pressupost general d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de NOU-

CENTS SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS TRENTANTA-CINC EUROS AMB 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS (969.335,45 euros). 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, I.V.A. i expropiacions incloses, 

puja a la quantitat de UN MILIÓ CENT CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS DEU 

EUROS AMB TRENTA-TRES cèntims (1.153.710,33 euros).  

14.-  AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA, ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I 

ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE 

 

Les obres projectades no produeixen cap tipus d’afecció a llera pública, a PEIN (Pla 

d’espais d’interès natural) ni a zona marítimo-terrestre. 

 

Tenint en compte les determinacions del Pla d’Espais d’Interès Natural i les seves 

modificacions, aprovat pel Consell de Govern de 14 de desembre de 1992, no és 

necessari fer cap estudi d’Impacte Ambiental. 

 

Tampoc té cap afecció a Xarxa Natura i altres figures de protecció com ara els Espais 

Naturals de Protecció Especial i altres espais (ENPE). 

 

Finalment s’ha comprovat que el projecte compleix el RDL 1/2008, pel que s’aprova el 

text refós de la llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes. 

15.- DECLARACIÓ DE NECESSITAT DE REALITZAR UN ESTUDI 

D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

S’ha comprovat la no necessitat de realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental tenint en 

compte les determinacions del Pla d’Espais d’Interès Natural i les seves modificacions, 

aprovades per  Consell de Govern de 14 de desembre de 1992, i la llei 1/2008 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental en Projectes i la resta de legislació vigent. 
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16.-  EXPROPIACIONS 

 

Previ a l’inici de les obres caldrà expropiar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 

els terrenys afectats per l’EDAR i temporalment per les obres del col·lector. 

17.-  ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

Aquest Projecte s’ha redactat d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques per a 

discapacitats físics. 

18.-  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb la llei 30/2007 del Reglament General de Contractació d’Obres de l’Estat, 

l’empresa contractista que executi les obres incloses en aquest projecte haurà de tenir la 

següent classificació oficial, segons l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 27 de març de 

1968: 

 

Grup: K. Subgrup: 8.  Categoria: E 

19.-  DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

 

DOC. NUM. 1: MEMORIA I ANNEXOS 

 · MEMÒRIA 

 · ANNEX01  Presentació i antecedents      

 · ANNEX02  Topografia  

 · ANNEX03  Estudi geològic i geotècnic 

 · ANNEX04  Estudi demogràfic 

 · ANNEX05  Cabals i càrregues contaminants de disseny    

 · ANNEX06  Estudi d’inundabilitat 

 · ANNEX07  Estudi d’alternatives inicials 

 · ANNEX08  Estudi d’alternatives de tractament 

 · ANNEX09  Estudi d’alternatives d’ubicació 

 · ANNEX10  Descripció del tractament seleccionat  

 · ANNEX11  Dimensionament del procès 

 · ANNEX12  Càlculs hidràulics   

 · ANNEX13  Càlculs estructurals    

 · ANNEX14  Càlculs elèctrics  

 · ANNEX15  Expropiacions i serveis afectats.     

 · ANNEX16  Camí d’accés i jardineria 

 · ANNEX17  Pla de Obra 

 · ANNEX18  Pla de Control de qualitat. 

 · ANNEX19  Estudi mediambiental 
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 · ANNEX20  Explotació i manteniment 

 · ANNEX21  Justificació de preus 

 · ANNEX22  Reportatge fotogràfic 

 

DOC. NUM. 2: PLÀNOLS 

 

DOC. NUM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

DOC. NUM. 4: PRESSUPOST 

 

DOC. NÚM. 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 - Memòria 

 - Plànols 

 - Plec de condicions 

 - Pressupost 

20.-  OBRA COMPLETA 

 

Aquest projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús i 

servei públic un cop acabada, reunint els requisits exigits en la vigent legislació, 

especialment la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 

Legislatiu 3/2007). 

21.-  CONCLUSIÓ 

 

Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que formen 

el Projecte, considerem prou justificada la solució adoptada i definides les obres 

corresponents. 

 

 

 

 

 

       

Barcelona, març de 2012. 

 

 

 

    

Juan José Collado Comes 

Estudiant AUTOR DEL PROJECTE 
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1.- UBICACIÓ 

Municipi del Baix Penedès, situat en una petita vall encerclada pels contraforts 

de la serra del Quadrell. 

 

El Baix Penedès Limita amb l'Alt Camp pel nord; amb l'Alt Penedès i el Garraf 

per l'est; amb la Mediterrània pel sud, i amb el Tarragonès per l'oest.  

 

La comarca del Baix Penedès és situada a la part sud-occidental de la comarca 

del Penedès, banyada per la Mediterrània. Els límits geogràfics no són gaire precisos, 

sobretot a llevant i a ponent. Al nord, és ocupada per la serra del Montmell i els seus 

estreps, la part centreoriental és la continuació del pla del Penedès i la zona meridional 

és una plana que corre paral·lela a la mar, separada pels contraforts més occidentals de 

les muntanyes del Garraf, excepte al Vendrell, on s'obre un pas cap a la depressió 

penedesenca.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 1 i 2. Catalunya amb el Baix Penedès pintat de vermell; i La comarca del Baix Penedès 

i les 4 comarques que el rodegen. 

 

 

Segons les divisions territorials de Catalunya del 1936 i del 1987, el Baix 

Penedès era format per 12 termes municipals. En plantejar-se la posibilitat de canvi de 

comarca per als municipis, diversos ajuntaments de l'Alt Camp demanaren la 

incorporació al Baix Penedès, però només Bonastre i Masllorenç, abans del Tarragonès i 

l'Alt Camp respectivament, s'agregaren al Baix Penedès el 1990, que quedà constituït 

finalment per 14 municipis.  

 

Bonastre, situat a la divisòria entre el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès, 

ha estat adscrit a aquesta darrera comarca un cop separat del Tarragonès. El territori de 

Bonastre afronta al Nord amb Montferri (de l'Alt Camp) i Masllorenç, a l'Est amb 

Albinyana, al Sud amb Roda de Berà, Creixell i la Pobla de Montornès (els tres termes 

del Tarragonès), i a l'oest amb Vespella de Gaià i Salomó (també del Tarragonès).  

 

 

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Alt_Camp
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Alt_Pened%C3%A8s
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Garraf_%28catal%C3%A0%29
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Tarragon%C3%A8s
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Garraf_%28catal%C3%A0%29
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Alt_Camp
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Tarragon%C3%A8s
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Alt_Camp
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Imatge 3. Subdivisió de la Comarca del  Baix Penedès en els 12 termes municipals, 

 

 

2.-  EL TERME MUNICIPAL DE BONASTRE: 

 2.1.- Introducció 

 

El seu relleu és essencialment muntanyós i presenta altituds superiors a 300 m. 

El terme és drenat pels torrents d'Hortal, de Quitèria i de Mercader. 

 

El terme comprèn el poble de Bonastre, que n'és el cap, i les urbanitzacions de la 

Vinya de Bonastre (al S del poble), la Font de la Gavatxa (al S del terme) i les Moreres 

(tocant el poble). Travessa el municipi de S a N una carretera local que parteix de la N-

340 de Barcelona a Tarragona, passa per Roda de Berà i per Bonastre, i ja fora del terme 

enllaça amb la carretera que permet arribar a Masllorenç i a Montferri. Hi ha altres vies 

menors, com les que comuniquen el poble amb Albinyana i amb Salomó. 

 

 2.2.-  La població i l'economia  

 

El fogatjament dimanat de la cort celebrada a Cervera el 1359 fa constar per a 

Bonastre 43 focs, mentre que el de 1365-70 li assigna 64 focs, i el del 1553, 17. L'any 

1718 el municipi tenia 174 h, que havien passat a 427 el 1787. L'any 1830 registrava 

587 h, convertits en 604 el 1842 i en 886 el 1857. La quota màxima de població durant 

el segle XIX correspon, amb 918 h, a l'any 1860. A partir del 1900 el nombre 

d'habitants del municipi va anar disminuint progressivament; així, els 779 h del 1900 

eren 676 el 1920, 529 el 1940, 451 el 1960, 284 el 1981 i 268 el 1991. Cap al final dels 

anys noranta s'aprecià una petita recuperació demogràfica, amb 372 h el 2001, 

confirmada amb el canvi de segle. En la següent taula i gràfic es representa l’evolució 

als darrers anys de la població de Bonastre: 
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Imatge 4. Gràfic de la població del nucli municipal de Bonastre, dividid també en homes i 

dones. 

 

Any 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Hab. 328 319 387 440 534 642 657 640 644 

Taula 1. Cens de població de Bonastre al llarg dels últims 20 anys. 

 

El caràcter muntanyós del territori municipal fa que la meitat del terme no sigui 

apte per al conreu. La superfície no conreada és ocupada per garrigars i pinedes de pi 

blanc. L'agricultura, amb tot, constitueix la principal activitat econòmica de la població. 

Els principals conreus, bàsicament de secà, són la vinya, seguida dels ametllers i les 

oliveres, a més d'avellaners, garrofers i arbres fruiters (sobretot presseguers). Les 

granges avícoles configuren una part important de l'economia. També hi ha bestiar oví i 

porcí.  

 

Antigament s'havien explotat mines de ferro, de plom argentífer, pedreres 

calcàries i de gruix. No es documenten activitats industrials, però sí terciàries amb 

l'arribada de certa afluència turística, que s'ha instal·lat en residències secundàries com 

les de la urbanització de la Vinya de Bonastre. 

 

 2.3.- Descripció física 

 
 El nucli urbà del poble de Bonastre, situat a 182 m d'altitud, tenia 396 h el 2005. 

Presenta un aspecte acurat i atractiu. L'església parroquial de Santa Magdalena és 

senzilla; va ser construïda entre el 1833 i el 1850, seguint un estil barroc classicista, 

damunt d'una primitiva capella romànica. L'interior és decorat amb uns esgrafiats del 

1899 i posseeix diverses obres de l'arquitecte Jujol (que restaurà el temple en 1941-44), 

com el baptisteri i el sagrari, les quals, per elles mateixes, justifiquen una visita a 

Bonastre. El sagrari, una de les millors obres de Jujol, estigué retirat en unes golfes de 

l'església fins el dijous sant del 1968, en què serví d'urna del monument. Cal destacar 

també a Bonastre la Casa Fontanilles (1853), amb esgrafiats a la façana, i la casa del 

Delme, la més antiga del poble (ha estat restaurada), on es recollien els delmes del 
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monestir de Sant Cugat i les primícies de l'església. Hi ha també la casa on va estiuejar 

Pau Casals i la seva família. El nucli urbà del poble s'ha vist ampliat vers el nord amb la 

creació de la urbanització de les Moreres. 

La festa major de la població s'escau pel juliol i es fa en honor de santa Magdalena. La 

festa major petita, de santa Quitèria, es fa el maig. Des del 1988, durant les festes surten 

els aguilots (figures de cartó pedra). 

 

 

 2.4.- Breu descripció històrica 

 
L'any 1177, Bonastre pertanyia a Bernat de Papiol, el qual, un any més tard, en 

va fer donació al monestir de Sant Cugat del Vallès. Pere III declarà Bonastre incorporat 

a la corona després de fer la lluïció i redempció de la jurisdicció que posseïa l'abat de 

Sant Cugat, però al segle XVII el monestir encara retenia la senyoria. Al segle XIX els 

habitants de Bonastre es manifestaren partidaris dels moviments absolutistes. El 1822 

l'elevat nombre de partides absolutistes que es movien pel Baix Penedès i la divisòria 

entre l'Alt Camp i el Tarragonès, i que, entre altres accions, havien enderrocat les 

làpides de la Constitució de Salomó i Creixell, determinà les autoritats de Tarragona a 

disposar la sortida d'una expedició de càstig composta per soldats i milicians de 

Tarragona, Reus, Valls, Altafulla i Torredembarra. Els expedicionaris feren nit el dia 4 

de maig repartits entre Altafulla i Torredembarra i l'endemà al matí sortiren distribuïts 

en dues divisions. La primera, comandada pel reusenc Josep Gayà i composta per la 

milícia de Reus, Valls i Torredembarra, marxà sobre Bonastre, mentre que la segona 

prengué el camí de la Bisbal del Penedès. Davant l'arribada dels milicians, Bonastre 

quedà desert ja que els seus habitants es retiraren a les altures properes. Quan la milícia 

sortí de la població li feren cara les partides absolutistes situades pels voltants. El 

combat fou negatiu per als liberals, als quals no restà altra solució que la retirada i 

encara amb pèrdua de la vida per part de catorze milicians. 

 

 

 2.5.-  Breu descripció climatològica 

 

El clima al Baix Penedès és temperat, típicament mediterrani, i gaudeix del recer 

que li fan les muntanyes al nord i a l'oest, així com de l'encarament a la mar. El 

combaten els vents del nord i del migdia; particularment li és favorable la marinada, que 

a l'estiu reflecteix l'atmosfera. Quant a les precipitacions, la mitjana anual oscil·la entre 

els 482 mm que proporcionen els observatoris del Vendrell i els 530 calculats a l'Arboç.  

 

L'estació més plujosa és la tardor, en el curs de la qual cau un 40% de la pluja 

anual. La primavera en proporciona el 25%, i la resta es reparteix entre les altres dues 

estacions. La màxima pluviositat es dóna al setembre (20% del total anual) i la mínima 

al juliol (2%). Neva algun any a l'hivern, però amb poc gruix de neu. La nebulositat és 

escassa. 

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Vendrell_%28catal%C3%A0%29&action=edit
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1.- INTRODUCCIÓ 

 
La finalitat d’aquest annex és la definició de la topografia de la parcel·la prevista per a 

la implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Bonastre, a la 

comarca del Baix Penedès. 

 

La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per 

evitar dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte.  

 

Donat que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans necessaris 

per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres mètodes per a 

proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. S’han obtingut els 

plànols a escala 1:5000 de la zona d’interès i s’han aproximat algunes corbes de nivel 

més de les existents en aquests plànols. 

 

A més s’ha aproximat les corbes de nivel de les obres civils realitzades annexament al 

perímetre de la EDAR. Aquestes obres són els talusos de les vores del canal que s’ha 

projectat com a remodelació de la EDAR. 

 

En el document número 2 d’aquest present projecte s’annexen els plànols topogràfics 

pertinents. 

  

 

2.- OBJECTIU  

 
El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l'aixecament topogràfic 

per a la realització del projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors  de Bonastre (Baix 

Penedès). 

 

El desenvolupament del treball ha d’incloure la descripció detallada de:  

- Senyalització de les bases.  

- Procediment per determinar les coordenades.  

- Aparells de mesura emprats.  
 

2.1 Senyalització de les bases  

 

Es procedeix a un reconeixement de la zona de treball, a fi de poder fixar les bases i 

poder garantir la seva permanència en el terreny durant el màxim de temps possible. 

Tanmateix, s’ha de tractar que les bases quedin fora de l'àmbit d'influència de l'obra. 

Les bases s'han de materialitzar en el terreny mitjançant algun tipus de suport, p.ex. 

claus d'acer, i amb pintura indicar-ne la seva numeració.  

 

2.2 Procediment per determinar les coordenades 

 

La implantació de coordenades es realitza mitjançant la identificació de diferents punts 

de control en el plànol de Catalunya a escala 1/5000 que l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya facilita gratuïtament.  

 

La metodologia a seguir seria:  

1) Xarxa de bases: Es materialitza una xarxa de 3 bases utilitzant claus d’acer.  
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2) Dàtum: S’assignen coordenades a una de les bases mitjançant el mètode 

d’intersecció inversa2. Des d’aquesta base s’obtenen les coordenades per mètodes 

clàssics  de poligonació de la resta. 

3) Radiacions: Des de les bases anteriors es prenen pel mètode de radiació tots 

els punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació  

 

 
Imatge 1. Plànol topogràfic optingut del ICC. S’ha marcat un punt que forma part del 

perímetre de L’EDAR i s’indiquen en la part inferior dreta les seves coordeades UTM, 

en els dos sitemes de referencia indicats. 

 

En els annexes següents, com en el de càlculs hidràulics per exemple, i en els plànols 

relatius a la topografía descarregats del mateix ICC s’ha escollit el sistema de referencia 

ED50. Per això s’indiquen en les següents imatges adjuntes uns punts del perímetre de 

l’EDAR amb les seves coordenades UTM enquadrades. 

 

 
Imatge 2. Coordenades UTM del punt indicat en vermell sobre aquesta línea. 
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Imatge 3. Coordenades UTM del punt indicat en vermell sobre aquesta línea. 

 

 

 
Imatge 4. Coordenades UTM del punt indicat en vermell sobre aquesta línea. 

 

 

 
Imatge 5. Coordenades UTM del punt indicat en vermell sobre aquesta línea. 
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Aquestes 4 captures son de plànols proporcionats per Icc.cat, i en ell hem marcat 

les coordenades Utm de diversos punts del perímetre de les obres projectades. 

 

La determinación de les coordenades de tots els punts de la poligonal que es 

desitgi traçar sobre el terreny, s’hauria de fer in-situ, amb els aparells pertinents. Al no 

disposar de la tecnologia necessaria, o l’ajut necessari per realitzar aquesta lavor, s’han 

aproximat corbes de nivell interpolant les proporcionades pels plànols en escala 1:1000 

proporcionats per l’Institut cartogràfic de Catalunya en loa seva versió online i gratuita. 

 

Es mostren a acontinuació, com a exemple, les fitxes geodèsiques de dos punts 

propers (senyals geodèsics), i que en aquest cas utilitzen el sistema de referència 

ETRS89. Aquests senyals geodèsics serien els que utilitzaríem com a referència per a 

iniciar l’obtenció de dades cartogràfiques de la zona. 

 

 

 
Imatge 6. Fitxa del senyal geodèsic de Bonastre. El senyal està fixat al bordó d'una jardinera 

del aparcament que hi ha al costat de la rotonda de Bonastre. 
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Imatge 7. Fitxa del senyal geodèsic d’Albinyana, municipi proper a Bonastre. 

 

La descripció de l’ubicació de la fitxa que proporciona l’ICC és la següent: 

 

Des de Bonastre s'agafa la carretera que va en direcció est a Albinyana. Es 

recorren 1,4 km fins que es troba una pista que surt a la dreta. Sesegueix recte deixant 

un trencall a la dreta als 1,2 km i arribant a una bifurcació als 1,7 km (després de passar 

uns camps). Es gira a la dreta i 250 metres després es torna a girar a la dreta. A 

continuació se segueix sempre per la pista principal fins a arribar just al peu del turó de 

la Plana del Xim, on es deixa el vehicle. El vèrtex es troba a dalt del turó, 50 metres a 

l'est de la pista. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic 

realitzat pel projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta a Bonastre (al Baix 

Penedès). S’ha realitzat un reconeixement geològic superficial de l’emplaçament de 

l’EDAR i la traça dels col·lectors, recolzat amb informació bibliogràfica.  

 

Si es duguès a terme l’execució del projecte caldria fer els sondejos pertnents, i 

assajos més profunds sobre el terreny que ocupa la zona d’estudi. A falta de recursos per 

fer aquests assaigs, s’ha aproximat el resultat mitjançant els plànols obtinguts de 

l’Instituto Minero de España, i del ICC. 

 

 

2. OBJECTIU 
 

És objecte del present informe caracteritzar els diferents materials que apareixen 

a la zona d’estudi, calcular, en la mesura del possible, l’excavabilitat i els talussos de les 

excavacions a realitzar i definir les condicions de suport dels elements que componen 

l’EDAR, en funció dels resultats obtinguts durant el reconeixement i la recerca 

d’informació. El valor d'aquestes dades serà estimatiu, ja que no es disposa ni dels 

mitjans econòmics ni materials per poder dur a terme un estudi amb el rigor necessari. 

La metodologia emprada és la d’adoptar valors de projectes que es trobin o bé a la vora 

o en emplaçaments similars. Bàsicament, s'ha considerat necessari extreure conclusions 

de:  

 

- Característiques geològico-tècniques de les zones afectades pel projecte.  

- Gruix i característiques dels sòls existents.  

- Condicions hidrogeològiques.  

- Excavabilitat de la zona.  

- Delimitació de possibles zones problemàtiques properes a la ubicació del 

projecte i recomanacions sobre mesures a adoptar.  

 

3.  ESQUEMA GEOLÒGIC REGIONAL 

 
Primerament s’exposa a continuació el mapa geològic “grosso-modo” de la regió 

de Tarragona. Els requadres negres són els posteriors zooms que es mostraran, i que 

representen la zona de Valls (el més gran dels dos), i la zona d’estudi de Bonastre i part 

sud de Bonastre (el més petit d’ells). 

 

 Aquest esquema regional classifica el sòl de la regió en qüestió per les edats de 

creació d’aquest, i serveix com a primera aproximació per l’estudi del sòl de la zona de 

Bonastre. 
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Imatge 1. Esquema regional de part del tarragonès, on s’observen encuadrades la zona de 

Valls, i més concretament la zona  de Bonastre. 

 

 

La següent taula relaciona els noms de les èpoques amb les edats de la terra. 

Així podem veure com la zona d’estudi se situa entre terrenys més o menys recents i 

sedimentacions de fa 5 milions d’anys aproximadament.   

 

 
Taula 1. Èpoques i edads del terreny 

 

4.-  GEOLOGIA DE LA ZONA DE VALLS 

 
 El mapa que es mostra a continuació, és el mapa geològic de la zona de Valls, a 

escala 1:50.000, obtingut, igual que els següents, de la pàgina web de  l’Institut geològic 

i miner d’Espanya. 

 

 S’ha enquadrat en ell la zona que conté el nucli municipal de Bonastre. Tot 

seguit s’han il·lustrat els plànols amb més detall de la zona, de cara a anar filant més 

prim en les característiques del terreny de la zona d’estudi.  
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 En una primera aproximació es pot apreciar que la zona de Valls té una litologia 

molt variada, i la nostra zona d’àmbit del projecte no té les mateixes característiques 

que la resta de la zona de Valls. 

 

 

 
Imatge 2. Mapa Geològic de Valls, obtingut de l’Instituto Geológico y Minero de España. 

 
  
 Seguidament es fa el primer zoom en la zona enquadrada en el mapa anterior per tal 
de començar a descriure les característiques de la zona que envolta l’EDAR, i del terreny sobre 
el qual es disposaran els diferents elements que composaran l’EDAR de Bonastre. 
 
 La llegenda que es mostra a continuación, és la llegenda completa que  companyava el 
mapa anterior. D’aquesta llegenda s’han separat  més endavant les parts rellevants en la zona 
de posible ubicació de l’estació depuradora. 
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Imatge 3. LLegenda de l’Instituto Minero Español, sobre la geología de la Zona de Valls. 
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5.- LITOLOGIA DE LA ZONA D’INTERÈS 

 5.1. Descripció de la litología existent 

 
 Geogràficament la zona d’estudi, com bé sabem, es troba al terme municipal de 

Bonastre, a la comarca del Baix Penedès. Més concretament aquesta zona està situada al 

punt kilomètric 6 de la carretera 2041 (Carretera Valls-Bonastre),  a prop de la 

urbanització la Vinya de Bonastre, que forma part del terme municipal de Bonastre. 

 Geològicament, la zona objecte d’estudi (on s’ubicarà definitivament l’EDAR) 

es troba al massis de Bonastre on s’uneixen les serralades Prelitoral i Litoral en una 

zona amb una forta tectònica  

  

 

 
Imatge 4. Mapa geològic de la zona Bonastre, centrat en la zona on s’ha estudiat la 

viabilitat de construir-hi la EDAR de Bonastre. 
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 Com es pot apreciar en la imatge 4 del present annex,a  la zona enquadrada de vermell 
(zona objecte d’estudi),  hi apareixen 4 tipologies de terreny. 
 
 Amb l’ajuda del següent incisió de la llegenda estimem l’anàlisi d’aquestes 4 tipologies. 
També ens hem basat en dades proporcionades per l’ajuntament de Bonastre, d’un 
aixecament proper a la zona d’estudi. 
 
En la part més superficial, tot i que no ho trobem al llarg de tota la superfície utilitzada per la 
instal·lació de l’EDAR, trobem Margues i arenes del Terciari superior: 

  
 

 
 
 
 
  
 
 

En la següent capa, i sembla que en la majoria de terreny ocupat en un futur per la EDAR 
trobem costres i llims, d’origen col·luvial o al·luvial: 
 

 
 

 
 
 
  

La litología base de la  zona (sota les capes esmentaes anteriorment) la formen les següents 
dues tipologies de terreny.  Aquestes són principalment, dolòmies negres i calcàries 
juràssiques, i argiles vermelles, margues vermelles del triàssic superior. Seguidament es 
s’exposen les descipcions que en fan al Intsituo Geológico y minero de España: 
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La zona d’estudi actualment es pot apreciar que està sent utilitzada pel conreu, i en una 
profunditat aproximada d’entr 0,1 i 1 metre disposem de terreny vegetal format per argiles 
sorrenques, sorres i graves. 
 
Per sota d’aquesta capa de terres vegetals se situa en una fondària de 1 a 3-4 metres, 
aproximadament, un terreny format per sorres, sorretes, i graves envoltades per  matriu 
llimoargilosa. Per sota aquestes capes trobem fins als 7-8 metres de profunditat  unes argiles 
compactes verd-vermelloses. 
 

 5.2. Característiques d’aquesta litología 

 
 En les primeres capes sembla que trobarem , a part de les terres vegetals abans 
descrites, el terreny  del tipius quaternari d’origen al·luvial o col·luvial, o bé les margues arenes 
i arenisques del terciari. 
 
 Sempre val a dir, que caldria la confirmació dels assajos in-situ i de laboratori 
pertinents, realitzats per professionals. 
   
 La terra vegetal de les capes més superiors, en quant a excavabilitat, presenta unes 
característiques òptimes, no obstant això, la seva estabilitat és entre regular i dolenta. Per tal 
de realizar una bona explanada primerament seria convenient retirar aquestes primeres capes 
de terreny vegetal , que a més són molt riques en materia orgánica, la qual cosa es perjudicial 
pels materials. 
 
 La segona capa que trobem, fins al 3-4 metres molt aproximativament, de sorres, i 
graves argiloses, té una qualitat d’estabilitat bona, i una faclitat d’excavabilitat entre fácil,i 
mitja. Per altra banda serán fácilment aconseguides amb les eines mecàniques corresponents.  
  
 La capa d¡argiles verd-vermelloses presenten una excabilitat de dificultat mitja, però 
un estabilitat escel·lent. No obstant això s’haurà de tenir en comte que al ser argil·les corren el 
risc d’exandir-se en presencia d’aigua, i arriben a perdre un 50% de la seva resistència en 
contacte amb aquesta. 
 
 Pel que fa a la geotècnia d’aquestes capes últimes de la zona d’estudi, estem parlant 
de sòl de gra fi, amb plasticitat mitja, que pot ser catalogat com a fort els primers metres, per 
pasar gradualment a consistencia dura.  Són sol segurament preconsolidats per pressions 
litoestràtiques anteriors, pel que els considerem poc deformables. 
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6. GEOTÈCTINIA I SIMOLOGIA 

 
 Dins de l’esquema tectònic de la zona de Tarragona i els seus voltants pròxims 
Bonastre forma part de la placa tectónica “Dorsal del Panadés y Umbral de Bonastre”, també 
anomentat massís de Bonastre. 
 

 
Imatge 5. Esquema tectònic de la zona de Tarragona, on s’enquadra la zona de Valls. 

 
 Existeixen dos línees de falles antigues importants, que envolten el bloc on es troba 
bonastre, el que afavoreix el basculament del massís. No obstant això la sismicitat és gairebé 
nula al voltant de la zona objecte d’estudi, perque ambues falles passen per punts tots ells 
molt allunyas de Bonastre.  
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Imatge 6. Esquema tetònic de la zona de Valls-Bonastre. S’ha enquadrat la zona on es troba el 

terme municipal de Bonastre. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

En el disseny d’infraestructures de sanejament és important establir una correcta 

estimació de les tasses de població previstes pel territori. La població a l’any horitzó, que 

en projectes de depuradores d’aigües residuals s’estima en 25 anys, cal considerar-lo pel 

correcte servei de les infraestructures.  

 

 

2.- OBJECTIU 

 

L'objecte de l'estudi és la determinació de la població futura o de càlcul (any horitzó 

2036) a partir de les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i 

l’Ajuntament de Bonastre, amb l’objectiu de definir les bases de dimensionament i de 

disseny de l’EDAR de Bonastre i els col·lector en alta.  

 

 

3.- DESCRIPCIÓ DEL NUCLI I SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Municipi del Baix Penedès, fins fa poc es trobava adscrit al Tarragonès, però la seva 

clara voluntat penedesca ha decidit aquest traspàs de comarca. 

El municipi es troba situat en una petita vall encerclada pels contraforts de la serra 

del Quadrell. El terme municipal té una extensió de 24'86 Km². i és drenat pels torrents 

d'Hortal, de Quitèria i de Marcadé, els quals recullen les aigües pluvials de les muntanyes 

veïnes, així com de les fonts que es troben al seu llit i també de fonts naturals,  repartides 

pel terme. 

 
 

Imatge 1. Comarca del Baix Penedès, on es resalta la ubicació del terme municipal de Bonastre, 
així com les principals carreteresque atravessen la comarca.
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4.- ACTIVITAT ECONÒMICA  

L'agricultura és la principal activitat de la població. La meitat de les terres del terme 

es troben ermes, ocupades per garriga i petits rodals de pi blanc. Les terres de conreu són 

totalment de secà. El conreu principal és la vinya, sobretot macabeu i parellada, seguit de 

l'ametller i l'olivera, també hi ha avellaners, garrofers i arbres fruiters, sobretot presseguers. 

Com a complement de l'agricultura hi ha dos ramats d'ovelles i granges d'aviram i bestiar 

porcí. 

Antigament s'explotaven mines de ferro, de plom argentífer,  pedreres calcàries i de 

guix, però deixaren de ser rendibles a l' introduir-se  noves tecnologies. 

Des de final del segle passat l'emigració ha estat una constant en el municipi, 

actualment l'arribada de famílies barcelonines els caps de setmana i els períodes de 

vacances, han donat un nou impuls al poble. 

 

 

5.- POBLACIÓ 

 
5.1 Població actual  

 
Segons les dades proporcionades per l’Ajuntament de Bonastre, obtingudes del padró de 

l’any 2011, la població total del Municipi de Bonastre, incloent en el recompte Bonastre, la 

Urbanització de Bonastre, es de 644 habitants.  

 
 

 DADES DEMOGRÀFIQUES DE BONASTRE  

 POBLACIÓ 

PERMANENT 

POBLACIÓ 

ESTACIONAL 

POBLACIÓ TOTAL 

(máxima) 

 

Bonastre (2011) 

 

644 

 

575 

 

1219 

 

Taula 2. Resum població actual. 

 

 

 

5.2 Població industrial actual  

 

Actualment no existeix cap activitat industrial important dins del terme municipal de 

Bonastre; per tant, pel present projecte no s’haurà de considerar població industrial 

equivalent.  
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5.3 Evolució de la població els darrers anys 

 

La població de la que es té constància els darrers anys, és la població fixa. Fa vint 

anys la població empadronada a Bonastre era menys de la meitat de la actual, però els 

darrers anys sembla que hi ha una tendència a estabilitzar-se el nombre d’habitants 
 

 

 
 

Gràfic 1.  Variació de la Població de Bonastre al llarg del temps. 

 

Any 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Hab. 269 293 303 328 319 387 440 534 642 657 640 644 

 

 Taula 2. Censos anuals de població. 

 

 

5.4 Càlcul de la població futura  

 

Pel càlcul de la població futura a l’any de projecte s’ha previst una estabilització de la 

població fixe, i un augment de la població estacional de l’1% anual. El càlcul realitzat és el 

següent: 

 

575 x (1’01)^25 = 737’4  habitants. 

 

Al ser una aproximació prendrem les següents dades de càlcul: 
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 DADES DEMOGRÀFIQUES DE BONASTRE  

 POBLACIÓ 

PERMANENT 

POBLACIÓ 

ESTACIONAL 

POBLACIÓ TOTAL 

(máxima) 

 

Bonastre (2011) 

 

644 

 

575 

 

1144 

 

Bonastre (2036) 

 

650 

 

740 

 

1390 

 

Taula 3. Resum de les poblacions actual i futura. 

 
 

5.6 Càlcul de la població industrial futura  

 

Segons dades facilitades pel mateix Ajuntament, no es preveu la creació de nou sòl 

dedicat a activitats industrials dintre de la urbanització de La Figuerola; per tant, no s’haurà 

de considerar població industrial equivalent per l’any de disseny.  

.  

 

 

6.- CONCLUSIONS 
 

Les dades numèriques de població que es tindran en compte per fer el disseny de 

l’Edar són: 

 

 DADES DEMOGRÀFIQUES DE BONASTRE  

 POBLACIÓ 

PERMANENT 

POBLACIÓ 

ESTACIONAL 

POBLACIÓ 

INDUSTRIAL 

POBLACIÓ 

TOTAL 

(máxima) 

 

Bonastre 

(2011) 

 

644 

 

575 

 

0 

 

1144 

 

Bonastre 

(2036) 

 

650 

 

740 

 

0 

 

1390 

   

  Taula 4. Resum de l’estudi demogràfic. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 5.  CABALS I CÀRREGUES CONTAMINATS 

DE DISSENY 
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1.- INTRODUCCIO 

En el present annex es presenta un resum de les principals característiques del 

projecte de l’EDAR i col·lectors realitzats en el present projecte acadèmic. 
 

2.- POBLACIÓ 

 Les dades de la següent taula són el resum de les dades obtingudes a l’estudi 

demogràfic reflexat a l’annex 2 del present projecte. La  determinació d’aquesta  

població futura, o de càlcul, a l’any horitzó (2036), defineix les bases de 

dimensionament i de disseny de la estació depuradora d’aigües residuals (E.D.A.R) del 

nucli urbà de Bonastre. 

 

 

 DADES DEMOGRÀFIQUES DE BONASTRE  

 POBLACIÓ 

PERMANENT 

POBLACIÓ 

ESTACIONAL 

POBLACIÓ 

INDUSTRIAL 

POBLACIÓ 

TOTAL 

(máxima) 

 

Bonastre 

(2011) 

 

644 

 

575 

 

0 

 

1144 

 

Bonastre 

(2036) 

 

650 

 

740 

 

0 

 

1390 

 

Taula 1.  Dades demogràfiques de Bonastre 

 

3. CABALS DE DISSENY 

 3.1 Definicions generals  

 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna 

la definició dels diferents conceptes que s'han fet servir.  

  

 - Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i que es tracten a la planta 

depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d.  

  

 - Cabal mig horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector i que es tracten a la planta 

depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. 

S'expressa en m3/h.  

  

 - Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat 

moment, pot entrar a la planta depuradora. A falta de dades més precises sobre els 

abocaments en funció del temps dels habitants del nucli urbà, es pot calcular 

multiplicant el cabal mig horari per el factor punta obtingut a partir de la següent 
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fórmula empírica expressada en el “Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 

explotación de estaciones depuradoras, Tomo II” (CEDEX): 

 

 
  

 - Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un 

determinat moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir 

del cabal mig horari, és a dir, QMH, i es multiplica per un factor mínim de 0,3 i màxim de 

0,5. S'expressa en m
3
/h. En el cas de Bonastre al ser una depuradora petita agafarem 0,3. 

  

 - Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en 

temps de pluja, un cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera. 

Aquest cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 3-5 vegades el QMH en 

els trams de gravetat. S'expressa en m
3
/h.  

 

  

 - Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés 

unitari de la planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs 

(decantadors, reactor biològic, etc.) com a les conduccions d’interconnexió (canals i 

tubs). S’expressa en m
3
/h. 

   

 - Dotació d’abastament: a efectes de càlcul dels diferents cabals de disseny, i a 

falta de dades fiables sobre els consums totals del nucli estudiat, s’ha considerat com a 

dotació d’abastament un valor mig de 200 l/hab/dia 

 
 

 3.2. Càlcul cabals de disseny: 

 Per fer el càlcul del cabal de disseny es mantenen les dotacions de consum 

actual (200 l/hab/dia, que especifica IDESCAT com a consum mig),  ja que no s’espera 

un canvi d’hàbits en la població, i s’apliquen a la població futura calculada anteriorment 

en la situació més desfavorble possible (població màmixa = població fixe + població 

estacional estacional). 

 

També s’ha tingut en compte una dada experimental que es recull en la pàgina 

29 del llibre “Ingenieria de aguas residuales” Metcalf & Eddy, on es defineix que entre 

el 60 i el 85 per 100 del consum per habitant es converteix en aigua residual. Es 

decideix utilitzar el valor del 85% ja que és més desfavorable. 

 

Població futura fixa + estacional (any horitzó): 1390 habitants 

Així el cabal mig diari de disseny de la EDAR s’ha calculat de la següent manera: 

  

 1390 hab  · 200  l/hab/dia  · 0’85  =  236300  l/dia  = 236’3 m
3
/dia 
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 CABALS DE DISSENY 

 Temporada Alta Temporada Baixa 

Cabal mig diari de disseny    (QMD) 236300 l/d 110500 l/d 

 236,30 m3
/d 110,5 m3

/d 

Cabalm mig horari     (QMH) 9845,8 l/h 4604,4 l/h 

 9,85 m3
/h 4,60 m3

/h 

Factor de Punta 2,60 2,91 

Cabal de punta horari     (QPH) 25635,2 l/h 13388,4 l/h 

 25,64 m
3
/h 13,39 m3

/h 

Cabal mínim    (0,3 QMH) 2953,74 l/h 1381,25 l/h 

 2,95 m3
/h 1,38 m

3
/h 

Cabal màxim admissible per l’EDAR 

 (3 QMH) 

29547,40 l/h 13812,5 l/h 

 29,54 m3/h 13,81 m
3
/h 

Cabal màxim a tractament biòlogic  

(1,85 QMH) 

18214,8 l/h 8517,71 l/h 

 18,21 m3
/h 8,52 m

3
/h 

Taula 2.  Dades cabals de disseny de l’EDAR de Bonastre 

 

4. CÀRREGUES I CONCENTRACIONS DE DISSENY 

 4.1 Definicions generals: 

 
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna 

la definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació 

depuradora d'aigües de la urbanització de La Figuerola.    

 

- pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials, sense 

pretractar, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de depuració no 

plantegen problemes.   

 

-  Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de 

l'evaporació a 103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: 

sòlids suspesos (SS) i sòlids filtrables (SF).    

 

- Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en 

fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 µm. També es 



Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 5. Cabals i càrregues contaminants de disseny  -  7 

poden simbolitzar per MES. Els SS tenen dues fraccions: sòlids sedimentables 

(Ssed) i sòlids no sedimentables. Els sòlids sedimentables es defineixen com 

aquells que es dipositen en el fons d’un got cònic, anomenat con Imhoff, després 

d’un període de 60 min.    

 

- Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre. Els 

SF tenen dues fraccions: sòlids  en suspensió  col·loïdal (Scol) i  sòlids en dissolució 

vertadera (SD), segons si les partícules sòlides tenen una mida superior o inferior 

a 10
-3

 µm. 

 

- Demanda biològica d’oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la contaminació 

orgànica de les aigües residuals i s’utilitza pel dimensionament de les 

instal·lacions de tractament. Es determina a partir del consum d’xigen una 

mostra mantinguda a 20ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies. 

 

- Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de 

matèria orgànica de les aigües residuals que poden oxidar-se per via química. Es 

defineix com la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en 

suspensió, tractant una mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La 

DQO d’un aigua residual sol ser major que la DBO5 a causa de l’existència d’un 

major nombre de compostos que s’oxiden per via química. 

 

- Nitrogen total Kieldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen amoniacal 

potencial d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen 

orgànic que pot transformar-se en ió amoni. 

 

- Fósfor (P): aquest element es trova en les aigües en forma de fosfats o 

polifosfats, actua com nutrient sent un factor important en l’eutrofització. 

 

 4.2. Càlcul de les càrregues de disseny 

 

Per calcular la càrrega contaminant s’utilitza la població equivalent futura total, i 

la càrrega estándard contaminant per habitant. La norma alemanya ATV-A131 estableix 

que les càrregues per habitant equivalent en mg/ hab.d no superats el 85% dels dies, 

sense considerar les recàrregues procedents del tractament de fangs, estan recollides en 

la Taula 3. 
 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.  Càrrega específica Contaminant per habitant 

 

Paràmetres Càrrega Específica Contaminant per 
habitant (g/hab.dia) 

DBO5 60 

DQO 120 

SS 90 

Nitrogen 12 

Fòsfor 3 
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Amb les dades de la càrrega contaminant específica i mitjançant el cabal de disseny 

horari calculat anteriorment es calcula la concentració per cada paràmetre en mg/l. 

 

Les fòrmules utilitzades pels càlculs són: 

 

)/(1000

)()./(
)/(

)./(

)/(1000)./(
)/(

kgg

eqhabpoblaciódeqhabgespecificaióconcentrac
dkgCàrrega

deqhablDotació

gmgdeqhabgespecificaióconcentrac
lmgióConcentrac









 

 

Els resultats obtinguts es reflexen en la següent taula resum: 
 

Paràmatres Càrrega contaminant 

[Temp. Alta] 

Carrega contaminant 

[Temp. Baixa] 

Concentració  

Contaminant  

DBO5  83,40 kg/dia 39 kg/dia 300 mg/l 

DQO 166,80 kg/dia 78 kg/dia 600 mg/l 

Solids en suspensió 

(SS) 125,10 kg/dia 

 

58,5 kg/dia 

 

450 mg/l 

Nitrogen Total 

(NTK)  16,68 kg/dia 

 

7,8 kg/dia 

 

60 mg/l 

Fosfor Total ( P ) 4,17 kg/dia 1,95 kg/dia 15 mg/l 

       

      Taula 4. Càrregues i concentracions de càrrega de l’afluent a la futura Edar de Bonastre. 

 
 

La Directiva 91/271/CEE, que estableix els intervals de concentracions que legalment 

ha de tenir l’aigua efluent de les EDAR, s’han triat els següents valors  més restrictius. 
 
 

Contaminant Concentració 

DBO5 25 mg O2/l 

DQO 125 mg O2/l 

S.S. 35 mg/l 

Ntk 15 mg/l 

P 2 mg/l 

 

Taula 5. Concentració máxima permesa en l’aigua efluent de la EDAR. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

 L’objectiu del present projecte és solucionar l’abocament d’aigües residuals al 

terme municipal de Bonastre (Baix Penedès), de manera que es puguin garantir els 

nivells de qualitat de l’aigua establerts per la Directiva Marco. 

 

 Abans de començar a projectar i a calcular possibles solucions, és necessari 

analitzar exhaustivament la problemàtica existent i prendre una primera decisió: ¿és 

necessari realitzar el projecte d’una depuradora d’aigües residuals a Bonastre? 

 

 Per poder prendre aquesta decisió de la manera més objectiva possible s’han 

valorat les dues possibilitats que se’ns presenten: 

 

- Alternativa 0: Aquesta alternativa suposa la no execució del projecte. 

 

- Alternativa 1: Aquesta alternativa suposa l’execució del projecte. 

 

 En el cas que després de realitzar la corresponent anàlisi es prengués la decisió 

que la millor alternativa possible pel terme municipal de Bonastre fos la alternativa 1, és 

plantejarien noves disjuntives com ara ¿quina és la millor tipologia de tractament per a 

la depuració de les aigües residuals? o ¿quina és la millor ubicació per aquesta 

EDAR?. 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

 Actualment en la població de Bonastre no existeix un sistema de depuració que 

permeti mantenir els criteris de qualitat de l’aigua establerts. La totalitat de la població 

aboca les aigües residuals directament al Torrent de l’Aguilera. Aquest Torrent circula 

al costat esquerre de la carretera de Bonastre a Roda de Barà. . Aquest abocament es 

realitza mitjançant un col·lector en baixa, i provoca problemes de males olors, que 

pateixen els veïns de la Urbanització les Vinyes. A més provoca queixes per part del 

municipi de Roda de Barà per possibles filtracions d’aquesta aigua residual en el pou 

d’abastament d’aigües potables del poble. 

 

 A part d’aquests problemes que comporta la no realització del projecte; segons 

la Directiva 91/271/CEE, de forma paulatina, totes les poblacions inferiors a 2000 

habitants hauran de tenir un sistema de tractament adequat de les seves aigües residuals 

en els propers anys. Això implica que la població de Bonastre (de l’ordre dels1000 

habitants)  hauria d’acabar tractant les seves aigües residuals curt o a llarg termini.  

 

 

 És per això que l’alternativa 0, que proposa seguir abocant les aigües residuals 

al Torrent de l’Aguilera, no solucionaria cap d’aquests problemes, ni comportaria cap 

millora socio-econòmica; i per tant es descarta aquesta alternativa, i s’adopta 

l’alternativa 1, que comporta l’execució d’un projecte de depuració d’aquestes aigües 

residuals. 
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3.-  DISCUSSIÓ DE LA NECESSITAT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA. 

 

 Abans de debatre sobre els posibles tractaments d’aquestes aigües residuals 

s’hauria de fer una valoració de la necessitat o no de realitzar un sistema de tractament 

d’aquestes aigües residuals in situ, o en el seu defecte portar aquestes aigües residuals a 

la planta de tractament més propera. depuradora. 

 

 Solució primera. Dissenyar un sistema de canonades que portin les aigües 

residuals de la població de Bonastre cap a la depuradora de Roda de Barà. 

 

 Solució segona. Dissenyar una depuradora que tracti les aigües dels municipis 

que formen part del terme municipal de Bonastre: Bonastre, la Vinya de Bonastre, i la 

urbanització de la Gavotxa. 

 

 Aquestes possibles solucions es discutiran seguidament. 

 

 

 3.1 Solució primera 

 

 La solució primera vol dir dissenyar un sistema de canonades que portin les 

aigües residuals del nucli municipal de Bonastre cap a la depuradora existent de 

Torredembarra, Roda de Barà, Creixell i la Pobla de Montornès.  

 

 Es tracta d’una depuradora de 92.100 habitants equivalents i que rep un cabal 

diari de 22.104 metres cúbics. Per recollir les aigües d’aquestes 4 poblacions disposa de 

15,42 km de col·lectors. 

 

 Aquests col·lectors es veuen complementats per tretze estacions de 

bombejament que acaben de configurar el sistema d'alimentació de la depuradora.  

 

 La solució seria afegir una canonada més des de Bonastre a totes les que rep ja la 

depuradora de Torredembarra. Es que es tracta actualment d’una depuradora amb una 

rebuda de cabal a tractar molt gran, i que es troba a una gran distància de Bonastre: 11,5 

km 

 

 Aquesta solució és centralitzada, a l’intentar tractar totes les aigües residuals 

posibles en una única estació depuradora existent. Afegir més cabal d’altres poblacions 

no suposa una solució descentralitzada, al que es comença a tendir en l’àmbit de la 

gestió d’aigües residuals i de residus: “tractar allà on sigui més a prop que es generi”. 

D’aquesta forma s’eviten les grans infrastructures. 

 

 

 3.2 Solució segona 

 

 Dissenyar un sistema de canonades que portin les aigües residuals de la població 

de Bonastre cap a la depuradora de Roda de Barà.  

 

 Es tracta d’una solució descentralitzada, que tracta allà on sigui més a prop que 

es generen els residus.  
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 D’aquesta forma s’evita la gran infrastructura i pot tractar-se d’una solució més 

sostenible  (a nivell ambiental, social i econòmic). A nivell ambiental perquè tracta un 

cabal d’aigües més petites al tractar-se d’una població petita i per tant, poden usar-se 

tècniques de depuració més naturals com són els sistemes no convencionals o biodiscs, 

o filtres percoladors. A nivell social perquè pot implicar als veïns en la seva 

construcción i explotació al tractar-se d’una obra a nivell local, pel que poden aportar 

coneixements propis. A nivell econòmic perquè usant una tecnologia apropiada pot ser 

baixa costosament. 

 

 

 3.3 Solució escollida 

 

 Segons el criteri de l’autor i seguint el que s’està imposant en el camp de la 

gestió de residus i d’aigües residuals, que considera que les aigües residuals s’han de 

“tractar allà on sigui més a prop que es generen” i afegint que d’aquesta manera s’eviten 

les grans infraestructures i que actuant localment en el tractament d’aigües residuals, i 

per tant de forma més sostenible, es solucionen els problemes globals d’aigües 

residuals, es descarta la solució primera. 

 

 Per tant, la solució escollida és la segona: Dissenyar una depuradora que 

tracti les aigües residuals del poble de Bonastre 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present projecte és solucionar l’abocament d’aigües residuals al 

municipi de Bonastre, al Baix Penedès. S’ha determinat que és precís, o almenys el més 

aconsellable, procedir a la construcció d’un sistema de depuració d’aquestes aigües in-

situ. 

 

Ara s’haurà de fer un anàlisi per determinar el millor tipus de tractament 

possible, en termes econòmics, d’eficiència tècnica, i tenint en compte les necessitats 

reals. 

Així doncs la pregunta que tractarem de respondre en aquest apartat és ¿quina és 

la millor tipologia de tractament per a la depuració de les aigües residuals de 

Bonastre?.  

 

 

2.- METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 

 
Per fer l’anàlisi multicriteri es defineixen uns paràmetres o indicadors que ajudaran 

a l’hora de decidir l’opció més idònia. Aquests paràmetres es classifiquen en funció de la 

seva importància dins el procés de selecció i tindran uns pesos associats (αj) j=1,...,n essent 

n el nombre total de paràmetres. Alhora, cada alternativa tindrà una determinada valoració 

numèrica compresa del 0 al 10 per a cada paràmetre de decisió. Així, (Vij) i = 1,...m; j = 

1,...,n correspon a la valoració de l’alternativa i per al paràmetre j, essent m el nombre total 

d’alternatives d’estudi. D’aquesta forma, la valoració final de l’alternativa s’obtindrà com 

a mitja ponderada de les valoracions amb els pesos corresponents, segons la fórmula: 

 

mi

V

aalternativvaloració
n

j

j

n

j

jij

,....,1

1

1














 

 

Aquest serà un valor numèric entre 0 i 10. Finalment, l’opció òptima serà aquella 

alternativa que hagi obtingut una major puntuació en el procés de selecció. 

 

 

3.- OBJECTIUS I CRITERIS DE DISSENY 
 

Tot seguit es defineixen els objectius inicials de disseny i els criteris que serviran per 

avaluar el compliment d’aquests objectius. Els objectius s’han classificat en les quatre 

categories que s’han esmentat en la metodologia: ambientals, tècnics, socials i econòmics. 
 
Objectiu 1: Ambiental  
 

Minimitzar l’impacte ambiental produït pel funcionament de l’EDAR respecte al 
consum energètic i les matèries primeres, les emissions a l’atmosfera i integració amb l’entorn 
que l’envolta.  
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Objectiu 2: Tècnic  
 

Minimitzar o maximitzar els aspectes tècnics que puguin afectar el funcionament 
correcte de l’EDAR tenint en compte la seva flexibilitat, la robustesa, la compatibilitat entre 
unitats, el control del procés, l’eficiència d’eliminació per tal de complir els paràmetres d’aigua 
tractada establerts per la Directiva Europea 91/271/CEE:  

 
- DBO5 < 25 mg· l-1  

- DQO <125 mg· l-1  

- SS < 35 mg·l-1  

 
 

Objectiu 3: Social  
 

Minimitzar l’impacte social produït pel funcionament de l’EDAR referent a l’ocupació 
del sol, l’impacte visual, les olors i els sorolls.  
 
Objectiu 4: Econòmic 
 

 Minimitzar el cost econòmic.  
 
Els criteris definits per mesurar el compliment dels objectius esmentats anteriorment son: 
 

CRITERIS AMBIENTALS 

Consum energètic - consum d’energia elèctrica, expressada en kWh·any-1. 

Consum de productes químics - consum de productes químics expressat en kg·d-1. 

Emissions d’àcid sulfhídric - emissió d’àcid sulfhídric expressada qualitativament. 

Producció de fangs en excés - quantitat de fang generat en excés i expressat en kg·d-1. 

CRITERIS TÈCNICS 

Flexibilitat d’operació – capacitat per adaptar l’operació del procés a qualsevol requeriment futur, 
expressat qualitativament. 

Capacitat del procés – quantitat d’aigua o fang que es pot tractar, expressat en kg·d1. 

Robustesa per inhibir el creixement de microorganismes filamentosos - capacitat de fer front a una 
situació a curt terme de proliferació de microorganismes filamentosos, expressat qualitativament. 

Robustesa per acceptar xocs de carrega - capacitat de fer front a una situació a curt terme de xoc de 
carrega, expressat qualitativament. 

Robustesa al rentat de microorganismes al decantador - capacitat de fer front a un xoc hidràulic 
puntual que provoqui rentat de microorganismes al decantador, expressat qualitativament. 

Compatibilitat entre unitats - capacitat que presenta una unitat de coexistir amb un altra, expressada 
qualitativament. 

Control del procés - capacitat que presenta el procés a autoajustar-se a diferents paràmetres triats 
prèviament, expressat qualitativament. 

Eficiència d’eliminació de DBO5 - expressat en %. 

Eficiència d’eliminació de DQO - expressat en %. 

Eficiència d’eliminació de SS - expressat en %. 

Eficiència d’eliminació de SSV - expressat en %. 

Sequedat del fang - expressat en %. 

Eficiència d’eliminació de patògens - expressat qualitativament. 

Eficiència d’eliminació de sorres i greixos - expressat qualitativament. 

CRITERIS SOCIALS 

Impacte visual - expressat qualitativament. 

Volum - expressat en m3. 

Olors - expressat qualitativament. 

Soroll - expressat qualitativament. 



Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 7. Estudi d’alternatives de tractament   -  6  

 

CRITERIS ECONÒMIC 

Cost de construcció - cost referent a la construcció d’una unitat juntament amb les seves estructures 
de suport i la interconnexió amb les altres unitats que formen part del diagrama de flux, expressat en 

€·any-1 degut a que es considera que la inversió es fa efectiva durant el primer any. 

Cost d’operació–cost laboral necessari per portar a terme l’operació, expressat en €· any-1. 

Cost de manteniment – cost laboral necessari per portar a terme el manteniment, expressat en €·any-1. 

Cost material – cost del material necessari per portar a terme el manteniment i operació, expressat en 
€·any-1. 

Cost energètic - cost de l’energia elèctrica necessària per portar a terme el manteniment i operació, 
expressat en €· any-1. 

Cost dels productes químics - cost dels productes químics necessaris per portar a terme el 
manteniment i operació, expressat en €·any-1. 

Cost d’inversió d’instrumentació i automatismes - cost degut a la instal·lació del llac de control, 

expressat en Î・ any-1 degut a que es considera que la inversió es fa efectiva durant el primer any. 

Cost de la gestió final del fang, expressat en €·any-1. 

 
Taula 1. Definició dels criteris per complir amb els objectius de disseny 

 

 

4.- PRESELECCIÓ DE TIPOLOGIES DE TRACTAMENT 

 
Es poden diferenciar dos tipologies generals per al tractament col·lectiu d’aigües 

residuals: 

 

- Sistemes naturals 

- Sistemes convencionals 

 

La principal diferència entre ambdós grups rau en les necessitats d’espai i energia 

per al tractament biològic. Així, als sistemes naturals predomina l’espai envers l’energia, 

que és subministrada en forma de radiació solar. Són per tant sistemes de baix cost 

energètic desenvolupats en medis naturals. En canvi, als sistemes convencionals, 

s’assoleixen resultats equivalents en superfícies d’ocupació molt més reduïdes, però amb 

una major aportació energètica. 

 

La línia de tractament normal en una estació depuradora mitjançant sistemes 

convencionals està formada per pretractament, tractament primari, tractament secundari i, 

en alguns casos, tractament terciari. 

 

- El pretractament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic. S’eliminen de 

l’aigua aquells elements de mida més gran: sorra, greixos, brossa i sòlids 

directament sedimentables. 

 

- El tractament secundari té com a finalitat eliminar la matèria orgànica que l’aigua 

residual conté. Pot ser de tipus físic-químic i/o biològic. Les alternatives a estudiar 

fan referència a aquesta part del tractament. 

 

- El tractament terciari és un tractament que se li dóna a l’aigua per a millorar alguna 

de les característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els anteriors 

tractaments. 

 

En general, per a seleccionar les alternatives, s’ha de tenir en compte: 
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- Assolir el nivell de tractament exigit. 

 

- No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin 

suficients garanties en el procés de depuració. 

 

- Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

 

- Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, permetent la seva 

implantació per fases i ampliacions futures. 

 

Per a realitzar aquesta preselecció s’han seguit els criteris que estableix la 

bibliografia de referència en la matèria, on els paràmetres bàsics són la població equivalent 

i la superfície necessària. 

 
VALORACIÓ DELS MÈTODES DE DEPURACIÓ 

ALTERNATIVA POBLACIÓ EQUIVALENT 

 100 200 500 1000 2000 5000 1000 >10000 

Fosa sèptica +++ ++ +      

Tanc Imhoff +++ +++ ++ +     

Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ +    

Llit de torva ++ +++ +++ +++ ++ ++ +  

Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Llit de joncs + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Filtració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentia superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Llacuna airejada   + ++ +++ +++ +++ +++ 

Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Llacuna anaeròbia modificada    ++ ++ +++ +++ ++ 

Llit bacteria + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Biodisc + + ++ +++ +++ +++  +++ 

Airejat perllongat ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal d’oxidació   ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Tractament físico-químic + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

         

 

 

Llegenda 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

Fora del camp 

d’aplicació 

Poc 

aplicable 

Aplicable amb 

restriccions 

Aplicable 

 
Taula 1. Valoració dels mètodes de depuracióen funció de la població equivalent.(Ramon Collado) 
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VALORACIÓ DE LA SUPERFÍCIE NECESSÀRIA 

ALTERNATIVA SUPERFÍCIE 

NECESSÀRIA (m
2
/hab) 

Fosa sèptica 0,1-0,5 

Tanc Imhoff 0,005-0,1 

Rasa filtrant 6-66 

Llit filtrant 2-25 

Filtre de sorra 1-9 

Llit de torva 0,6-10 

Pou filtrant 1-14 

Filtre verd 12-110 

Llit de joncs 2-8 

Filtració ràpida 2-22 

Escorrentia superficial 5-15 

Llacuna airejada 1-3 

Llacuna aeròbia 4-8 

Llacuna facultativa 2-20 

Llacuna anaeròbia 1-3 

Llacuna anaeròbia modificada 2-12 

Llit bacteria 0,5-0,7 

Biodisc 0,5-0,7 

Airejat perllongat 0,2-1,0 

Canal d’oxidació 1,2-1,8 

Tractament físico-químic 0,1-0,2 

 

Taula 2. Superfície necessària pels diferents mètodes de depuració. 

 
 

D’acord amb els criteris establerts abans, els que millor valoració conjunta 

obtenen són les 3 següents tècniques de depuració preseleccionada: airejat perllongat 

amb canal d’oxidació;   biodisc;  i  tractament fisicoquímic. 

 

 

 4.1.- Descripció de les 3 alternatives preseleccionades: 

 

4.1.1 Alternativa 1: Airejat perllongat amb canal d’oxidació 

 
Aquest tractament biològic és dels més comuns. En nuclis urbans, com el que és 

objecte d’estudi, es produeixen importants canvis de cabal i de càrrega d’afluents, és per 

això que sempre resulta més fiable, dins la gama de processos de fangs actius, la 

utilització de models de mescla completa en front els de flux de pistó. En els primers, 

tota la biomassa del reactor està sotmesa a les variacions de l’afluent, mentre que no és 

així en el cas del flux de pistó, on es produeixen a la capçalera els impactes de les 

puntes de cabal i càrrega, fet que no afavoreix gens el seu funcionament. 
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L’airejat perlllongat consisteix en un canal d’oxidació, habitualment en forma 

pista d’atletisme (com es mostra a la figura 1), amb un sistema d’airejat de rotors que 

giren entorn un eix horitzontal, o mitjançant parrilles de difusors d’aire. L’oxigen 

s’introdueix per una intensa agitació de la superfície, produint-se a més a més un 

moviment de licor-mescla a través del canal. 

 

 

Figura 1. Canals d’oxidació 

Per tal que el funcionament sigui el correcte, es necessita provocar una velocitat 

i gradient d’oxigen uniforme en els canals. Això s’aconsegueix amb una separació entre 

airejadors tal que el temps de pas de l’aigua entre ells no superi els 3 ó 4 minuts. 

 

 

  
 

Figura 2. Rotors que giren entorn un eix horitzontal 

 

   
 

Figura 3. Parrilles de difusors d’aire 
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Els temps de retenció són de l’ordre de 24 hores i la concentració de biomassa en 

el reactor de 3000 a 5000 mg/l. La càrrega volumètrica menor de 0,4kg DBO5/m
3
d i la 

producció de fangs de l’ordre de 0,6 kg/kg DBO
5
d. 

 

 

 
Figura 4. Esquema de canals d’oxidació (EPA, 1977) 

 

 

En aquest sistema de fangs actius amb mescla completa no es requereix 

decantadors primaris, sinó que l’efluent es fa passar per un desbast i desarenat  previ a 

l’airejat, la qual cosa evita costos de construcció, explotació i manteniment. 

 

Si es disposen decantadors secundaris, la decantació secundària s'encarrega 

d'eliminar la matèria que  el reactor biològic  s'ha encarregat d'ajuntar en petits flòculs 

sedimentables. L'aigua entra en el decantador secundari ple  de petits flòculs de matèria 

orgànica, que, després d'unes dues hores de repòs, van decantant al fons d’aquest.  

 

Tot seguit, un aspirador s'encarrega de succionar els fangs dipositats en el fons 

del decantador. Aquí és on acaba el procés de depuració de l'aigua en la majoria de les 

plantes depuradores, després d'aquest tractament s'aboca al riu i més tard arribarà al mar 

amb uns nivells de contaminació menyspreables. 

 

 

  
Figura 5. Estacions depuradores d’airejat perllongat amb canal d’oxidació 
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4.1.2. Alternativa 2: biodisc 
 

Es tracta d’un procés biològic de cultiu fix, sense recirculació de fangs, i que 

realitza l’estabilització dels fangs recollits a les instal·lacions de decantació. 

Bàsicament, una unitat de biodiscs consisteix en una sèrie de discs circulars de clorur de 

polivinil que es submergeixen parcialment en l’aigua a tractar i roten lentament sobre el 

seu eix. El sistema requereix un pretractament més un tractament primari. 

 

 
 

Figura 6. Esquema de funcionament d’una unitat biodisc 

   

En el funcionament del procés els creixements biològics s’adhereixen a la 

superfície dels discs, arribant a formar una pel·lícula contínua de poc gruix. La rotació 

dels discs permet que la biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria 

orgànica de l’aigua residual i amb l’atmosfera, font de l’oxigen necessari. La rotació 

dels discs incideix sobre la transferència d’oxigen, i permet que la biomassa treballi en 

condicions aeròbies. 

  

El moviment de rotació també és el mecanisme responsable de l’eliminació de 

l’excés de sòlids degut als esforços tallants que genera i que, de manera semblant als 

filtres percoladors, permeten arrencar i arrossegar la massa quan el gruix de la pel·lícula 

permet la debilitació dels nivells més propers a la superfície dels discs. Degut a la gran 

quantitat de biomassa que s’adhereix a la superfície dels biodiscs aquests presenten una 

gran estabilitat i capacitat d’absorció de puntes de càrrega. 

 

             
 

Figura 7. Plantes amb tractament biològic per biodisc 



Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 7. Estudi d’alternatives de tractament   -  12  

 

De la mateixa manera que passaria amb els filtres percoladors, els fangs recollits 

a les instal·lacions de decantació secundària s’han d’estabilitzar abans de procedir al seu 

assecat. 

 

La disminució del rendiment de depuració d’un tractament amb biodiscs pot ser 

degut a causes com: 

 

- Reducció de la temperatura de les aigües residuals. 

 

- Variació notable del cabal. 

 

- Variació notable de la càrrega orgànica. 

 

- Alteracions del Ph. 

 

- Acumulació de sòlids en el discs. 

 

 

4.1.3. Alternativa 3: tractament fisicoquímic 

 

 El tractament fisicoquímic consta de coagulació, floculació i decantació. 

S’aconsegueixen alts rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió (65-90%) i de 

demanda d’oxigen (50-70%). També es produeix una important eliminació de fòsfor per 

precipitació. 

 

 El procés fisicoquímic pot incloure  com a tractament de refinament en alguns 

casos: filtratge absorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció, 

ajustament del pH, etc. 

 
Per augmentar l’eficiència en la depuració de SS i DBO, s’afegeix al procés 

coagulants i floculants com són: el clorur fèrric, cal hidratada, sulfat d’alúmina, sulfat 

fèrric i polielectrolit. En el procés també s’elimina part de la matèria en estat col·loïdal 

per sedimentació, i part dels sòlids dissolts per precipitació. 

 

Donada la seva alta producció de fangs, aquest procés únicament s’utilitza en cas 

que sigui necessari eliminar fòsfor o substàncies tòxiques de l’aigua depurada, o bé 

quan existeixi la possibilitat que es produeixin puntes sobtades de càrrega, com succeeix  

en poblacions amb fortes variacions de càrregues en caps de setmana i vacances. Com 

és el cas de Bonastre. 
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4.2. Paràmetres definitoris de l’anàlisi 

 

A continuació es presenten els paràmetres que s’han considerat en l’anàlisi 

multicriteri: 

 

- SUPERFÍCIE NECESSÀRIA. Aquest és un paràmetre bàsic per determinar el 

tipus de tractament més adient donats els condicionants topogràfics del municipi 

de Bonastre, i voltants. 

 

- RENDIMENT. La qualitat de l’efluent de l’EDAR ha de complir la normativa 

legal establerta a la directiva 91/271/CEE, la directiva Marc Europea de 2000. 

Per tant, és un factor crític per a determinar la viabilitat dels diferents sistemes. 

 

- EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT. L’experiència dels darrers anys en sistemes 

de tractament d’aigües residuals en petites comunitats indica que els costos 

d’explotació i manteniment són fonamentals per a un correcte funcionament de 

les instal·lacions. 

 

- IMPACTE AMBIENTAL. El sistema seleccionat ha de produir el menor impacte 

ambiental possible i tractar d’integrar-se al medi. És un paràmetre important pels 

veïns per les molèsties derivades de la depuració de les aigües residuals: les 

olors, els insectes, l’impacte visual, etc. 

 

- CONSTRUCCIÓ. Seran més adients aquells sistemes on el procés de construcció 

sigui de menys cost i de major simplicitat. 

 

- CAPACITAT D’AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS. De cara al futur, és 

interessant determinar aquells sistemes que més fàcilment poden ser ampliats 

per donar servei si el creixement urbanístic és superior a les previsions. A més, 

d’aquesta forma es possibilita que L’EDAR funcioni per etapes diferenciades 

ajustant la seva capacitat en funció de la demanda. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els paràmetres estudiats s’han classificat 

en tres nivells, en funció de la importància que tenien: paràmetres bàsics, paràmetres 

importants i paràmetres complementaris.  En funció del grup en el qual es trobaven i de 

la importància relativa dins del mateix grup se’ls ha atorgat un pes específic determinat: 

 

PARÁMETRES PES 

Bàsics 

Superfície necessària 5 

Rendiment 5 

Importants  

Explotació i manteniment 3 

Impacte ambiental 3 

Construcció 2 

Complementaris  

Capacitat ampliació 1 

 

Taula 3. Pesos assignats als paràmetres d’anàlisi 
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4.3. Valoració dels paràmetres 

 

A continuació es farà l’anàlisi descriptiu de cadascun dels paràmetres analitzats, 

i en que es desglossa la seva valoració.  

 

- SUPERFÍCIE NECESSÀRIA. En funció de les dades de la taula 1, podem 

establir una puntuació numèrica per a cada sistema. Així es veu com 

l’airejament  perllongat obté la major puntuació per ser la de menor ocupació de 

superfície per habitant equivalent. En canvi, el llacunatge obté la pitjor 

puntuació per tenir valors sensiblement superiors. 

 

- RENDIMENT. Per a la valoració numèrica del rendiment de cadascun dels 

sistemes també s’ha tingut en compte l’estabilitat dels processos enfront els 

canvis de temperatura i els canvis de cabal o de càrrega contaminant, molt 

característics de les petites comunitats. 

 

A la taula adjunta es poden veure els percentatges d’eliminació dels diferents 

elements de les aigües residuals: 

 

 

Taula 4. Percentatges d’eliminació per als diferents mètodes de depuració 

 

- EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT. L’avaluació numèrica de l’explotació i 

manteniment en cadascun dels sistemes analitzats es realitza a partir de les 

següents dades: 

 

- Simplicitat de funcionament 

- Necessitat de personal (qualificat) 

- Freqüència de controls 

- Flexibilitat de la instal·lació (estacionalitat) 

 

Tots aquests factors es poden traduir en el seu equivalent monetari, que 

determinarà un valor numèric final per a cada sistema. En aquest aspecte els 

sistemes convencionals, airejat perllongat i biodisc, seran els més desfavorits ja 

que compten amb més tecnologia i, per tant, més costos d’explotació i 

manteniment. És important remarcar que els sistemes constituïts per dues etapes 

podran reduir considerablement els costos d’explotació en aquelles èpoques de 

baixa demanda. Sobretot tenint en compte la marcada estacionalitat de la 

població d’estudi d’aquest projecte. 

 

PERCENTATGES D’ELIMINACIÓ 

 
AIREJAT PERLLONGAT 

CANAL D’OXIDACIÓ 
BIODISC 

TRACTAMENT 

FÍSICO-QUIMIC 

DQO 70-90 70-90 60-75 

DBO5 60-95 85-99 50-75 

SS 70-90 85-99 65-90 

Nt ago-50 50-90 10-20 

Pt 25-35 15-70 85-95 

coliformes fecales 99 90 99 
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- IMPACTE AMBIENTAL. Per a l’avaluació numèrica d’aquest paràmetre s’han 

tingut en compte les molèsties ocasionades per cadascun dels sistemes així com 

el seu impacte sobre el medi. Els sistemes naturals tenen en general una bona 

integració en el medi, però la necessitat de superfície fa que els moviments de 

terres puguin ésser importants i d’impacte significatiu sobre el medi. Tanmateix 

en aquests sistemes poden aparèixer problemes per insectes i olors. Els sistemes 

convencionals, en canvi, no produiran grans molèsties per insectes i olors, però 

sí molèsties per sorolls i per una integració a l’entorn deficient. De totes formes, 

la major o menor integració a l’entorn vindrà determinada per les dimensions de 

la instal·lació i la ubicació. 

 

- CONSTRUCCIÓ. En l’aspecte constructiu s’han tingut en compte els següents 

factors: 

 

- Moviment de terres 

- Obra civil 

- Equips 

 

Així, els sistemes convencionals tindran un elevat cost en obra civil i equips 

d’instal·lació, mentre que els sistemes naturals tindran un major cost en 

moviments de terres. En el cas del llacunatge artificial s’ha d’afegir, a més, un 

increment de cost en equipament corresponent als difusors d’aire. Cal comentar 

que a la matriu de valoració, uns costos elevats s’avaluen amb baixa puntuació 

mentre que els costos moderats s’avaluen amb una major puntuació. 

 

- CAPACITAT D’AMPLIACIÓ D’INSTAL·LACIONS. Per a la determinació 

d’aquest paràmetre s’ha tingut en compte la reserva de superfície necessària així 

com l’equipament de la nova instal·lació i la facilitat d’execució. En aquest 

sentit, el Llit de Torba serà el sistema que menys requeriments d’equips tindrà i 

més facilitat d’execució. El llacunatge artificial també tindrà pocs requeriments 

quant a equips però quelcom més que el Llit de Torva degut als difusors d’aire. 

D’altra banda, els sistemes d’Airejat Perllongat i Biodisc tindran una major 

complexitat per ampliar les instal·lacions, però requeriran a canvi una menor 

reserva de superfície. 

 

 

4.4. Ánalisi multicriteri 

 

L’elecció d’una o l’altra alternativa té unes implicacions molt diferents, és per 

això que s’ha realitzat una anàlisi multicriteri amb l’objectiu de poder decidir d’una 

manera més adequada quina de les dues solucions és l’òptima. 

 

En primer lloc, s’han analitzat en l’apartat 3.4, els factors que s’ha considerat 

que directament o indirecta tenien alguna influència en la solució a adoptar. 

 

Una vegada analitzats cadascun d’ells se’ls ha classificat i agrupat en indicadors, 

que alhora s’han classificat en tres grups: paràmetres bàsics, paràmetres importants i 

paràmetres complementaris. D’aquesta manera s’ha ponderat el valor de cadascun d’ells 

en funció del pes específic que tindrien en la solució final. 
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A continuació es presenta el quadre amb les puntuacions assignades a cadascun 

dels indicadors en funció de l’alternativa estudiada 

 
Taula 5. Resum de l’Anàlisi multicriteri de les alternatives de tractament. 

 

 

5.- CONCLUSIONS 

 

L’estudi multicriteri ha determinat que el procés de tractament més adient per les 

aigües residuals recollides del terme municipal de Bonastre, tenint en compte les 

caraterístiques del municipi i del seu entorn, és una Edar amb canal d’oxidació d’airejat 

perllongat, i els corresponents tractaments d’aquest mètode. 

 

Al següent annex es detalla amb més deteniment en qué consisteis aquest 

tractament, especificant les parts que dispondrà l’estació depuradora de Bonastre. 

CRITERIS DE SELECCIÓ PES 

AIREACIÓ 

PERLLONGADA AMB 

CANAL D’OXIDACIÓ 

BIO 

DISC 

FISICO 

QUÍMIC 

SUPERFÍCIE 

NECESSÀRIA 

 5    

  9 9 9 

RENDIMENT 

 5    

DBO5 1 8 7 7 

DQO 1 9 6 6 

SS 1 9 6 7 

Nt 0,5 9 6 2 

Pt 0,5 6 2 9 

CF 0,5 9 9 10 

Variació cabal-

càrrega 

0,5 10 10 10 

PARÀMETRES BÀSICS 93 77,5 80,5 

EXPLOTACIÓ I 

MANTENIMENT 

 3  

Simplicitat 0,5 4 5 2 

Personal 0,75 5 5 4 

Controls 0,5 4 6 4 

Flexibilitat 1,25 9 8 8 

IMPACTE 

AMBIENTAL 

 3    

Molèstia olors 0,5 8 7 8 

Molèstia sorolls 0,5 7 9 7 

Molèstia insectes 0,5 10 9 4 

Integració entorn 0,5 5 5 5 

Riscos salut 0,5 10 10 7 

Efectes en el sòl 0,5 10 10 10 

CONSTRUCCIÓ 

 2  

Moviment de terres 0,75 8 8 7 

Obra civil 0,75 5 5 6 

Equips 0,5 5 5 4 

PARÀMETRES IMPORTANTS 57,75 57,75 48,75 

CAPACITAT 

AMPLIACIÓ 

 1  

Reserva superfície 0,5 10 9 7 

Equips 0,5 5 5 8 

Facilitat execució 0,5 6 7 8 

PARÀMETRES COMPLEMENTARIS 10,5 10,5 11,5 

VALORACIÓ FINAL 8,2 7,4 7,3 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 
Un cop determinada la necessitat de construcció d’una nova EDAR, apareix una nova 

disjuntiva: quina és la millor ubicació per aquesta nova EDAR?. 
 
 

2.- OBJECTIUS 

 
L'objecte de l'estudi és trobar l’emplaçament idoni per l’EDAR, coneixent prèviament la 

zona d’ubicació. Cal buscar la situació òptima tan mediambiental com econòmica 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

 
Els emplaçaments per a la ubicació de l’EDAR es localitzen dins el terme municipal de 

Bonastre (incloses les urbanitzacions de la Font de la Gabatxa, i la Vinya de Bonastre). 
 
El nucli urbà de Bonastre es troba envoltat d’un paisatge muntanyós, amb una 

orografia molt irregular, i sobre una pendent continu i d’un desnivell considerable (d’inclinació 
cap al mar). Es troba a la vora de la carretera TV-2041 (Carretera Roda de Barà – Bonastre).  El 
torrent de l’Aguilera voreja el poble i la carretera en direcció al mar òbviament (al mapa la 
direcció al mar és la que segueix la carretera desde Bonastre cap a La Urbanització de la 
Gabatxa) 

 
Aquestes característiques fan que es redueixin molt les possibles ubicacions de 

l’EDAR., Per criteris lògics de l’autor tenint en compte les característiques del terreny aigües a 
baix del poble, es seleccionen aquestes tres possibles ubicacions il·lustrades en els següents 
mapes. 

 

Imatge 1 – Fotografia aèria de la zona de Bonastre i de les 3 alternatives tríades com a 

posibles ubicacions de la futura EDAR. 
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Imatge 2 – Ampliació de la zona on es troven les 3 alternatives d’ubicaió de l’EDAR. 
 

 

La carretera TV- 2041 circula entre muntanyes, i només a la vora d’aquesta, hi 

ha 3 relatives explanades d’extensió possiblement suficient a simple vista, pel tipus de 

tractament que s’ha triat, i amb el corresponent mínim moviment de terres possibles. 

S’haurà de triar la més adient entre les tres possibles solucions d’ubicació fent un estudi 

més exhaustiu, tenint en compte criteris que vagin des del citat moviment de terres 

necessari, fins la inundabilitat de la zona, la necessitat de més o menys distància de 

col·lectors, etc. 

 

En la fotografia, a la banda de la carretera TV-2041 (Roda de Barà- Bonastre), 

l’orografia es molt inclinada tot i que no s’apreciï bé a les imatges. Es pot apreciar en el 

document 2 “Plànols” del present projecte, on s’ha presentat un plànol de la topografia 

de la zona com a justificació de les alternatives. Per la inclinació de la part oest de la 

carretera, i pel fet que ja s’hi troba construïda una fàbrica/hivernacle a la única part una 

mica menys inclinada, s’ha descartat ubicar una alternativa en aquesta banda. Aquests 

motius es traduirien en que el moviment de terres seria elevadíssim, i per tant caríssim, 

es faria més mal mediambientalment, i la circulació per la carretera Roda de Barà - 

Bonastre es veuria molt més afectada per les obres, al tenir que portar els col·lectors a 

l’altra banda d’aquesta. 

 

Tot seguit es redacten els criteris que es faran servir per l’elecció de la millor 

ubicació de l’Edar, de les que hem seleccionat, i es mostra l’estudi multi criteri realitzat 

per triar aquesta futura situació òptima.  
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4.- CONDICIONANTS 

 

Per determinar la ubicació més idònia de l’EDAR, s’han de tenir en compte 

alguns factors que limitaran el nombre de possibilitats. A continuació es descriuen 

aquests factors, sense que l’ordre en que estan exposats sigui l’ordre en importància, ja 

que la decisió final és una conjunció de tots els paràmetres. 

 

- MOVIMENT DE TERRES. Es pretén que el moviment de terres necessari per a 

la instal·lació de l’EDAR sigui mínim, reduint així els costos de construcció. En 

aquest sentit, les zones amb poca pendent i baixa cota són les més adients. 

L’orografia de la zona i les dimensions necessàries per la ubicació de l’EDAR 

(uns 9000m²) són condicionants bàsics. 

 

- LONGITUD I TIPOLOGIA DELS COL·LECTORS. A major distància entre 

l’EDAR i l’últim pou de registre, majors són els costos de construcció. A més, si 

s’han de fer bombaments, s’ha de tenir en compte el cost d’aquestes 

instal·lacions. També cal considerar que els trams a pressió són més cars que els 

que funcionen per gravetat (40 – 60% en funció de les dificultats del terreny). A 

nivell d’explotació, els bombaments de major alçada manomètrica suposen uns 

costos més elevats. 

 

- UBICACIÓ DELS PUNTS D’ABOCAMENT. Aquest serà el punt on s’hauran de 

connectar els col·lectors que transportaran les aigües residuals fins l’EDAR. 

Aquest fet condiciona de manera important el disseny dels col·lectors.  

 

- CAMINS D’ACCÉS. L’existència de camins d’accés facilita l’execució de les 

obres i suposa una despesa menys en la construcció de l’EDAR. 

 

- SERVEIS TÈCNICS: AIGUA, ELECTRICITAT. La possibilitat de connectar les 

instal·lacions de l’EDAR amb facilitat a aquest serveis suposa uns menors 

costos d’implantació. 

 

- EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. Seria desitjable ubicar l’EDAR en 

terrenys de l’Ajuntament o on hi hagi les mínimes i necessàries expropiacions a 

particulars. Igualment, la no afectació dels serveis bàsics és un avantatge. 

 

- IMPACTES A LA POBLACIÓ (visual, olors, sorolls). Seria desitjable que els 

impactes provocats per la implantació de l’EDAR fossin mínims 

 

- INUNDABILITAT. La ubicació de l’EDAR haurà de ser de manera que estigui 

per sobre de la cota d’inundació pel període de retorn de 500 anys. Al l’annex 6: 

Estudi d’inundabilitat, s’ha fet la modelització del tram d’estudi pel cabal de 

període de retorn 500 anys.  
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5.- DESCRIPCIO DE LES ALTERNATIVES 

 

 5.1.- Alternativa 1  

 

 Aquesta alternativa d’ubicació es la més propera a la urbanització. Es trova tan 

sols a aproximadament 100 metres de la urbanització la Vinya de Bonastre.  

 

 

Imatge 3. Ubicació de l’Edar  en l’alternativa 1, i del traçat dels  col·lectors 

 

 

 Aquesta proximitat fa que pel que fa als col·lectors sigui la opció, a priori, més 

econòmica. Ans al contrari, aquesta opció faria que els col·lectors haguessin de 

travessar el Torrent de l’Aguilera, i ho haurien de fer de forma que l’avinguda de 500 

anys no en dificulti el funcionament; per tant la opció més curta en quant a col·lectors, 

no és la més senzilla, ni la més econòmica probablement. A més la proximitat tant 

accentuada a la vinya podria molestar als veïns; ja sigui per males olors, que en principi 

s’evitarien en un tant per cent elevat, o visualment, o sonorament. A més també 

paisatgísticament seria difícil de reduir-ne l’impacte, doncs des de la carretera es veuria, 

i des de la Vinya de Bonastre també, i molt a prop des dels dos llocs gairebé 

inevitablement. Pel que fa a l’accessibilitat no trobaríem molta diferencia amb les altres 

3 opcions, doncs es realitzaria des de la mateixa carretera en totes elles. La avantatge 

constructiva més significativa d’aquesta opció és que no caldria fer un pas elevat al 

camí d’accés, doncs es troba al mateix costat que la carretera respecte el torrent. 
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 5.2.- Alternativa 2 

 

 Aquesta alternativa, de les tres seleccionades, és la que està en un punt mig de 

llunyania respecte la urbanització La Vinya de Bonastre. 

 

 

Imatge 4. Ubicació de l’Edar   i dels col·lectors  en l’alternativa 2. 

 

 Al trobar-se en el punt intermig, i l’alternativa 1 ser més complicada en quant a 

portar els col·lectors fins l’obra d’arribada de l’Edar, es presenta aquesta alternativa 

com la més econòmica pel que fa a la construcció dels col·lectors. Un fet remarcable 

d’aquesta alternativa és que el terreny es troba sobre una vinya, d’orografia bastant 

plana i regular, el que facilitaria les tasques de preparació del terreny, i reduiria el 

moviment de terra necessari. També és remarcable que disposa d’un camí d’accés que 

pot ser útil per a fer el definitiu camí d’accès a l’Edar en el cas que sigui aquesta 

l’alternativa escollida finalment. No obstant això, aquest camí d’accés portaria més 

feina que en l’alternativa anterior, degut a que pel camí d’accés creua el torrent de 

l’Aguilera, i s’hauria d’elevar aquest camí d’accés amb força probabilitat, per tal 

d’evitar que amb les avingudes més inusuals quedi interromput aquest camí d’accés. 

 Quant al paisatge, aquesta alternativa és la que menys interromp l’armonia de la 

zona. Des de la carretera amb prou feines es veuria, i no hi ha cap camí que voregi 

l’Edar, com en el cas de la següent alternativa. Tampoc de la Vinya de Bonastre, ni des 

de cap altra urbanització de la zona podria apreciar-se molt, ni veure’s perjucats els 

veïns per les males olors o pels possibles sorolls. 
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 5.3.- Alternativa 3 

 

 La tercera alternativa, és la més llunyana al punt de partida dels col·lectors des 

del peu de la Vinya de Bonastre, on es recullen les aigües de Bonastre, La urbanització 

de la Gabatxa, i la mateixa Vinya de Bonastre. 

 

 

Imatge 5. Ubicació de l’Edar  i els col·lectors en l’alternativa 3 

 

 Aquesta zona de possible ubicació es troba en un camp de cultiu d’olivers. 

L’orografia és més inclinada que en l’alternativa anterior, per la qual cosa el moviment 

de terres seria una mica més important, i també la preparació i neteja del terreny. 

El camí d’accés preexistent s’hauria d’engrandir, i interrompria el pas dels veïns que 

l’utilitzen per anar a casa seu, o en tot cas s’hauria de compartir amb ells, no com en la 

opció 1 i 2 en que aquest camí d’accés (preexistent o no) seria només d’us dels 

treballadors i encarregats de l’Edar. A causa de l’existència d’aquest camí, també 

paisatgísticament perjudica més que l’anterior opció, perquè als qui utilitzin aquest camí 

en el futur, tindran molt a prop l’Edar del present projecte, i tant visualment, com per les 

olors o els sorolls, podrien queixar-se en algun moment. En les altres besants 

mediambientals la opció dos i la present, estan força igualades. Ambdues no tenen veïns 

a prop, i des de la carretera TV-2041, podria no veure’s l’Edar, ni molestar les olors; 

potser millor en aquesta tercera opció inclús. 
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Pel que fa als col·lectors, al ser el que es troba més allunyat, serà la opció menys 

econòmica, a priori, perquè a part de aproximadament 400m més de col·lectors, també 

acompanya a això els moviments de terres pertinents a la seva instal·lació. 

 

 

6. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

L’elecció d’una o l’altra alternativa té unes implicacions molt diferents, és per 

això que s’ha realitzat una anàlisi multi criteri amb l’objectiu de poder decidir d’una 

manera més adequada quina de les tres solucions és l’òptima. 

 

En primer lloc, s’han analitzat, a l’apartat 2 d’aquest mateix annex, els factors 

que s’ha considerat que directa o indirectament tenien alguna influència en la solució a 

adoptar. 

 

Una vegada analitzats cadascun d’ells se’ls ha classificat i agrupat en indicadors, 

que alhora s’han classificat en tres grups: paràmetres bàsics, paràmetres importants i 

paràmetres complementaris. Així mateix s’ha ponderat el valor de cadascun d’ells en 

funció del pes específic que tindrien en la solució final. En funció del grup en què es 

trobaven i de la importància relativa dins del mateix grup se’ls ha atorgat un pes 

específic determinat: 

 

Paràmetres bàsics:  pes específic  

  

- Impacte visual de l’obra 

- Cost econòmic de la obra 

 

Paràmetres importants: pes específic 

 

- Acceptació social 

- Temps d’execució de les obres 

- Funcionalitat  

- Impacte ecològic ( preservació entorn natural) 

 

Paràmetres complementaris: peso específic  

 

- Molèsties pels veïns durant les obres 

- Adequació al planejament 

- Afectació a propietats 

- Complexitat d’execució 

 

A cadascun dels indicadors se’ls assignarà un valor comprès entre 0 i 10. Un 

indicador amb valor zero tindrà el significat d’impacte molt negatiu de l’obra. Un 

indicador amb valor deu significarà que l’alternativa en qüestió presenta unes 

característiques idònies. 

 

A continuació es presenta el quadre amb les puntuacions assignades a cadascun 

dels indicadors en funció de l’alternativa estudiada, on s’ha volgut ressaltar els resultats 

parcials dels tres nivells comentats anteriorment per a prevenir que la presa de la decisió 
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no es degués exclusivament als paràmetres complementaris. D’aquesta manera es pot 

apreciar com l’alternativa 2 supera a totes les altres en tots els apartats, tant en els 

paràmetres bàsics com en els importants i complementaris. 

 

Taula 1. Taula resum de l’anàlisi multi criteri d’ubicació de l’EDAR. 

 

 

 

7- CONCLUSIONS 

 

 Per tots els motius explicats anteriorment, i segons el resultat de l’anàlisi multi 

criteri, es selecciona l’alternativa d’ubicació segona com a definitiva per a la 

construcció de la futura EDAR i col·lectors de Bonastre. 

 

Imatge 6. Ubicació definitiva de l’EDAR de Bonastre i dels seus col·lectors. 

CRITERIS DE SELECCIÓ PES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte visual 5 5 8 8 

Cost econòmic de la obra 4 7 6 5 

PARÀMETRES BÀSICS 53 64 60 

Acceptació social 2,5 3 7 7 

Temps d’execució de les obres 2 8 7 6 

Funcionalitat 2 8 8 8 

Impacte ecològic (preservació entorn 

natural) 
2 8 7 7 

PARÀMETRES IMPORTANTS 55,5 61,5 59,5 

Molèsties pels veïns durant les obres 1 5 7 8 

Adequació al planejament 1 6 8 5 

Afectació als propietaris 0,5 5 8 9 

Complexitat d’execució 0,5 8 7 5 

PARÀMETRES COMPLEMENTARIS 17,5 22,5 20 

VALORACIÓ FINAL 6.1 7.2 6.8 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 9 – ESTUDI D’INUNDABILITAT 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Bonastre es troba dins la comarca catalana del Baix Penedès. La xarxa 

hidrològica del Baix Penedès segueix una dinàmica clarament mediterrània: bona part 

de l’any els cursos fluvials estan secs (fet que ha provocat la inexistència 

d’embassaments), però, en canvi, poden presentar cabals importants i sobtats en 

èpoques de pluges fortes (primavera i tardor) que poden provocar inundacions. Per 

aquest motiu, en molts trams els rius i torrents han estat canalitzats. 

 

L’orografia de la zona de Bonastre provoca que els llocs possibles per col·locar 

l’Edar d’aquest municipi siguin reduïdes, i es trobin totes elles al sud d’aquest. Al 

trobar-se en una vall aquestes zones, el torrent de l’Aguilera discorre en totes les 

possibles localitzacions escollides de l’Edar a la vora d’aquestes. Aquest fet, junt amb la 

posició que ocupa la zona d’interès dins la conca hidrològica del Torrent de l’Aguilera, 

fa que actualment aquestes parcel·les siguin unes més que possibles zones inundables 

amb avingudes de períodes de retorn més o menys grans.  

 

Val a dir, que tenint en compte aquest problema, i després d’una primera 

aproximació, s’ha optat per remodelar el torrent de l’Aguilera, de forma que sigui més 

factible assolir la condició de seguretat en front l’avinguda de 500 anys de retorn (com 

marc la normativa), així com calcular la cota a la que haurem de situar l’EDAR de 

Bonastre. 

 

 

2.- BASES DE CÀLCUL  
 

2.1. Introducció 
 

Existeixen dues metodologies bàsiques per a l'estudi hidrològic de cabals de 

crescuda: l'anàlisi estadística dels cabals de crescuda, a partir de dades registrades en 

estacions d'aforament o similars, instal·lades en la llera objecte d'estudi; i el càlcul 

hidrometeorològic de cabals, a partir de dades de precipitació registrats en la conca 

hidrogràfica i els seus voltants. 

 

L'absència d'estacions d'aforament o instrumentació de control de cabals 

impedeix l'anàlisi estadística de cabals, per això s'ha optat per les tècniques de càlcul 

hidrometeorològic. 

 

Els mètodes hidrometeorològics es basen en funcions de conversió de variables 

meteorològiques (fonamentalment precipitació) a vessament superficial (cabals) que es 

recolzen en models deterministes més o menys complexos. Amb l'ocupació de dades 

meteorològiques es pretén utilitzar la major quantitat de punts de mostreig (estacions) i 

longitud de les sèries pluviomètriques enfront de les sèries foronòmiques. 

 

Dintre de les tècniques hidrometeorològiques, pot triar-se entre: les fórmules 

empíriques simples (com la de Zapata), el mètode racional (i les seves modificacions), 

l’hidrograma unitari, i la màxima avinguda provable (PMF). Només es troba normalitzat 

a Espanya l'ús del mètode racional, amb les modificacions respecte a la fórmula clàssica 

que va introduir la Direcció general de Carreteres per al disseny dels elements de 
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drenatge superficial (Instrucció 5.2-IC “Drenatge Superficial”). Per aquest motiu, la 

modelació hidrològica en aquest estudi es realitzarà seguint les directrius d'aquesta 

Instrucció i extensions per millorar el mètode (entre les quals destaca la proposta de 

Témez, 1991). 

 

El mètode racional es basa en la transformació d'una precipitació amb intensitat I 

(que comença en forma instantània i contínua de forma indefinida) a un vessament que 

continuarà fins que s'arribi al temps de concentració (Tc), moment en el qual tota la 

conca està contribuint al flux. En aquest moment d'equilibri entre entrades i sortides 

s'arribarà al cabal punta (Qp) en l'emissari de la conca; el volum entrant al sistema serà 

el producte de la intensitat de precipitació per l'àrea de la mateixa (I·A), i es veu reduït 

per un coeficient de vessament (C, entre 0 i 1) que representa la proporció d'aigua 

retinguda. La modificació de Témez (1991), per a la seva aplicació a conques de fins a 

3000 km
2
 i temps de concentració entre 0,25 i 24 hores, introdueix en la fórmula un 

coeficient d'uniformitat de la precipitació (K), que pot calcular-se en funció del temps 

de concentració, i l'aplicació del factor reductor per àrea (CA ; Témez, 1987) en 

l'estimació de la intensitat. Ambdues correccions són tingudes en compte en el present 

estudi. 

 

 2.2.- Precipitació máxima diària 
 

 D’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cabal de 

disseny per a determinar la inundabilitat de les infraestructures esmentades correspon al 

de l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. 

 

 També s’ha volgut grantir la no inundabilitat de les instal·lacions amb una 

precipitació d’un periode de retorn de 100 anys. 

 

 S’han utilitzat dues fonts per determinar la pluja de retorn de 500 anys i de 100 

anys, de les quals posteriorment hem escollit la més desfavorable per a cada període. 

 

 La primera font utilitzada és el programa o aplicació Maxpluwin. Maxpluwin és 

un programari desenvolupat per tècnics del CEDEX per a la Direcció General de 

Carreteres i que parteix de dades de precipitacions màximes de més de 1500 estacions 

pluviomètriques de l’Espanya peninsular, als que s’ha aplicat un anàlisi estadístic amb 

la funció de distribució SQRT-ETmàx, i regionalitzacions i interpolacions amb Sistemes 

d’Informació Geològica (SIG) de paràmetres com la precipitació mitja i el coeficient de 

variació.   

 

 La segona font utilitzada és el mapa d’isohietes de Catalunya que es recull a la 

publicació “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes” de la 

Junta d’Aigües; on es pot aproximar la pluja màxima diària associada a diferents 

períodes de retorn, estimada mitjançant una distribució SQR-ETmàx. 

 

 Val a dir que El Ministerio de Fomento, en el volum de les sèries monogràfiques 

“Máximas lluvias en la España Peninsular” justifica l’ús d’aquesta llei de distribució per 

diverses raons, com la seva capacitat per a reproduir les propietats estadístiques 

observades en les dades i una major facilitat a l’hora de presentar els resultats. 
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Figura 1. Captura de l’aplicació Maxpluwin, que calcula la Pd (Pt) associada al període de 

retorn desitjat  i a la zona amb les coordenades utm del punt de la península ibèrica que es 

desitgi, que en aquesta captura són les d’un punt de la futura situació de l’EDAR, i per un 

període de retorn de 500 anys. 

 

 

 Per al període de retorn de 100 anys el programa informàtic Maxpluwin, ens 

indica que la precipitació màxima diària és de 186mm. I per un període de 500 anys, 

com ja s’aprecia en la Figura1, la precipitació diària màxima segons aquest programa és 

247mm. 
 

 En els dos mapes següents es mostren les zones associades a diferents 

precipitacions màximes associades a un període de retorn de 500 anys, i de 100 anys 

respectivament: 
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Figura 2. Distribució de zones per les seves Pd associades a 500 anys de periode de retorn 

(segons la funció de probabilitat SQR-Etmàx). 

 

 

Com es pot apreciar, segons aquest mapa, a la nostre zona d’interès i hi ha una 

precipitació diària màxima, amb període de retorn de 500 anys, de 265mm/dia. 
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Figura 3. Distribució de zones per les seves Pd associades a 100 anys de periode de retorn 

(segons la funció de probabilitat SQR-Etmàx). 

 

   

 Com es pot apreciar, segons aquest mapa, a la nostre zona d’interès i hi ha una 

precipitació diària màxima, amb període de retorn de 100 anys, de 209mm/dia. 

 

 Així doncs, seguint el criteri abans mencionat, d’escollir aquells valors més 

grans per tal de quedar-nos en el costat de la seguretat, els valors de càlcul que 

utilitzarem com a precipitació diària màxima associada als períodes de retorn (T) de 100 

i 500 anys es resumeixen en la següent taula: 

 

T (anys) Pd (mm) 

100 209 

500 265 
 

Taula 1. Resum dels resultats obtinguts de les precipitacions màximes diàries associades a els 

períodes de retorn corresponents 
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2.3.- Característiques de la conca hidrològica  

 
2.3.1.- Àrea  

 

 Per al càlcul de l’àrea vessant s'ha estudiat l’origen dels afluents del torrent de 

l’aguilera i partir dels mapes digitals 1:5000 de la zona amb una resolució espacial de 

20m, i el programa Autocad s’ha aproximat l’àrea de la conca. 

 

 
Figura 4. Captura de l’Autocad on s’ha aproximat la Conca hidrològica del  

Torrent de l’Aguilera, i la seva àrea. 

 

 L’àrea total de la conca obtinguda amb aquest programa (8,65km
2
), així com 

altres dades que aquest ha proporcionat es mostren en una taula més endavant. 

 

 

2.3.2.- Temps de concentració: 

 

 El temps de concentració Tc és el temps que transcorre en saturar-se el terreny 

més el que triga a arribar l'aigua al sobreeixidor o obra de pas. 

 

 Per al càlcul del temps de concentració de la conca, es calculen aproximadament 

les característiques morfològiques i topogràfiques de la conca. A partir d’aquestes 

dades, es pot estimar quin és el temps de concentració de la conca mitjançant la fórmula 

de Témez, que rel·laciona el temps de concentració amb la longitud de recorregut i la 

pendent del terreny. Si la conca té un percentatge d’urbanització menor del 4%, com és 

el cas de la conca del torrent de l’Aguilera, podem utilitzar la següent fòrmula de 

Tèmez: 
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76,0

25,0
3,0 










J

L
TC  

On: 

L: Longitud del curs principal (Km) 

J: Pendent mig del curs principal (mm) 

Tc: Temps de concentració (h) 

 

 S’ha calculat el pendent mig del curs principal prenent la cota del seu punt 

inicial i la del seu punt final o d’interès, a l’alçada de la ubicació de la EDAR. Amb 

aquesta dada i havent trobat prèviament la longitud del curs principal, s’ha obtingut un 

temps de concentració hidràulica que s’indica en una taula conjunta més endavant. 

 

  

2.3.3 Coeficient d’escorrentiu 

 

 El coeficient C, d’escolament, defineix la fracció de la component superficial de 

la precipitació en relació a la precipitació total i depèn de la raó entre la precipitació 

diària Pd corresponent al període de retorn i el llindar d’escorrentiu Po. 

 

La determinació del coeficient d’escorrentiu segons el mètode de Tèmez es pot dur a 

terme seguint la formulació següent: 

2

0
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0

0

11

23

1
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On: 

regionalfactorPponderatuescorrentillindàvalorP
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0

*

0

0 '

/

 

 

 

Tenint en compte el mapa que es mostra a continuació aproximem el factor corrector de 

la zona de la conca del torrent de l’Aguilera amb un valor de 2,6. 
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Figura 5. Mapa d’espanya amb les línees d’aproximació del factor regional corrector. 

 

 

El llindar d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix 

escorrentiu superficial. Per a valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja 

que tota l’aigua caiguda es perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest 

paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i permet calcular la pluja neta a partir de la 

precipitació.   
 

 
Figura 6. Captura del mapa de d’usos 

del sòl de la zona d’interès. 

 

 En la conca existeixen principalment dos tipus de sòls. El primer ocupa la part 

central de la conca i són sòls gravosos i ben drenats però de potencia mitjana, pel que es 

consideren com a tipus b. L’ús principal d’aquests sòls és agrícola per al cultiu de vinya 

i fruiters de secà, és a dir, cultius en filera amb pendent major que 3%. 

 

 La resta dels sòls estan constituïts per materials margocalcaris de drenatge 

imperfet i potència mitja-petita. Per tot això es consideren de tipus C-D, ja que no 

arriben a ser del tipus C però no es poden considerar com a D ja que el drenatge i la 

potència no són tan desfavorables. Aquests tipus de sòls estan coberts de bosquines, 

boscos i conreus herbacis de secà. 
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Figura 6. Valors llindà d’escorrentiu segons els usos del sòl en condicions d’humitat normal 

 

 

 Per a obtenir el valor de Po, atès que la conca considerada és heterogènia, es 

realitza una subdivisió de la mateixa en àrees homogènies des del punt de vista del seu 

comportament hidrològic.  Així, el llindar d’escorrentiu es troba per aplicació de la 

fórmula: 

 

  
 

 D'aquesta manera s'obté per a la conca del torrent de l’Aguilera la següent taula 

resum, amb la distribució de zones de diferents usos del sòl de la conca, les seves àrees, 

i la P0, P0
*
, i el coeficient d’escorrentiu mig del sòl de la conca: 
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Conca del torrent de l’Aguilera 

 P0 Àrea (km2) P0 P0
* C 

Urbana 5 0,25 

20,7 54,1 0,42 

Bosquines 25 4,50 
Boscos 27 1,25 
Cultiu en filera 15 2,50 
Cereals  10 0,05 
Altres  15 0,10 
TOTAL  8,65    

Taula 2. Resum de resultats obtinguts de  

 

 

2.4. Determinació dels cabals 

 

 Per a conques petites s’adopta el Mètode Racional de J.R. Tèmez, apte per a 

conques inferiors a 200 km
2
. La determinació del cabal màxim associat a diferents 

períodes de retorn amb el Mètode de Témez, es basa en la següent fòrmula general: 

 

K
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6,3  

On: 

Q: Cabal en m
3
/s 

C: Coeficient d’escorrentiu 

A: Àrea de la conca vessant en km
2
 

I: Màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h, durant un temps igual al temps de    

concentració Tc de la conca, amb el mateix període de retorn que el cabal buscat 

K: coeficient de uniformitat que el CEDEX ha estimat experimentalment en: 
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2.4.1.- Estimació de la intensitat de la pluja I: 

 

La intensitat de pluja que es desitja trobar és la màxima amb període de retorn de 

500 anys en un temps de durada igual al temps de concentració de la conca calculat 

anteriorment. Les fórmules necessàries per calcular aquesta intensitat són les següents: 
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 La relació entre I1/Id  es determina a partir de la figura següent, que es un mapa 

de la península ibèrica amb unes isolíenes amb aquest valor associat a diferents regions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa d’isolínies del valor  de I1/Id . Elaborat per J.Témez. 

 

 

A la zona de possible ubicacació de la EDAR es compleix:  I1/Id = 11 

 

Això implica que la intensitat màxima durant una durada igual al temps de concentració 

(1,81h) per als nostres càlculs serà:    81,93m
3
/h  

 

 

2.4.2. Resultats 

 

 A la següent taula es resumeixen els resultats obtinguts per als apartats 

necessaris per trobar el cabal de escorrentia per un període de 500anys: 

 

 

T 

(anys) 

Pd Tc (h) It L  

(km) 

J K A 

(Km
2
) 

C Q 

(m
3
/s) 

500 265 2,33 69,67 4,92 0,04 1,14 8,65 0,42 80,15 

100 209 2,33 54,94 4,92 0,04 1,14 8,65 0,42 63,21 

Taula 3. Resum dels resultats obtinguts i del cabal d’avinguda pels diferents períodes de retorn.   
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3.- TORRENT DE L’AGUILERA 

 

 Per veure si el Torrent de l’Aguilera és capaç d’allotjar l’aigua de l’avinguda de 

500anys de període de retorn, s’han estudiat 3 seccions de la llera d’aquest partint de la 

topografia de la zona. 

 

 Aquesta topografia que s’ha obtingut de l’ICC, s’ha millorat interpolant corbes 

de nivell entre les existents. Així doncs, en el plànol que es mostra a continuació, les 

corbes de nivell que es mostren al voltant del riu tenen unes diferències de cotes de 

2,5m, en lloc de 5m com era el cas de la que disposàvem inicialment. 

 

 S’han senyalat en mapa següent els talls transversals d’estudi, així com la 

ubicació de la futura EDAR de Bonastre. 

 

Figura 7. Replanteig de la zona de l’Edar i perímetre d’aquesta, on s’han marcat 4 

seccions del torrent de l’Aguilera que s’han estudiat per veure si recullen l’aigua de 

l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

 

 

 3.1. Càlcul hidràulic de 3 seccions perimetrals 

 

Tot seguit es mostren les captures dels càlculs realitzats tant en Autocad, 

obtenint les dades necessàries de les seccions, com en Excel on s’han realitzat les 

operacions amb manning necessàries per obtenir la cota a la que arriba l’aigua en cada 

una de les seccions.  
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3.1.1. Secció 1 

 

 

 

  Taula 4. Dades obtingudes a 

  partir de l’Autocad, per a               Figura 8. Captura d’Autocad de  l’obtenció de les 

  dissenyar la secció 1.             dimensions de la secció d’estudi número 1. 

 

 

 

Figura 9. Secció transversal de la secció 1, on s’ha marcat la cota d’aigua a la que arriba 

l’avinguda de 500anys, calculada  mitjançant la formulació de Manning. 

 

 

Taula 5. Resultats dels càlculs per manning de la secció d’estdudi. 

115,000

116,000

117,000

118,000

119,000

120,000

121,000

122,000

123,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Seccion 1 z Q A P R B v

118.25 62.63 11.95 12.30 0.97 11.52 5.24

118.30 67.00 12.53 12.52 1.00 11.71 5.35

n= 0.035 118.35 71.51 13.12 12.74 1.03 11.90 5.45

Sf= 0.035 118.40 76.17 13.72 12.96 1.06 12.09 5.55

118.45 80.98 14.33 13.18 1.09 12.28 5.65

DISTANCIA 
(m) 

COTA 
(m) 

0.000 122.500 

2.900 121.250 

5.800 120.000 

7.575 118.200 

9.350 117.500 

11.350 116.250 

16.950 117.500 

19.750 118.500 

21.950 120.000 

25.300 121.000 

28.650 122.500 
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 3.1.2. Secció 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Taula 6. Dades obtingudes a 

  partir de l’Autocad, per a       Figura 10. Captura d’Autocad de  l’obtenció de les 

  dissenyar la secció 2.                dimensions de la secció d’estudi número 2. 

 

 

 

 

Figura 11. Secció transversal de la secció 2, on s’ha marcat la cota d’aigua a la que arriba 

l’avinguda de 500anys, calculada mitjançant la formulació de Manning. 

117,000
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DISTÀNCIA ELEVACIÓ 

0.000 125.000 

4.200 123.500 

8.400 122.500 

10.625 121.000 

12.850 120.000 

15.325 119.000 

17.800 118.000 

20.800 118.750 

23.800 120.000 

26.315 121.250 

28.850 122.500 
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Taula 7. Resultats dels càlculs per manning de la secció d’estdudi número 2. 

 

 

 3.1.3. Secció 3 

 

DISTÀNCIA ELEVACIÓ 

0.000 125.000 

4.350 123.500 

8.700 122.500 

10.620 121.000 

12.540 120.000 

14.740 119.250 

17.190 118.750 

19.290 119.350 

21.390 120.000 

24.130 121.250 

26.870 122.500 

34.270 123.700 

41.820 125.000 

  Taula 8. Dades obtingudes a       Figura 12. Captura d’Autocad de  l’obtenció de les 

  partir de l’Autocad, per a       dimensions de la secció d’estudi número 3 

  dissenyar la secció 3.                 

 

 

 

Taula 9. Resultats dels càlculs per manning de la secció d’estdudi número 3. 

Seccio 2 z Q A P R B v

119.95 58.74 11.16 11.42 0.98 10.71 5.26

120.00 62.61 11.70 11.68 1.00 10.95 5.35

n= 0.035 120.05 66.72 12.25 11.92 1.03 11.16 5.45

Sf= 0.035 120.10 70.99 12.82 12.15 1.05 11.37 5.54

120.15 75.40 13.39 12.38 1.08 11.59 5.63

120.20 79.96 13.97 12.62 1.11 11.80 5.72

Seccio 3 z Q A P R B v

120.60 59.57 12.00 11.95 1.00 11.32 4.96

120.65 63.56 12.57 12.18 1.03 11.52 5.05

n= 0.035 120.70 67.68 13.15 12.41 1.06 11.73 5.15

Sf= 0.035 120.75 71.95 13.75 12.64 1.09 11.93 5.23

120.80 76.36 14.35 12.87 1.12 12.14 5.32

120.85 80.91 14.96 13.10 1.14 12.35 5.41
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Figura 13. Secció transversal de la secció 3, on s’ha marcat la cota d’aigua a la que arriba 

l’avinguda de 500anys, calculada mitjançant la formulació de Manning. 

 

 3.2. Conclusions de l’estudi del torrent 
 

 Les conclusions de l’estudi que aproxima la cota d’aigua de l’avinguda de 500 

anys de període de retorn pel torrent de l’Aguilera són reconfortants a priori. Es pot 

observar que la cota màxima a la que aquesta aigua arriba és com a màxim 120.85m en 

la secció d’estudi 3, 120.2m en la segona secció, 118.45m en la secció d’estudi 1. 

 

 Es pot observar en la següent imatge la línea d’aigua en la paret de la llera de les 

seccions. S’ha aproximat linealment entre seccions, servint així com a càlcul 

aproximatiu, que és el que podem aconseguir amb manning i les eines de que disposem. 

 

 

Figura 14. Captura de l’Autocad, on s’han unit amb una corva les tres cotes obtingudes de nivell 

màxim de l’aigua, pel costat del riu que influeix en l’inundabilitat de l’EDAR. 
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 Es pot veure que aquestes cotes queden fora de la zona on es construirà l’Edar, i 

només cal assegurar que tota part de la instal·lació quedi per sobre d’aquesta cota. No 

obstant això, l’autor opta per deixar un marge d’1,65m de seguretat en alçada, a causa 

del caire aproximatiu del càlcul. Per tant se situará la cota del terreny sempre per sobre 

de 122.5m. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Ja definida la ubicació i la tipologia de tractament, cal definir detalladament les 

parts que integraran l’EDAR.  

 

 

2. OBJECTIU  
 

L'objecte de l'estudi és la definició dels components que integraran l’EDAR de 

Bonastre, i el procés que segueixen l’aigua i els fangs en aquesta. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA UTILITZADA  
 

Per al tractament de les aigües residuals de l’Estació depuradora de Bonastre es 

preveu l’ús d’un sistema biològic amb tecnologia de fangs activats d’aeració 

perllongada.  

 

A continuació es descriuran els avantatges que suposa la solució prevista per a la 

depuradora de Bonastre  i que compleix els requisits establerts per a l’efluent.  

 

Un dels més interessants és la reducció del cost de construcció, d’operació i 

manteniment. Això es deu principalment a que el tractament proposat consta de pocs 

processos.  

 

S’utilitzarà un sistema altament efectiu, com és la combinació de difusors i 

agitadors en el sistema d’aireig, creant un flux inclinat de bombolles que, degut al major 

recorregut que tindran, augmentaran l’eficàcia del sistema.  

 

Aquest fet suposarà un menor cost d’inversió inicial així com de manteniment i 

explotació de les seves instal·lacions. El tipus de procés estarà dissenyat per a permetre 

a l’operador de la planta determinar i ajustar fàcilment el nivell d’aireig donat i el 

coeficient de retorn dels fangs, així com addicions químiques si fos necessari.  

 

El fet de disposar de bufadors i difusors per a subministrar l’oxigen al recinte 

d’aireig en lloc de rotors o turbines superficials reduirà, en certa manera, l’impacte 

atmosfèric que es pugui produir, així com l’impacte acústic sobre els veïns i visitants.  

 

També la solució compacte del tractament biològic (reactor biològic + 

decantador secundari) redueix l’impacte sobre el terreny, per reduir-se així l’espai 

necessari per a la instal·lació dels elements de l’EDAR de Bonastre. 

 

 

 

4. DADES DE DISSENY DEL TRACTAMENT  
 
4.1 Procés de tractament  
 

Posteriorment, es realitzarà un tractament biològic que consistirà en l'aportació d’oxigen 

a l'aigua per a l'oxidació de la matèria orgànica. Seguidament es realitzarà una 
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decantació dels flòculs formats en l'oxidació de la matèria orgànica donant lloc als fangs 

secundaris.  

 

Del decantador sortiran, d'una banda, l'aigua clarificada i d'una altra, els fangs 

secundaris, una part dels quals es tornarà a recircular al reactor i una altra part es 

purgarà i s’abocarà en una sitja per transportar a una planta preparada, doncs el volum 

de fangs en aquesta planta serà tan reduït que no resulta rentable la instal·lació d’un 

sistema de deshidratació i purgament dels fangs.  

 

L’aigua tractada s’abocarà al Torrent d l’aguilera on actualment s’hi aboca directament 

sense cap mena de control.  

 

Alguns dels elements de la nova estació depuradora que es preveu construir estaran 

duplicats per facilitar les tasques de manteniment i no haver d’aturar la depuració si cal 

fer ajustaments o reparacions. 

 

Als plànols del document 2 es pot veure detalladament un diagrama am la distribució en 

planta de l’EDAR, així com un diagrama del procès de tractament d’aquesta. 

 

A continuació es descriu el procés de tractament de les aigües residuals de l’EDAR de 

Bonastre,  així com algunes dades que s’han obtingut del seu disseny: 

 

Línia d’aigua  

Arribada de l’aigua i pretractament  

Cistella de gruixuts  

Cabal màxim disseny:                                        25,67 m
3
/h  

Ample:                                                                  0,50 m 

Alçada:                                                                  0,40 m 

Número de barres:                                              10 barres 

Separació entre barres:                                         0,03 m 

Pou de bombament  

Cabal màxim disseny:                                     25,67 m
3
/h h  

Bombes instal·lades:                                2 unitats + 1 reserva  

Desbast de fins + bypass  

Cabal màxim disseny:                                        25,67 m
3
/h 

Separació entre barrots del tamís:                          1 mm  

Reactor biològic  

Cabal mig disseny:                                              9,85 m
3
/h  

Cabal màxim disseny:                                        18,22 m
3
/h  

Volum total:                                                          260 m3  

Nombre de bufadors:                           2 unitats + 1 unitat reserva  

Nombre de difusors per unitat:                           39 unitats  

Nombre de difusors totals instal·lats:                117 unitats 

Decantació secundària (2 línies)  

Cabal mig disseny:                                            9,85 m
3
/h 

Cabal màxim disseny:                                        18,22 m3/h 

Volum unitari:                                                      97,53 m
3
  

Mesura de cabal  

Cabalímetres instal·lats:                                       1 unitat  

Obra de sortida  
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Cabal mig disseny:                                              9,85 m
3
/h 

Cabal màxim disseny:                                           18,22 m
3
/h 

Línia de fangs  

Producció total de fangs:                                   51,3 Kg MLSS/d 

Recirculació de fangs  

Cabal mitjà recirculació:                                          19,7 m
3
/h 

Recirculació adoptada:                                               200 % 

Bombes instal·lades:                                                 1 unitat  

Purga de fangs  

Cabal fangs secundaris extrets:                               0,08 m
3
/h 

Edat mitja dels fangs:                                                23 dies  

Emmagatzemament  

Volum de la sitja d'emmagatzemament de fangs:      36 m
3
  

 Taula 1.- Resum de les principals dades de disseny i dimensions del procés de 

tractament de l’EDAR de Bonastre. 

 

 

 

 
Diagrama 1. Procès de tractament de l’EDAR de Bonastre. 

 

 

 

4.2. Dades de Disseny de la línea d’aigua: 

 

4.2.1. Obra d'arribada  

 

El col·lector 1 d'arribada a la E.D.A.R. (objecte del present projecte) es 

perllongarà fins a l'obra d'arribada situada en l'edifici d'explotació. Aquesta obra 

d'arribada està dotada d’un sobreeixidor de seguretat, que permetrà realitzar el bypass 

total de planta en cas que el bombament estigui fora de servei. 

 

Pel desbast de gruixos es dissenya una reixa manual, prèvia al pou de 

bombament de 50 mm de separació, per a la protecció de les bombes. 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

Annex 10. Descripció del procés de tractament seleccionat -  7 

   
Imatge 1. Reixa de desbast de gruixos 

 

 

4.2.2. Bombeig d’aigua bruta 

 

Donada la necessitat que Qmig sigui sotmès a un tractament primari, s'ha 

dissenyat un pou de bombament amb 3 bombes submergibles (2+1) i espai reservat per 

a una unitat més en un futur.  

 

 

4.2.3. Pretractament 

 

S'ha instal·lat una unitat compacta de pretractament formada per: 

 

 Zona de tamisat  

 

Imatge 2. Sistema complert de tamís de fins més cargol transportador que aboca els sòlids al 

dipòsit annex. 

 

- Zona de desgreixat format per desgreixador lateral i paral·lel al desarenador amb 

rasqueta automàtica de separació de greixos i longitud igual al desarenador. 
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 4.2.4. Absència de decantació primària 

 

 El fet de disposar o no de decantació primària no depèn de la mida de la planta, 

sinó del tipus de tractament biològic, donant-se la paradoxa de que és fàcil trobar 

nombroses referències de plantes de baixa càrrega (com seria el cas d’aquest projecte, 

on la càrrega màssica és baixa) i d’alta càrrega sense decantació primària però no així 

en el procés denominat convencional. La decantació primària és sempre obligada quan 

posteriorment s’aboquen les aigües en terreny per a reg o s’utilitza un sistema biològic 

de llits bacterians (cap d’aquests casos és el cas d’aquest projecte). 

  

 Un altre raonament per a determinar la idoneïtat de la decantació primària ve 

condicionada per dos factors:  

 

- Aconseguir el major grau de depuració.  

- Tipus de tractament de fangs adoptat en la depuració.  

 
 Així quan el tractament de fangs es realitza de manera conjunta amb el tractament de 

l’aigua (cas que ocupa el present projecte: procés d’aeració perllongada) no té sentit l’adopció 

de la decantació primària, i per tant al no ser necessari no el disposarem.  
  

 Remarquem la importància dels aspectes positius de la solució esmentada, com 

ho són la major simplicitat d’operació de la planta en constar d’un element menys, i 

l’estalvi d’inversió i d’explotació que facilita l’acceptació del projecte. 

 

 

4.2.5. Mesura i regulació de cabal a tractament biològic 

 

La mesura de cabal es realitza en canonada mitjançant un element de mesura del 

tipus electromagnètic. La regulació de cabal es realitza mitjançant vàlvula servo-

motoritzada. 

 

 

4.2.6. Tractament biològic compacte. 

 

El reactor biològic es construirà de forma compacta, és a dir anular-concèntric 

amb el decantador secundari intern a ell, i tindrà geometria octogonal en la seva part 

perimetral exeterna. 
 

Aquest sistema compacte és rendible (complint la normativa d’abocament 

actual) per poblacions de fins a 2500 habitants equivalents. Té un alt rendiment, i és 

especialment eficient en emplaçaments on es vulgui minimitzar l’impacte visual que 

una gran depuradora ocasiona.  

 

 L’objectiu és aprofitar la geometria del decantador secundari per construir-hi al 

voltant el circuit carrousel que les aigües hauran de circular. D’aquesta manera, el 

circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat. 
 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

Annex 10. Descripció del procés de tractament seleccionat -  9 

 
 

Imatge 3 i 4. Exemples de Tractament biològic compacte (Reactor i decantador concèntrics 

 

 

  4.2.6.1. Reactor biològic 

 

 Les dimensions unitàries són 4,0 m d’altura útil i un diàmetre de cercle inscrit de 

6,40m. El volum útil unitari és de 260m
3
. 

  

 Dins dels reactors biològics es produirà gran part del procés biològic anomenat 

de fangs activats. Aquest consisteix en ajudar a crear un cultiu biològic format en gran 

part de microorganismes, agrupats en flòculs (fangs activats).  

 

 La població bacteriana necessitarà un determinat nivell de concentració de 

sòlids. Això serà imprescindible per arribar a un equilibri entre la càrrega orgànica, que 

es preveu de 300 g/m
3
 de DBO5 a l’entrada, i la quantitat de microorganismes existents 

en el reactor. La concentració de Sòlids en Suspensió en el Licor Mixt1(MLSS) es 

preveu que serà de 4 kg/m3. La carrega màssica sobre els sòlids totals del sistema serà 

de 0,08 kg DBO5/kgMLSS/dia. La càrrega volumètrica serà de 0,32 kg DBO5/m3/dia.  

 

 El recinte d'aireig o reactor biològic, s'alimentarà amb l'aigua residual a depurar, 

procedent del pretractament. Per mantenir el procés, precisarà d'una quantitat 

determinada d'oxigen necessària per degradar la matèria orgànica.  

 

 Aquest oxigen serà subministrat per un sistema d'aireig, que alimentarà unes 

xarxes de difusors instal·lades en el fons dels reactors. L'aire, en contacte amb l'aigua i 

en forma de microbombolla, transmetrà gran part de l'oxigen a la massa d'aigua residual.  

 

 Per tal d'evitar un malbaratament d'energia elèctrica, la planta estarà dotada de 

sistemes de control que de forma instantània indicaran el nivell d'oxigen dissolt en la 

massa d'aigua del reactor. A partir del coneixement d'aquesta dada, de forma 

automàtica, els equips d'aireig, subministraran més o menys aire. 

 

 A l'interior del reactor octogonal s'han instal·lat 2 agitadors d’hèlix ràpid de 5 

kW de potència per agitar el tanc d’aireig.  

 
 Les necessitats d'oxigen a cabal mig son de 6,27 kg d’O2/h. per al tanc d’aireig. 

S'aconsegueixen mitjançant 3 equips bufadors de 3,25 m
3
/min cada un (2 per aireig i 1 

de reserva), i 3 kW de potència unitària governats per la sonda d'oxigen dissolt o redox 

situada a l'interior del reactor biològic. 
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  4.2.6.2. Decantador secundari 

 

 La decantació secundària es fa concèntrica al reactor biològic, per tant, es 

compta amb una tremuja de decantació estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 

6,0m.  

 

 El disseny contempla, en temporada alta, unes velocitats ascensionals de 0,40 

m/h a cabal mig i 1,00m/h a cabal punta, així com un temps de retenció hidràulica de 

9,90 h. a cabal mig i 3,80 h. a cabal màxim. 

 

 El volum unitari triat per aquest decantador és de 97,53 m
3
 amb una superfície 

total de 28,27 m
2
.  

 

 El licor mescla provinent del reactor biològic es conduït al recinte de decantació 

secundària, mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del 

decantador, dins una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs 

surtin amb l’aigua clarificada.  

 

 Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la part baixa 

del decantador i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. El cabal 

d’aigua a recircular és de 19,70 m
3
/dia, un 200% del cabal mig a tractament biològic.  

 

 També es disposa d’un pont rascador mòbil per la recollida de sobrenedants 

mitjançant una canonada que els envia a una arqueta que consta d’un bombament que 

els aboca a la sitja de fangs. 

 

 A més, hi ha una vàlvula d’equilibri o d’ompliment de pont, que s’utilitza en el 

moment de la posta en marxa de l’element, per evitar sobrepressions quan s’hagi 

d’omplir tant el tanc d’aireig com el decantador.  

 

 L’arqueta de recirculació i extracció de fans consta de 3 bombes submergibles. 

Dos d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal 

de 24 m
3
/h i una alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i 

permet bombar un cabal de 12 m
3
/h i una alçada de 6 m.  

 

 El pont mòbil està format per una passarel·la d’acer galvanitzat, de 0,8 m 

d'amplada i 4,2 m de llargada, que passa pel centre del tanc fins a l’arqueta de 

repartiment. Té una superfície útil de tràmex per a realitzar les tasques de manteniment i 

neteja del tanc d’aireig i del decantador, així com del repartiment i la mesura de cabal. 

 

 

4.3. Dades de disseny de la Línia de fangs 

 

 4.3.1. Recirculació i fangs en excés 

 

Per a la recirculació de fangs s’han projectat tres (1 en reserva) bombes 

submergibles  que permetran recircular més del  200% del cabal mitjà en condicions 

punta, sense reserva.  El bombeig de fangs en excés se efectua mitjançant bombes (una 

en reserva) unitats submergibles que impulsen els fangs a l’espessidor de gravetat. 
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 4.3.2. Espessidor de fangs per gravetat 

 

  
Figura 5 i 6. Exemples d’espessidor de fangs per gravetat 

 

Per a l’espesseïment dels fangs s'ha projectat un espessidor de gravetat circular, 

cobert, que serà desodoritzat amb campana de polièster. 

 

 

 

 4.3.3. Deshidratació de fangs 

 

Es preveu realitzar l'assecat de fangs mitjançant una centrífuga convencional 

durant cinc (5) dies per setmana a un terme mitjà de funcionament de 8 hores per dia 

útil. 

 

 

4.3.4. Sitja de fangs 

 

El volum total de la sitja és de 121 m
3
, el que suposa un temps de residència 

màxim de 377,14 hores en temporada alta. Es preveu transportar els fangs abans de 

plenar la sitja, un cop cada 2 setmanes (336h de peremanència màxima del fang a la 

sitja). La concentració de sortida dels fangs es preveu de 30 kg SSLM/m3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11. DIMENSIONAMENT DEL PROCÈS DE 

TRACTAMENT 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L'objectiu d'aquest annex és dimensionar les instal·lacions de l’EDAR de 

Bonastre, el mètode de depuració de la qual consistirà en airejat perllongat  mitjançant 

canals d'oxidació, tal com s'ha descrit en l'Annex d’Estudi d'Alternatives. Partint d'uns 

cabals i unes càrregues contaminants i d'uns resultats a obtenir en l‘efluent, que es 

detallen a l’Annex de Cabals i Càrregues Contaminants de Disseny, es dimensionarà el 

procés de depuració d'una manera òptima.  

 

Aquest annex serà la base sobre la qual es donarà suport als següents: càlculs 

hidràulics, càlculs estructurals, explotació i manteniment, etc. Els càlculs han estat 

realitzats tenint en compte els criteris del CEDEX, de l’ATV, i altra bibliografia de 

referència. 

2. DADES DE DISENY 

 

2.1. Afluent 

 

Les dades de disseny de població, cabal i contaminació, obtingudes i 

extensament justificades en annexos anteriors, queden resumides a la Taula 1 . 

 

DADES INICIALS  

Població de disseny   1390 [hab] 
Consum  d’aigua per habitant i dia 
A.R. generada per habitant i dia 
 

200 [m3/hab·dia] 
170 [m3/hab·dia] 

CABALS  

Cabal mig diari de disseny  236,30 [m3/d] 
Cabalm mig horari de disseny 9,85 [m3/h] 
Cabal punta (F.P · Qm) 25,64 [m3/h] 
Cabal mínim a pretractament (0,3·Qm) 2,95 [m3/h] 
Cabal màxim admissible o de dilució (3·Qm) 
Cabal màxim a tractament biològic (1,85·Qm) 

29,55 [m3/h] 
18,22 [m3/h] 

CONTAMINACIÓ  

DBO5            Càrrega contaminant (kg/d) 83,40 

                       Concentració mitja (mg/l) 300 

DQO             Càrrega contaminant (kg/d) 166,80 

                       Concentració mitja dia (mg/l) 600 

SS                  Càrrega contaminant (kg/d) 125,10 

                       Concentració mitja (mg/l) 450 

NTK                        Càrrega contaminant (kg/d) 16,68 

                       Concentració mitja (mg/l) 60,00 

P                  Càrrega contaminant (kg/d) 4,17 

                       Concentració mitja (mg/l) 15 

 

Taula 1. Dades de disseny. 
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2.2 Efluent 
 

A la Taula 2 es recullen les concentracions límit exigides a l’efluent a la sortida 

de l’EDAR per complir la normativa vigent respecte a la llera receptora. 
 

CONTAMINANT CONCENTRACIÓ 

DBO5 25 mg O2/l 

DQO 125 mg O2/l 

S.S. 35 mg/l 

Ntk 15 mg/l 

P 2 mg/l 

 

Taula 2. Dades de disseny de l’efluente. 

 

Els resultats previstos a l’EDAR de Bonastre pel que fa a la línia de fang es 

presenten a la següent Taula 3 

 

PROPIETAT DE FANG  

Sequedat  fangs deshidratats (%) 

 

≥ 22 

Estabilitat (% en pes de sòlids volàtils) ≥ 55 
 

Taula 3. Dades de disseny de l’efluent. 

 

 

3.- OBRA D'ARRIBADA  
 

Tal com s'indica en l'Annex anterior, l'obra d'arribada es compon de pou de gruixos, 
desbast de gruixuts i bombament d'aigua bruta al pretractament.  
 

 

3.1 Arribada d'aigua bruta i bypass general  
 
El col·lector, dimensionat en l’annex de càlculs hidràulics, arriba a una cota de 124.3m, 

tot just abans del pou de gruixos.  
 

Es preveu un sobreeixidor de seguretat a cota 124,5 en el qual el cabal màxim a 
alleujar amb la depuradora funcionant serà la diferència entre el cabal màxim en el col·lector 
(cabal màxim admissible en l’EDAR) i el cabal de dilució.  

 
La longitud de l'abocador serà de 1,5 metres. L'aïllament general de la planta 

s'efectuarà mitjançant comporta, que donarà pas al pou de gruixos i, posteriorment, al 
bombament d'aigua bruta. 
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3.2 Pou de gruixos  
 
El reduït volum d’aigües residuals, aconsella (per tal d’estalviar recursos i optimitzar al 

màxim la planta) a fer passar l’aigua per un cistell extraïble de desbast amb una llum de 50mm. 
Manualment, s’extrauran els sòlids dipositats i s’abocaran a l’abocador de la planta. 

 

3.3 Bombament d'aigua bruta  
 
És necessari un pou de bombament per elevar l'aigua bruta a la cota del 

pretractament.  
 
S'instal·laran tres bombes submergibles per al bombament a pretractament de les que 

únicament se’n preveu la necessitat de dues d’elles. 
 

Dades  

Nivell líquid pretractament EDAR  125,72  m 

Nivell líquid previst pou per a bombes submergibles  122,275  m 

Altura manomètrica1 4,30  mca 

Cabal màxim a elevar  49,5  m3/h 

Cabal mig d’elevació  9,85  m3/h 

Cabal màxim a biològic  18,22  m3/h 

Núm. de bombes a instal·lar  3  Ut 

Núm. de bombes en funcionament  2  Ut 

Taula 4. Dades disseny bombament inical. 
 
 
 

4 PRETRACTAMENT  

  

4.1 Desbast de sòlids gruixos  
 

El desbast es realitza amb reixetes (reixes, malles o garbelles), i té per objecte 

retenir i separar els cossos flotants i en suspensió  que arrossega l’aigua residual. Aquest 

procediment consisteix en: 

 

- Eludir posteriors dipòsits. 

- Evitar obstruccions en canals, canonades i conduccions en general. 

- Interceptar les matèries que per les seves excessives dimensions podrien 

dificultar el funcionament de les unitats posteriors. 

- Augmentar l’eficiència dels tractaments posteriors. 

 

  4.1.1 Dades de disseny 

 

Les característiques de las reixes de gruixos són:  

 

Per un cabal màxim de disseny de pretractament: 25,64 m3/h s’ha dissenyat una 

cistella de desbast de 30mm de llum lliure, i barres de 15mm de gruix. 
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  4.1.2 Dimensionament  

 
La bibliografia estipula la següent metodologia pel dimensionament de la reixa de 

desbast. Les reduïdes mides de l’EDAR fan, però, que resulti important la consulta d’altres 
projectes semblants. Doncs en aquest particular cas, el cabal de disseny presenta un valor 
força menut i podria desvirtuar els resultats i donar lloc a un resultat no realista.  

 

L’ample del canal a la zona de reixes ve donat per la següent expressió: 

 

  
    

   
(
   

 
)    

 

on:   

 W = ample del canal de reixes (m) 

 Qmàx = cabal màxim 

 v = velocitat de pas de l’aigua en reixes (m/s) 

 D = nivell aigües arribada de la reixa a cabal màxim (m) 

 a = ample de barrots (m) 

 s = separació lliure entre barrots (m) 

C = coeficient de seguretat (en aquest cas 0,20). 

 

El parámetre D depèn del cabal màxim i de la velocitat segons l’expressió: 

 

   
    
 

 

 

La velocitat de l’aigua al canal a través de las reixes depèn de les 

característiques hidràuliques del canal, segons la fórmula de Manning: 

 

  
 

 
   

 
 ⁄   

 
 ⁄  

on:  

  n=coeficient de rugositat (per un canal de formigó n=0,01333). 

  RH= radi hidràulic  

 

Si prenem com a hipótesi inicial un ample de canal de 0,40 m i un pendent de 

0,01 es calculen les velocitats i cabals mitjançant la fórmula de Manning 

 

Altura (m) Superfície 

(m
2
) 

Perímetre (m) RH (m) v (m/s) Q (m
3
/s) 

0,02 0,008 0,44 0,021 0,57087612 0,003 

0,03 0,012 0,46 0,026 0,65823037 0,006 

0,04 0,016 0,48 0,033 0,77162266 0,009 

0,05 0,02 0,5 0,04 0,87720751 0,012 

0,06 0,024 0,52 0,046 0,96286981 0,016 

0,07 0,028 0,54 0,052 1,04487558 0,021 

Taula 5. Cabals i velocitats en el canal. 
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Donades les característiques del canal, el cabal màxim (0,007 m
3
/s) i el cabal 

mig (0,003 m
3
/s) estan associats a unes velocitats que s’ajusten aproximadament als 

límits recomanats: 

 

- Velocitat (Qmàx) < 1,20 m/s 

- Velocitat (Qmig) > 0,60 m/s 

 

Donats els valors del cabal màxim i la seva velocitat associada es dedueix el 

paràmetre D (nivell aigües amunt de la reixa a cabal màxim): D= 7,1 mm. La velocitat 

associada és de 0,051m
3
/s. 

 

Conegudes les dades necessàries es calcula el valor de l’ample del canal a la 

zona de reixes a partir de l’expressió donada anteriorment, amb el resultat de W= 

0,45m.  

 

El resultat obtingut és coherent amb la hipòtesi d’ample igual a 0,40 m 

inicialment adoptada. Així doncs, es dóna aquesta hipòtesi com a vàlida i s’estableix 

l’ample del canal de reixes en 0,40m ja que compleix amb els valors recomanats de 

velocitats.  

 

El número de barres (N) s’estima de la següent manera:  

 

  
   

   
 
         

          
    

 

A la Taula 6 es resumeixen les característiques de la reixa de gruixos: 

 

Forma  Rectangular 

Ample (m) 0,50 

Altura (m) 0,40 

Nº barres 10 

Ample de barres 0,015 

Separació entre barres 0,03 

Taula 6. Característiques de la reixa de gruixos. 

 

El sistema de neteja serà manual. L’operador de la planta serà l’encarregat 

d’accionar el mecanisme que eleva la cistella de desbast i aboca la matèria sòlida i 

greixos en un abocador disponible a la planta. No s’ha cregut convenient 

l’automatització del procés degut al poc volum de sòlids que es generen a la planta. 

D’aquesta manera, s’estalvia en costos i reparacions, dons la instal·lació de maquinària 

que realitzés el procés incrementaria els costos generals de l’EDAR. 

 

  4.1.3 Matèria retinguda 

La quantitat de matèria retinguda a les reixes de desbast ve donada per la Taula 7. 

 
Separació entre barres (mm) > 40 20-40 3-20 

Volum de sòlids retinguts (l/hab/any) 2-3 5-10 15-25 

Taula 7. Retenció de gruixos en reixes. 
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La separació entre barres és de 50 mm pel que s’adopta un volum de 7,5 l/hab·any. Per 

tant, donades les poblacions a temporada Ala i a temporada Baixa, la matèria retinguda 

a les reixes serà: 

 

- T. Alta:             
 

       
 
     

        
             

 

- T. Baixa             
 

       
 
     

        
            

 

 4.2  Tamisat de sòlids fins 

 

Afinant el procés d'eliminació de residus sòlids s'utilitza un tamís per al desbast  

de sòlids fins.  

 

Entre els diferents tipus de tamisos (plànol estàtic, corba estàtica, giratori amb 

sistema de neteja, etc.) s'escull un tamís rotatiu autonetejant, que permet un pas de 

sòlids d’1 mm i té un cilindre de 0,3m de longitud i 0,38m de diàmetre..  

 

El sistema de neteja serà automàtic i la forma d'extracció dels residus serà 

mitjançant cargol transportador compactador a contenidor. (Es dotarà d'un canal de by 

pass de la mateixa dimensió del d'escalaborni, dotat de reixa manual de 15 mm de 

separació entre barrots). 

 

 4.3. Mesura i regulació de cabal a tractament biològic 

 

A continuació es presenta una taula amb les característiques i criteris de 

dimensionament per la mesura, regulació de cabal i el sobreeixidor al tanc de tempestes. 

El cabal màxim a biològic s’ha près 1,85 Qmig, i el cabal màxim a pretractament 

3Qmig. 

 
MESURA  I REGLACIÓ DE CABAL  

  

  

Cabal màxim a biològic: 18,22  m
3
/h       

Cabal mig a biològic: 9,85 m3/h 

Cabal màxim pretractat: 29,54 m3/h 

Cabal màxim a decantador de tempestes: 11,33 m3/h 

Nº d’elements de mesura: 1,00 Ut 

Diàmetre de l’element de mesura: 80,00 mm 

     Velocitat de pas a: 

 

  

      - Qmàxim: 1,01 m/s 

      - Qmig: 0,54 m/s 

Nº de comportes: 1,00 Ut 

Dimensions del col·lector: 100,00 mm 

     Velocitat de pas a: 

 

  

      - Qmàxim: 0,65 m/s 

      - Qmig: 0,35 m/s 

Taula 8. Mesura i regulació de cabal i sobreeixidor. 
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5. Tractament biològic.  

 5.1. Dimensionament del reactor biològic 

 

Com a criteris de disseny pel càlcul del reactor biològic es prenen les següents 

paràmetres, obtinguts alguns empíricament (X,Cm, tenint en compte que el procès 

d’aireació perllongada i a baixa carrega), i d’altres de fòrmules (edad del fang, fòrmula 

Degremont): 

 

Sistema de tractament:            Oxidació perllongada   

Càrrega màssica (Cm): 
 

0,080 

 

kg/d/kg 

Edat del fang  : 

 

23,83 

 

dies 

Concentració mitja dels fangs (X): 
 

4,00 

 

kg/m3 

Temperatura de disseny: 

 

15-30 

 

°C 
 

Taula 9. Criteris dimensionament del reactor biològic. 

 

Els paràmetres de disseny: 

 

- Càrrega màssica:  Cm = (So · Q ) / (X · VR)   (Kg DBO5/dia·Kg MLSS )  

 

So : Quantitat de DBO5 que entra al Reactor Biològic per unitat de volum (Kg/m
3
) 

Q : Cabal a tractar (m
3
/dia) 

X : Concentració de sòlids en suspensió en el Reactor Biològic (Kg MLSS / m
3
) 

VR : Volum del Reactor Biològic en m
3 

 

 

Dades de disseny del Reactor Biològic 
   Pes SS a l’entrada 

Pes DBO5 a l’entrada: 

125,10 

83,40 

 

kg/d 

kg/d 

Pes DBO5 a la sortida: 6,95 

 

kg/d 

Pes de DBO5 a eliminar: 76,45 

 

kg/d 

Concentració DBO5 a l’entrada: 300,00 

 

gr/m3 

Concentració DBO5 a la sortida: 25,00 

 

gr/m3 

Rendiment depuració biològica: 91,66% 

 

% 
 

Taula 10. Dades bàsiques per al dimensionament del reactor biològic. 

 

Definits aquests paràmetres, pot obtenir-se el volum del Reactor Biològic per 

aplicació de la següent fórmula: 

V R.B. = (So  Q) / (Cm · X) 

 

Considerant que (So  Q) no és més que la càrrega diària que arriba al Reactor Biològic. 

 

Així tenim: 

 

Volum mínim necessari : 239 

 

m3 

 

Definitivament les característiques del reactor biològic són les següents: 
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Característiques Reactor biològic 

  Nº de canals adoptats: 1,00 Ut 

Forma del canal Cúbic amb decantador interior 

 Longitud dels costats 9,50 m 

Diàmetre cercle inscrit  6,40 m 

Volum d’airajat total 260 m3 

Carga màssica: 0,08 kg/d/kg 

Edat de fang  23,83 d 

Càrrega volumètrica en kg DBO5/m
3
 sobre:            0,32   

 

DBO5 entrada: 83,4 kg/d 

 

DBO5 a eliminar: 76,45 kg/d 

Temps de permanència a Qmig : 26,47 h 

Taula 13. Dimensions i paràmetres finals definits per al reactor biològic 

 
 

5.2 Fangs biològics en excés  
 

Per a la producció dels fangs (de la purga dels fangs biològics), s’empra la 

formulació de Huisken que defineix la producció den excés com:  

 

IF = 1.2 · Cm 
0.23

 

 

On: 

  

- IF : Fangs en excés per kgDBO5 eliminada en Kg MLSS/dia.  

- Cm : càrrega màssica Kg DBO/Kg MLSS.  
 

Gràfic 1. Gràfic empíric d’on sobté  la càrrega màsica de l’aigua en funció dels fangs en excès.  
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L’edat dels fangs s’ha de mirar que sigui suficient per asegurar una nitrificació estable a 

temperaturas entre 20 i 25ºC: 

 

En = 23,83·(1,123)
15-T

  

 En (20ºC) = 13,34 dies 

 En (25ºC) = 7,47 dies 

 

Hi haurà nitrificació estable sempre que Ef >En, essent: 

 

Ef =     1 / ( 0,2 · Cm  +  Cm 
1,445

) = 23,84 dies 

 

Per tant, adoptem el valor de 23,84 dies. 

 

La finalitat de la recirculació de fangs és mantenir una concentració suficient de 

fangs activats en la cuba d’airejat, de manera que pugui obtenir-se el grau de tractament 

desitjat.  

 

La relació de recirculació Qr/Q (Cabal de fangs recirculats/Cabal d'aigua a 

tractar) es pot calcular teòricament mitjançant la relació: 

 

 
Taula 14. Valors recomenats de recirculació de fangs. 

 

Així els valors obtinguts respecte els fangs actius són els següents: 
 

Línea de Fangs   

Producció relativa de fangs  0,67 Kg MLSS/kgDB05  

Producció total de fangs  51,3 Kg MLSS/dia  

 359  Kg MLSS/setm  

Edat mitja dels fangs  23,83  dies  

Concentració de sortida del decantador  8 Kg MLSS/m
3
  

Cabal de fangs a purgar  7,7  m
3
/dia  

 0,32  m
3
/h  

Recirculació adoptada  19,7 m
3
/h  

Recirculació relativa adoptada  200%  %  

Taula 15.  Resum de la línea de fangs (Reactor-decantador compacte) 

 

Val a dir, que estudiant projectes de característiques semblants, així com en la consulta 

de bibliografia, s’ha arribat a l’opció d’integrar el decantador secundari dins el tanc 

d’oxidació o d’aeració perllongada. Aquesta solució, anomenada compacta, és adient 

únicament en poblacions de menys de 2000 hab-eq. Amb aquest disseny, el projectista 

s’estalvia àrea d’ocupació sense disminuir la qualitat de l’efluent, facilitant d’aquesta 

manera la seva integració amb l’entorn. L’elecció de la forma ortogonal respon a 



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 11. Dimensionament del procés  -  13 

minimitzar despeses, d’aquesta manera es pot construir el reactor utilitzant sistemes 

d’encofrat convencionals   

 
 

 5.3. Necessitats teòriques d’oxigen 

 

Anem a realitzar el càlcul de les necessitats d'oxigen segons el mètode basat en 

el model d’Eckenfelder i Lawrence McCarty: Els models són bàsicament iguals, l'única 

diferència entre ells radica en els paràmetres utilitzats que, en qualsevol cas, estan 

unívocament relacionats entre sí. 

 

Necessitats de O2  =  O2 necessari per la síntesis cel·lular + O2 per la respiració 

endògena + O2 per la nitrificació - O2 generat en desnitrificació 
 

 

- O2 necessari per a la síntesis cel·lular 

 

OSC = a · R · S0 

 

a = coeficient estequiomètric que defineix les necessitats d’oxigen per a la síntesi 

expressada a efectes d’utilització per al càlcul com KgO2/KgDBO5 eliminada 

R = Rendiment en eliminació de DBO en biològic 

So=Kg DBO d’entrada a biològic 

 

- O2  per a la respiració endògena 

 

OSC = b · V · X 

 

b = coeficient cinètic que defineix el desenvolupat de la respiració endògena, expressat 

en KgO2/KgSSLM/dia 

V = Volum del tanc d’airejat (m
3
) 

X= Concentració del licor mescla (kg/m
3
) 

 

Els valors d'a i b per al rang de valors habituals de la càrrega màssica del procés 

són els següents: 

 

 
 

Taula 16. Valor dels coeficients a i b. 
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Els valors del coeficient cinètic b indicats en la taula són els corresponents per a 

T=20º. Per a altres temperatures pot calcular-se amb una expressió del tipus: 

 

bT = b20ºC · θ
(T-20) 

 

El valor de θ en el rang de temperatures de 5 a 35º és de l'ordre de 1,029. 

 

- O2  per a la nitrificació 

 

La demanda d'oxigen per a la realització de les reaccions d'oxidació-reducció 

que tenen lloc en el procés de nitrificació, consistent en la conversió biològica de NH
+

4 

present en l'afluent a formes oxidades (NO
-
3 i NO

-
2), s'estimen estequiomètricament en 

4,6. 

 

Kg O2/dia = (4,6 · Q · N- NO3f) · 10
-3

 

 

N-NO3f = Nitrats formats, expressats en mg/l de N-NO3 

Q = Cabal diari a procés (m
3
/d) 

 

- O2 generat en desnitrificació  

 

El procés de desnitrificació, consistent en la conversió biològica en condicions 

anòxiques del NO
-
3 format prèviament en el procés de nitrificació a gas nitrogen i òxids 

de nitrogen, contribueix a reduir la demanda total d'oxigen del sistema. La reducció de 

la demanda d'oxigen que es produeix en el procés es calcula, estequiomètricament, en 

2,9 kg d'O2 per quilogram de nitrogen-nitrat reduït. 

 

Kg O2/dia = 2,9 · Q · N- NO3r 

 
En la següent taula es presenten els resultants seguint el model d’Eckenfelder: 

 

Oxidació DBO5 

 

  

    Síntesi 

  

 

Càrrega màssica: 0,08 kg/d/kg 

 

DBO5 entrada al biològic (S0): 83,4 kg/d 

 

Coeficient de síntesis, a: 

Rendiment del procès: 

0,66 

91,66 

kgO2/kg 

% 

 

Necessitats mitges d’O2 per la síntesis 50,46 kgO2/dia 

 

Necessitats mitges horàries d’O2 per a la síntesis 2,10 kgO2/h 

 

                  Punta de Cabal  1,85   

 

                  Punta de DBO5 teòrica  1,50   

 

                  Punta de DBO5 efectiva  =0,45 Pq + 0,55 Pc= 1,66   

 

Necessitats punta d’O2 per la síntesi 

 

3,49 

 

kgO2/h 

 

 

Respiració 

 

 

Concentració del licor mescla 

Coeficient de respiració endògena a 20º, b: 

   4,00 

 0,0556 

Kg MLSS/m
3 

kg 

 

Necessitats mitges diàries d’O2 per a respiració 57,824 kgO2/dia 

 

Necessitats mitges horàries d’O2 per a respiració 2,41 kgO2/h 

 

 

Necessitats d’O2 mitges diàries per a oxidació:  108,28 kgO2/dia 
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Necessitats  mitges horàries d’oxigen per a l’oxidació: 4,51 kg/h 

 

Necessitats puntes d’oxigen per a l’oxidació: 5,64 kg/h 

  

  

  

Nitrificació 

 

  

 

NTK entrada a tractament biològic 16,7 kg/dia 

 

NTK a oxidar 9,2 kg/dia 

 

Necessitats mitges di ries d’oxigen per a la nitrificació 42,3 Kg d’O2/dia 

 

Necessitats mitges hor ries d’oxigen per a la nitrificació 1,76 Kg d’O2/h 

 

Coeficient punta de nitrificació 1,20   

 

Necessitats puntes d’oxigen per a la nitrificació: 2,12 kg/h 

   

  

Desnitrificació 

 

  

  

No n’hi ha 

 

 

  

Necessitats mitges d’oxigen total 

 

  

 

Necessitats totals mitges d’oxigen: 

 

6,27 

 

Kg O2/h 

 

Necessitats punta d’oxigen total 

 

  

 

Necessitats punta d’oxigen: 

 

7,76 

 

Kg O2/h 

 
 

Taula 17. Necessitats d’oxigen. 

 

  

 5.4. Necessitat real d’oxigen 
 

A partir de les necessitats teòriques d'oxigen i coneixent o estimant l'eficiència 

de la transferència d'oxigen del sistema de airejat es poden determinar les necessitats 

reals d'aire que a més de l'anterior han de cobrir el proporcionar un barrejat adequat i 

mantenir una concentració mínima d'oxigen dissolt en tot el tanc d’airejat comprès entre 

1 i 2 mg/l 

 

El càlcul de les necessitats d'aire es farà de la següent manera: seran les 

necessitats reals d'oxigen calculades anteriorment, afectades per un coeficient de 

transferència (Kt): 

 

Kg O2 real = Kg O2 teòric / KT 

 

El coeficient de transferència es podrà calcular amb l'expressió: 

 

KT = (S1/( S2 – S3) · CT · (Po/Pa) · α
-1

)
-1

  

 

KT = Coeficient de transferència 

S1 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 10ºC (=11,33 mg/l) 

S2 = Saturació d’oxigen a la temperatura del Licor Mescla [S2 = β x S4 ; β = 0,95] 

S4 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 20ºC (=9,17 mg/l)) 

S3 = Saturació d’oxigen en Licor Mescla (=2 mg/l) 

CT = Coeficient de temperatura (=0,83) 

P0= Pressió atmosfèrica a nivell del mar (760mm Hg) 

Pa= Pressió atmosfèrica a l'altitud de l’EDAR en mmHg  

α = Coeficient d'intercanvi entre el licor i aigua pura  

(α = Per a airejadors de superfície 0,9. Per a difusores de bombolla fina 0,6-0,7) 
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Els resultats del càlcul del coeficient de transferència, i els de la necessitat real 

d’oxigen en el reactor es resumeixen en la següent taula: 

 

Càlcul de la necessitat real d’oxigen  

   

  

Calat del reactor: 

 

4,00 

 

m 

Altitud: 

 

124,50 

 

 m 

Coeficient de Tª 

 

0,83 

 

  

Po 

 

760,00 

 

mmHg 

Ph 

 

748,26 

 

mmHg 

S4 

S2 

 

9,17 

8,71 

 

mg/l  

mg/l 

Necessitats mitges horàries d’oxigen: 

 

6,27 

 

kg O2/h 

Necessitats màximes horàries d’oxigen: 

 

7,76 

 

kg O2/h 

Tipus de difusors d’aire: Membrana de Bombolla fina 

α 

 

0,65 

  Coeficient de transferència (KT) 

 

0,457 

  Necessitats reals mitges d’oxigen 

Necessitats reals m ximes d’oxigen 

 

13,73 

16,94 

 

kg O2/h 

kg O2/h 

Taula 18. Necessitats d’aire. 

 

 5.5. Sistemes d’airejat  i agitació  

 

Coneguts els kg d'O2 que realment necessitem, aplicarem a aquesta dada el 

coeficient de punta per a treballar amb les necessitats reals i assegurar-nos de cobrir les 

puntes.  

 

Coeficient punta a aplicar, se situa entorn d’1,5.  El cabal d'aire necessari serà: 

 

Qaire = O2 real · F / (Ef. Difusor · 0,239 ·1,248) 

 

L'aire atmosfèric conté 20,9 % d'O2 en volum (23,9 % en pes) i pesa 1,248 

Kg/m3 a 15 º C i a la pressió atmosfèrica. El rendiment teòric dels difusors de bombolla 

fina s’estima en un 18%. 

 

Per a l’agitació, a fi de garantir suficient agitació, la potència no ha de ser 

inferior a 20 W/m
3
 per a airejadors superficials ni el volum d'aire menor de 0,9 l/m2/s 

en el cas de difusió per bombolla fina.  

 

Per a la difusió d'aire:  

 

- Aportació específica:   Bombolla fina < 3,5 Kg O2/kWh.  

  Bombolla gruixuda < 1,8 Kg O2/kWh. 

- La pressió d'aire, a l'entrada dels difusores serà  > 1,25 vegades el seu calat. 

- Preveure sempre una unitat de reserva per al subministrament d'aire.  

- Velocitat d'aire en canonades 10-20 m/s. 
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Càlcul dels sistemes d’aireació i agitació  

   

  

- Tipus de sistema d’aireació:    Bufadors amb difusors 

- Tipus de difusors d’aire:    Membrana de bombolles fina 

- Eficiència dels difusors: 

 

18 

 

% 

Aportació necessària d’aire: 

   

  

- Qmig: 

 

383,60   Sm
3
/h 

- Qmàx: 

 

473,28 

 

Sm
3
/h 

- Nº de panells de difusors a instal·lar: 

 

8,00 

 

Ut 

- Nº de panells de difusors en funcionament: 

 

8,00 

 

Ut 

- Transferència d’aire per difusor: 

 

5,00 

 

Sm
3
/h 

- Nº de difusors necessaris en funcionament per 

panell   (per donar 390 Sm
3
/h): 

 

78 

 

Ut 

- Nº de difusors necessaris per unitat (per a Qmáx. i 

amb reserva):  

 

15 

 

Ut 

- Nº de difusors instal·lats: 

 

120 

 

Ut 

- Cabal total màxim disponible: 

 

585 

 

Sm3/h 

Tipus de sitema d’agitació: 

 

   Agitador summergible 

  - Nº d’unitats intal·lades i en funcionament 

 

1 

 

Ut 

- Potència unitària instal·lada: 

 

20,00 

 

KW 

Taula 19. C lculs dels sistemes d’agitació i aireació 
 

 

 5.6. Decantació secundària 

 

Els principals factors pel dimensionament dels decantadors secundaris són:  

 

1) Cabals mig i punta: les condicions de disseny han de basar-se en les pitjors 

condicions de cabal (punta), ja que són les que podrien donar lloc a pèrdues de flòculs 

per l’abocador. 

 

2) Càrrega hidràulica o velocitat ascensional: es defineix com el volum d’aigua 

que tracta el decantador per m
2
 de superfície i per unitat de temps (m

3
/m

2
·h). Determina 

la superfície del decantador.  

 

3) Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tracta el decantador 

per m
2
 de superfície i per unitat de temps (kgMLSS/m

2
·h). Prendre els valors màxims si 

la punta de càrrega és de llarga durada.  

 

4) Temps de retenció hidràulica: determina el volum del decantador.  

 

5) Recirculació de fangs.  

 

6) Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre 

lineal d’abocador (m3/ml·h). El seu correcte dimensionament evita els arrossegaments 

de sòlids per efecte de la velocitat de sortida de l’efluent. La profunditat mínima per 

sota dels abocadors perimetrals ha de ser superior a 3 metres.  

 

Les següents taules mostren valors habituals que l’experiència ha proporcionat: 
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Paràmetres habituals de dimensionament de decantadors secundaris  

                                     Procés convencional       Aireig perllongat  

Càrrega superficial o 

velocitat ascensional  

m3/m2·h Qmig < 0,8 

Qmàx < 1,5 

Qmig < 0,8 

Qmàx < 1,6 

Càrrega de sòlids  kg/m2·h Qmig < 2,5 

Qmàx < 4,5 

Qmig < 1,8 

Qmàx < 3,2 

Temps de retenció  h Qmàx < 3 Qmàx 3-5 

Càrrega sobre abocador  m3/ml·h QM < 2,5 

Qmàx <4,5 

Taula 20. Paràmetres habituals del disseny de decantadors secundaris  

 

 

                                             Profunditat dels decantadors 

Diàmetre Recomanada Mínima 

< 12 3,3 3 

12-21 3,6 3,3 

21 - 30 3,9 3,6 

30 – 42 4,2 3,9 

>42 4,5 4,2 

Taula 21. Profunditat habitual dels decantadors. 

 

 

Els decantadors circulars de flux predominantment horitzontal, com el projectat 

en aquest projecte, tenen una distribució de profunditats com la que es mostra a 

continuació, extret de la norma alemanya ATV-A131: 

 

 
Esquema d’un decantador troncocònic semblant a l’emprat en aquest projecte. 

 

 

La següent taula resumeix les dades necessàres, i els càlculs realitzats per tal de 

dimensionar el decantador secundari: 
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Dimensionament del decantador secundari  
Tipus de decantador                        Troncocònic  

Nombre de decantadors  1 ut  

Velocitat ascensional a cabal punta 1,00 m/h 

Velocitat ascensional màxima a cabal mig 0,40 m/h 

Cabal punta: 25,64 m
3
/h 

Cabal mig: 9,85 m
3
/h 

Superfície necessària a cabal punta 25,64 m
2 

Superfície necessària a cabal mig 24,62 m
2
 

Diàmetre superior útil del decantador  6,00 m  

Superfície útil adoptada pel decantador 28,27 m
2 

Diàmetre inferior del decantador  0,60 m  

Alçada d'aigua  4,00 m  

Alçada cònica  0,90 m  

Volum unitari del decantador  97,53 m
3
  

Superfície total de decantació  28,27 m
2
  

Volum total de decantació  97,53 m
3
  

Temps de permanència   QM 9,90 h  

                                                               QP 3,80 h  

Concentració de fang a la sortida del reactor 4,00 Kg MLSS/m
3
 

Carrega de sòlids al decantador  QM  1,39 kg MLSS / m
2
 · h  

                                                               QP 3,63 kg MLSS / m
2
 · h  

Carrega superficial   QM  0,35 m
3
 / m

2
 ·h 

                                                               QP 0,91 m
3
 / m

2
 ·h 

Taula 22. Resum del disseny/dimensionament del decantador secundari . 

 

6. ESPESSIDOR DE FANGS 

 

Coneixent els valors dels cabals de disseny, així com de la producció de fangs al 

reactor, i les següents limitacions de disseny, el dimensionament del espessidor és 

automàtic.  

 

 
Taula 23. Paràmetres de disseny de l’espessidor de fangs 
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Línea de Fangs   

Producció relativa de fangs  0,67 Kg MLSS/kgDB05  

Producció total de fangs  51,3 Kg MLSS/dia  

 359 Kg MLSS/setm  

Edat mitja dels fangs  24  dies  

Concentració de sortida del decantador  8 Kg MLSS/m
3
  

Cabal de fangs a purgar  7,7  m
3
/dia  

 0,32  m
3
/h  

Recirculació adoptada  19,7 m
3
/h  

Recirculació relativa adoptada  200%  %  

Taula 24.  Resum de la línea de fangs (Reactor-decantador compacte) 
 

 

 6.1. Càlcul de la superfície necessària 

 

Càlcul de la superfície de l’espessidor:  

 

 
Essent:  

 

S = Superfície de l’espessidor (m
2
)  

Q = Cabal de fangs que entren en l’espessidor (m
3
/d)  

Ch= Càrrega hidràulica (m
3
/m

2
.h)  

Nº= Nombre d'unitats funcionant 

 

 

 6.2. Càlcul del volum necessari 

 

Volum de l’espessidor: 

 

 
 

V = Volum espessidor (m
3
) 

Vf = Volum de fangs a espessir (m
3
) 

Tr = Temps de retenció (h) 

Nº=Nombre d’unitats en funcionament 
 

Càlculs realitzats 

  

  

  

   

  

 
Superfície per  a càrrega de sòlids 

  

  

  Pes de fangs  51,3 

 

kg/d 

  Càrrega de sòlids màxima 10,00 

 

kg/m
2
 dia 

  Superfície necessària 5,53 

 

m
2
 

 

Nº d’espessidors en funcionament 1,00 

 

  

  Superfície unitària necessària 5,53 

 

m
2
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Superfície per càrrega hidràulica 

  

  

  Cabal entrada   7,7 

 

m
3
/dia 

  Cabal entrada màxim: 0,32 

 

m
3
/h 

  Cabal hidràulica màxima 0,45 

 

m
3
/m

2
 h 

  Superfície necessària 1,40 

 

m
2
 

  Superfície unitària necessària 1,40 

 

m
2
 

  

   

  

 
Superfície necessària per a retenció de sòlids 

  

  

  Concentració d’entrada 8,00 

 

kg/m
3
 

  Concentració de purga 30,00 

 

kg/m
3
 

  Concentració promig 19,00 

 

kg/m
3
 

  Pes de fangs 51,3 

 

kg/dia 

  Cabal promig 7,7 

 

m
3
/dia 

  Temps de retenció necessari 3,00 

 

dies 

  Volum necessari 23,1 

 

m
3 
 

  Calat útil 2,50 

 

m 

  Superfície estimada necessària (sense fons) 9,24 

 

m
2
 

  Superfície estimada necessària unitària (sense fons) 9,24 

 

m
2
 

 
Superfície estimada inicial unitària 9,24 

 

m
2
 

 
Diàmetre necessari 3,5 

 

m  

 

Taula 25. Superfície necess ria de l’espessidor de fangs. 

 

 

 6.3. Dimensions adoptades 

 

La taula següent mostra les dimensions finalment adoptades per l’espessidor de fangs, 

després d’haver realitzat els càlculs anteriors: 

 

Característiques de l’espessidor de fangs   

Tipus: Gravetat   

Forma: Cilíndric   

Diàmetre establert 

 

3,50 

 

m 

Pendent de la solera 

 

   1/4   

 

V:H 

Altura recta 

 

2,500 

 

m 

Altura cònica útil: 

 

1,200 

 

m 

Superfície unitària: 

 

9,24 

 

m
2
 

Volum útil unitari (recte): 

 

24,53 

 

m
3
 

Temps de retenció hidràulic: 

 

1,60 

 

d 

Temps de retenció de sòlids: 

 

3,18 

 

d 

 

Taula 26. Dimensions adoptades per l’espessidor de fangs. 
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7. SITJA DE FANGS 

 

Val a dir que un altre criteri de disseny ha estat que es buidarà la sitja cada dues 

setmanes aproximadament.  

 

A la següent taula es resumeixen els càlculs i els resultats del dimensionament de la sitja 

de fangs: 

 

Disseny de la sitja de fangs  
Cabal de purga  7,70  m

3
/dia 

 0,32 m
3
/h 

Concentració d'entrada dels fangs  8,0  Kg MLSS/m
3
  

Numero d'unitats  1  uts  
Forma  Cilíndric   
Diàmetre 6,00  m  
Alçada útil  4,00  m  
Superfície unitària  28,27  m2  
Volum unitari  113,10  m

3
 

Superfície total  28,27  m2  
Volum total  113,27  m

3
  

Velocitat ascensional  0,25  m/dia  
 0,01 m/h 
Temps màxim de permanència  15,7 dies 
 377,14  h  
Carrega de sòlids  2,03 kg MLSS/d/h  
 0,085  kg MLSS/m

2
/h  

Càrrega hidràulica 0,01 m
3
/m

2
·h 

Concentració de sortida dels fangs  30  Kg MLSS/ m
3
  

Taula 27. Dimensionament de la sitja de fangs. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 En aquest annex es desenvolupen els càlculs hidràulics que garantitzen el correcte 

funcionament del flux d’aigua a dins la EDAR. Alguns dels elements que es troben a la 

línia d’aigua ja s’han definit en l’annex anterior de dimensionament, tot i així la es 

comprova el seu dimensionament en la definició de  la línia piezomètrica. Un altre 

element molt important a considerar és el col·lector d’arribada ja que al estar la 

depuradora situada lluny de la xarxa de sanejament del poble és necessari el disseny d’un 

col·lector que garantitzi el correcte desguàs de les aigües residuals cap a l’EDAR. Es 

completa l’annex amb la informació dels corresponents equips d’impulsió situats al llarg 

de la EDAR. 

 

2. BASES DELS CÀLCULS 

 2.1. Pèrdua de càrrega a canonades 

 

 El càlcul de les conduccions en càrrega amb la circulació de l’aigua, el realitzem 

admetent les següents hipòtesis: 

- Secció plena 

- Règim estacionari 

- Cabal uniforme 

 Aquestes condicions, que són molt acceptades en el càlcul hidràulic per estudis 

d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 

 S’utilitza Colebrook: 

 















2
1

2
1

)(

51,2

71,3
log2

1

fv

k

f 




 

per obtenir el coeficient de càrrega adimensional (f) que permet obtenir la pèrdua a les 

canonades (J) segons la fórmula de Darcy: 

 
g

vf
J

2

2




 

 J : Pèrdua de càrrega en m.c.a. 

 F : Coeficient de pèrdua de càrrega adimensional 

 V : Velocitat de l’aigua en m /s 

 g : Acceleració de la gravetat n m / s2 

  : Diàmetre interior de la canonada en m 

 k : Rugositat equivalent en m 
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  : Viscositat cinemàtica en m2 / s 

 En el nostre cas es faran servir canonades d’acer, pel que k = 0,3 i la viscositat 

cinemàtica μ serà igual a 1,13 * 10-6. 

 Les canonades es calcularan de forma que la velocitat a cabal màxim sigui de 

aproximadament 2 m/s. 

 

 2.2. Pèrdua de càrrega als canals 

 

 Pel càlcul de les conduccions en làmina lliure, admetem les hipòtesis següents: 

· Règim estacionari 

· Règim uniforme 

 Aquestes condicions, que són molt acceptades en el càlcul hidràulic per estudis 

d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. Les tres condicions 

s’apliquen imposant que la caiguda de la línia de càrrega coincideixi amb la caiguda de 

cota experimentada, de manera que el càlcul es simplifica notablement. 

 Es precís comentar que en determinades ocasions no es podrà admetre com a 

vàlida la hipòtesis de flux uniforme, principalment en els casos de canals amb reixes de 

desbast o en canals de recollida amb entrada difosa de fluid per abocador, no obstant, i 

amb fi de facilitar els càlculs, serà convenient, acceptar la hipòtesis de règim uniforme de 

flux en els canals que reuneixen les següents condicions: 

- Secció uniforme 

- Pendent uniforme 

- Cabal uniforme (sense entrades ni sortides) 

  

Material Coeficient de Manning 

PVC-PRV 0.009 

Formigó 0.013 

PE 0.009 

Acer revestit 0.012 

Fundició nova revestida 0.011 

Fundició antiga 0.014 

 
Taula 1. Coeficients de Manning de diferents materials.  
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 2.3. Pèrdues de càrrega singulars. 

 

S’utilitza la equació: 

g

v
kh

2

2



 

On: 

 h: Pèrdua de càrrega en m.c.a. 

 k: Constant 

 v: Velocitat del aigua en m/s 

 g: Acceleració de la gravetat en m/s2 

Valores típics de k para la present instal·lació son: 

Canvi de sentit (90º)       k = 0,4 

Canvi de sentit (45º)       k = 0,3 

Creació de velocitat a la sortida del dipòsit    k = 0,5 

Anul·lació de velocitat a la sortida del dipòsit   k = 1,0 

Pèrdua per comporta oberta                                                     k = 0,3 

 

 2.4. Abocador lineal sense contracció lateral. 

  

 S’utilitza la fórmula de la SIAS: 

 

3

2

2
1

)2(
3

2 


















gl

Q
h


 

On: 

  h: Pèrdua de càrrega en m.c.a  

  Q: Cabal vertent en m3/s 

  μ: Constant = 0,6 

  l: Longitud de abocador en m 

  g: Acceleració de la gravetat en m/s2 
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3. DIMENSIONAMENT DEL COL·LECTOR 

 

 En aquest apartat es realitzen els càlculs hidràulics per tal de comprovar que la 

canonada que s’empra per al col·lector d’aigües residuals compleix les condicions de 

velocitat i pendent mínims i màxims pels cabals d’estudi. 

 S’estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les 

aigües pel col·lector d’enllaç per aconseguir un millor funcionament del sistema, així 

com procurar allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de 

l’aigua ve determinada per l’erosió que puguin causar altes velocitats per les sorres o 

altres sòlids minerals que transporten les aigües. Les aigües residuals no han de fluir a 

través dels conductes a velocitats superiors a 4 m/seg. per al màxim cabal. 

 Les velocitats mínimes venen determinada per la necessitat d’evitar la 

sedimentació dels sòlids que transporten les aigües residuals de manera que les 

clavegueres siguin autonetejables. Les velocitats mínimes adoptades són 0,50 m/seg. 

qualsevol que sigui el cabal del règim, inclòs el cabal mínim. 

 

 3.1. Perfil del col·lector.  

 

 Els pendents del col·lector han de ser de tal manera que les velocitats màximes i 

mínimes estiguin dintre dels marges esmentats. La taula següent resumeix les pendents i 

longituds de cada tram de col·lector. La seva definició en planta figura als corresponents 

plànols. 

Perfil Distància Distància  Cota Pendent Pendent Cota  

  parcial (m) origen (m) terreny terreny col·lector rasant 

PR01 
 

0,00 130,20 -3,556% 1,000% 128,300 

PR02 45,00 45,00 128,60 -1,833% 1,000% 127,850 

PR03 60,00 105,00 127,50 -0,842% 1,000% 127,250 

PR04 47,50 152,50 127,10 -1,238% 1,000% 126,775 

PR05 52,50 205,00 126,45 -0,875% 1,000% 126,250 

PR06 40,00 245,00 126,10 -1,111% 1,000% 125,850 

PR07 45,00 290,00 125,60 -2,000% 1,500% 125,400 

PR08 35,00 325,00 124,90 -1,000% 1,500% 124,875 

P.G 40,00 365,00 124,50 
  

124,275 

 Taula 2. Dades dels col·lectors i el terreny colindant en diferents punts longitudinals d’aquests 

 

 A la figura següent es pot veure un gràfic on s’indica el perfil longitudinal del 

col·lector la pendent habitual és del 0,30 %, existeix un únic tram amb una pendent del 

3,5 %. Aquesta pendent ve motivat per una depressió existent al terreny  i es necessària 

per mantenir la canonada soterrada.   
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Imatge 1. Gràfic que mostra la cota del col·lector i el terreny al llarg del seu recorregut. 

 
 

               3.2. Resum del col·lector en 4 trams 

 

 

  
      TRAM 1 

 

   

Cota terreny 

(m) 

Cota rasant 

(m) 

 

Inici: 0+000 PK 130,20 128,30 

 

Final: 0+105 PK 127,50 127,250 

      

 

Longitut: 105,00 m 

  

 

Pendent colector: 1,000% 

  

      TRAM 2 

 

   

Cota terreny 

(m) 

Cota rasant 

(m) 

 

Inici: 0+105 PK 127,50 127,250 

 

Final: 0+205 PK 126,45 126,25 

      

 

Longitud: 100,00 m 

  

 

Pendiente colector: 1,000% 

  

      TRAM 3 

 

   

Cota terreny 

(m) 

Cota rasant 

(m) 

 

Inici: 0+205 PK 126,45 126,25 

 

Final: 0+290 PK 125,60 125,40 

      

 

Longitud: 85,00 m 

  

 

Pendent colector: 1,000% 
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TRAM 4 

 

   

Cota terreny 

(m) 

Cota rasant 

(m) 

 

Inici: 0+290 PK 125,60 125,40 

 

Final: 0+365 PK 124,50 124,28 

      

 

Longitud: 75,00 m 

  

 

Pendent colector: 1,500% 

  

       

 

                3.3. Característiques del col·lector 

 
   Material:        PVC corrugat 
   Diàmetre nominal: 400 mm 
   Diàmetre útil: 362 mm 
   RCE: 

 
8 KN/m

2 

     

                3.4. Càlcul hidràulic del col·lector 

 

  La capacitat màxima del col·lector vindrà donada a secció plena, però sense estar en càrrega. 

El cabal limitant es donarà en el tram de menor pendent. En el nostre cas 

 Pendent: 1 % 

Diam. útil: 362 mm 

Rugositat (1/n): 98 

  

h/D h(mm) 2alfa Superficie (m2) Longitud (m) Rh V (m/s) Q (m3/s) Q (m3/h) 

0,05 18,1 0,902 0,0019 0,163 0,012 0,5075 0,00098 3,51 

0,10 36,2 1,287 0,0054 0,233 0,023 0,7925 0,00424 15,28 

0,15 54,3 1,591 0,0097 0,288 0,034 1,0209 0,00988 35,58 

0,20 72,4 1,855 0,0147 0,336 0,044 1,2150 0,01780 64,10 

0,25 90,5 2,094 0,0201 0,379 0,053 1,3841 0,02785 100,26 

0,30 108,6 2,319 0,0260 0,420 0,062 1,5332 0,03982 143,33 

0,35 126,7 2,532 0,0321 0,458 0,070 1,6652 0,05346 192,45 

0,40 144,8 2,739 0,0384 0,496 0,078 1,7822 0,06851 246,65 

0,45 162,9 2,941 0,0449 0,532 0,084 1,8853 0,08469 304,87 

0,50 181,0 3,142 0,0515 0,569 0,091 1,9754 0,10166 365,96 

0,55 199,1 3,342 0,0580 0,605 0,096 2,0531 0,11908 428,70 

0,60 217,2 3,544 0,0645 0,642 0,101 2,1185 0,13659 491,74 

0,65 235,3 3,751 0,0708 0,679 0,104 2,1716 0,15379 553,64 

0,70 253,4 3,965 0,0770 0,718 0,107 2,2120 0,17022 612,80 

0,75 271,5 4,189 0,0828 0,758 0,109 2,2391 0,18540 667,43 

0,80 289,6 4,429 0,0883 0,802 0,110 2,2515 0,19873 715,43 

0,85 307,7 4,692 0,0932 0,849 0,110 2,2469 0,20950 754,21 

0,90 325,8 4,996 0,0976 0,904 0,108 2,2210 0,21669 780,09 

0,95 343,9 5,381 0,1010 0,974 0,104 2,1630 0,21846 786,47 

1,00 362,0 6,283 0,1029 1,137 0,091 1,9754 0,20331 731,93 
 

Taula 3. Resum de l’estudi hidràulic del col·lector 
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Imatge 2. Gràfic del cabal en funció del calat de les canalitzacions 

 

 

El cabal màxim que podrà transportar el col·lector sense que entri en càrrega és: 
  

        Qmax 
col·lector: 786,47 m3/h = 218,46 l/s 

  

        

     

        4. LÍNEA PIEZOMÈTRICA 

 

 Per al càlcul de la línia piezomètrica de la EDAR, es parteix de la cota de desguàs 

del col·lector final z=121. Aquesta cota és d’on es desaigua per sobre del torrent de 

l’Aguilera. La cota del col·lector a l’arqueta de sortida és a la del calat per a un cabal de 

la riera amb T=100 anys. D’aquesta manera s’evita l’entrada d’aigua a la EDAR per a 

una avinguda d’aquesta magnitud. El fet de que la parcel·la presenti un talús al costat de 

la riera fa que l’arqueta de sortida estigui situada per sobre incrementant la seguretat de 

que no entrarà aigua en el sentit invers de la circulació prevista. 

 A l’apartat de plànols figura el corresponent esquema que resumeix els resultats 

obtinguts en aquest annex. Marcat les cotes més rellevants sobre l’esquema general de la 

planta. 

 El procés de definició del bombament necessari a capçalera es fa recorrent la línia 

de tractament en sentit invers tenint en compte les pèrdues de càrrega de cada element 

així com definint les diferents pendents geomètriques i característiques de les canonades 

que els uneixen. A continuació es resumeixen les cotes absolutes de la làmina d’aigua. 
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 4.1. Dades bàsiques del tractament 

 
- CABALS 

     

       * Cabals d'arribada a l' E.D.A.R. (l/s) 
    

       

       

 
Mitjà Punta Mínim Màxim  Colector  

 

 
  en biològic   pretractament arribada 

   2,74 5,06 1,37  7,12  55,00  
  

 
* Cabal EN PROCESSOS UNITARIS (l/s) 

  
  

  
Els cabals considerats seran els màxims que resultin al cotemplar les diferents procesos del 
Projecte. 

 
  

  
  

     
 

 Màxim Mitjà Mínim 
 

 
  

 
      

 

 
Col·lector d'arribada 55,00  2,74  1,37  

 

     
  

 

 
Obra d'arribada 55,00  4,17  2,08  

 

     
  

 

 
Bombament aigua bruta 7,12  2,74  1,78  

 

       

 
Pretractament 

 
7,12  2,74  1,78  

 

     
  

 

 
Reactor biològic 10,53  2,74  1,78  

 

   
      

 

 
Decantació 

 
10,53  2,74  1,78  

 

   
      

 

 
Sortida decantació 5,06  2,74  1,78  

 

   
      

 

 
Recirculació de fangs 5,47  5,47  5,47  

 

       

 
Recirculació LICOR mixte 0,00  0,00  0,00  

 

     
  

 

 
Col·lector de vessament 55,00  2,74  1,78  

 

     
  

   Fangs en excés 2,78  2,78  2,78  
 

     
  

   
      - COTES  

     

       Cota de solera del col·lector d'arribada 
  

124,000 
 Diàmetre del colector d'arribada (mm) 

 
DN- ext  400  

 Cota d' aigua del col·lector d'arribada 
 

> 124,050 
 Cota màxima d'aigua en el col·lector de vessament > 121,300 
 Cota de solera del col·lector de vessament 

 
> 121,000 

 Diàmetre del col·lector de vessament (mm) 
 

DN- ext  315  
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 4.2. Línia d’aigua. 

 

Com s’ha especificat a l’inici d’aquest apartat es procedeix a recórrer la línia d’aigua en 

sentit invers per conèixer les necessitats del bombament de capçalera. Amb un únic 

bombament a l’inici és garanteix el correcte funcionament de la línia d’aigües per 

gravetat fins a la seva sortida a la riera de Peratallada. 

      - LÍNIA D' AIGUA 
    

      

      

 
COTA DEL AIGUA AL FINAL DEL COL·LECTOR 

 
121,400 

 
COTA DE SOLERA EN FINAL DEL COL·LECTOR 

 
121,00 

      COL:LECTOR DE SORTIDA 
    

      Q (l/s) 55,00  
    Diam (mm.) 290,8 S = PIx P^2 0,066  

  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,83  
  Longitud (m.) 95 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,004018  
  

      

  
h1 = 1,5x(V^2)/2g 0,052  

  

  
h2 = L x i 0,382  

  colze 90¹ 
 

h3 = 0.30 V^2/2g x 3 0,031  
  

  
Resguardo (m.) 0,500  

  

  
H total  (m.) 

 
0,966  

 

      

 
COTA SOLERA A LA SORTIDA DEL POU final 

 
121,43  

 
COTA RASANT TUB ARRIBADA POU final 

 
121,934  

      

      

      TUB SORTIDA EDIFICI COMPACTE – UNIO AIGUA 
TRACTADA AMB BYPASS GENERAL 

   

 
  

   
  

      Q (l/s) 5,06  
    Diam (mm.) 290,8 S = PIx P^2 0,066  

  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,08  
  Longitud (m.) 20 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,000034  
  

      

  
h1 = 1.5x(V^2)/2g 0,000  

  

  
h2 = L x i 0,001  

  

  
H total  (m.) 

 
0,001  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN ENTRADA  TUB 

  
121,935  

 
COTA DE ENERGÍA EN ENTRADA TUB 

 
121,935  

 
  

   
  

      

 
COTA DE MÁXIMA D'AIGUA EN POU SORTIDA EDAR 123,135  

      TUB SORTIDA DIP. AIGUA TRACTADA - POU RECIRCULACIÓ 
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      Q (l/s) 5,06  
    Diam (mm.) 290,8 S = PIx P^2 0,066  

  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,08  
  Longitud (m.) 4 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,000034  
  

      

  
h1 = 1.5x(V^2)/2g 0,0004  

  

  
h2 = L x i 0,000  

  

  
Resguard (m.) 0,200  

  

  
H total  (m.) 

 
0,201  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN ENTRADA  TUB 

  
123,450  

 
COTA D'ENERGÍA EN ENTRADA TUB 

 
123,450  

 
  

   
  

      

 
COTA D'AIGUA DIPÒSIT AIGUA TRACTADA 

 
123,75  

      TUB SORTIDA 
DECANTADOR 

    

      Q (l/s) 5,06  
    Diam (mm.) 125 S = PIx P^2 0,012  

  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,41  
  Longitud (m.) 3 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,003071  
  

      

  
h1 = 1.5x(V^2)/2g 0,013  

  

  
h2 = L x i 0,009  

  

  
Resguardo (m.) 0,550  

  

  
H total  (m.) 

 
0,572  

 

      

 
COTA DE RASANT EN TUB 

  
124,97  

 
COTA D'AIGUA EN ENTRADA  TUB 

  
124,309  

 
COTA DE ENERGÍA EN ENTRADA TUB 

 
124,322  

 
  

   
  

      

 
COTA DE RASANT EN CANAL DEL DECANTADOR 124,95  

      CANAL SORTIDA 
    DECANTADOR SECUNDARI 
    

      Q (l/s) 5,06  
    Ample (m.) 0,30 

    Alçada 
crítica(m) 0,03 

    Calat 0,15 R = S/P 0,075 
  1/n (Manning) 75 S = B x Ha 0,045  
  Longitut (m.) 9,74  V = Q/S 0,112  
  

  
i = V^2xn^2/R^(4/3) 7,11E-05  

  

      

  
Resguard arqueta  0,000  

  

  
h1 = 1,5V^2/2g 0,001  

  

  
h2 = L x i 0,001  

  

  
Resguard canal (m.) 0,080  

  

  
H total  (m.) 

 
0,082  
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COTA DEL ABOCADOR 

  
125,182  

 
COTA DE SOLERA DEL CANALET 

  
124,95 

      DECANTADOR  
     SECUNDARI ABOCADOR 

    

      Q/linea (l/s) 5,06  
    N¹ de RAMAS 1 
    N¹ aliviaderos 

     triangulars. 131  

    Qunit.  (l/s) 0,039  
    

      

  
h1 = (Q/1.32/tg a)^0.4 0,018  

  

  
H total  (m.) 

 
0,018  

 

      

 
COTA D' AIGUA EN EL DECANTADOR SECUNDARI 125,200  

      ENTRADA AL 
DECANTADOR  

    SECUNDARI 
      - ORIFICIS CONNEXIÓ 

    

      Q/linea (l/s) 10,53  
    Secció 0,144 
    Velocitat 0,073 

    µ 0,62  

    

  
h1 = 1/µ^2 x V^2/2g 0,001  

  

  
Resguard (m.) 0,002  

  

  
H total  (m.) 

 
0,003  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN ENTRADA DECANTADOR 

 
125,203  

 
COTA DE SOLERA DEL DECANTADOR 

 
121,20 

      ENTRADA DECANTADOR 
    TUB INDIVIDUAL 
    

      Q (l/s) 10,53  R = S/P 0,0001173 
  Diam (mm.) 150 S = PIx P^2 0,018  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,60  
  Longitut (m.) 3,00 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,005029  
  

      

  
h1 = 1.5 V^2/2g 0,027  

  

  
h2= L x i 0,015  

  colze 45¹ 
 

h3 = 0.12 V^2/2g 0,002  
  

  
Resguardo 0,003  

  

  
H total  (m.) 

 
0,047  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN REACTOR BIOLÒGIC 

 
125,250 

      PAS MESURADOR CABAL A  
    REACTOR BIOLÒGIC  
    

      Q (l/s) 5,06  R = S/P 7,799E-05 
  Diam (mm.) 100 S = PIx P^2 0,008  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,64  
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Longitud (m.) 4,80 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,010094  
  

      

  
h1 = 1.5 V^2/2g 0,032  

  

  
h2= L x i 0,048  

  Vàlvula oberta 
 

h3 = 0.62 V^2/2g*2 0,026  
  

  
Resguard 0,003  

  

  
H total  (m.) 

 
0,109  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN ARQUETA CÀRREGA i REGULACIÓ 125,360 

 
COTA DE RASANT TUB 

  
125,06 

      PAS DESGREIXADOR  A  
    ARQUERTA REGULACIÓ 
    

      Q (l/s) 7,12  R = S/P 0,0001173 
  Diam (mm.) 150 S = PIx P^2 0,018  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,40  
  Longitud (m.) 7,00 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,002299  
  

      

  
h1 = 1.5 V^2/2g 0,012  

  

  
h2= L x i 0,016  

  Vàlvula oberta 
 

h3 = 0.62 V^2/2g*2 0,010  
  colze 90¹ 

 
h4 = 0.30 V^2/2g x 3 0,007  

  

  
Resguard 0,306  

  

  
H total  (m.) 

 
0,352  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN DESGREIXADOR 

  
125,712 

 
COTA DE RASANT TUB 

  
124,89 

      PAS PER EL 
DESGREIXADOR 

    

      Q (l/s) 7,12    
   AMPLE (m.) 1,50  R = S/P 0,538  

  CALADO (m) 1,900  S = B x Ha 2,850  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,002  
  Longitut (m.) 3,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 2,54E-09  
  

      

  
h1 = 0.5 V^2/2g 0,000  

  

  
h2= L x i 0,000  

  

  
Resguard 0,031  

  

  
H total  (m.) 

 
0,031  

 

      PAS DE TAMISAT  A  
    DESGREIXADOR 
    

      Q (l/s) 7,12  R = S/P 0,0001173 
  Diam (mm.) 150 S = PIx P^2 0,018  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,40  
  Longitud (m.) 7,00 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,002299  
  

      

  
h1 = 1.5 V^2/2g 0,012  

  

  
h2= L x i 0,016  

  Vàlvula oberta 
 

h3 = 0.62 V^2/2g*2 0,010  
  colze 90¹ 

 
h4 = 0.30 V^2/2g x 3 0,007  
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Resguard 0,090  

  

  
H total  (m.) 

 
0,136  

 

      

 
COTA D'AIGUA EN CANAL SORTIDA TAMIS 

 
125,879 

 
COTA DE RASANT TUB 

  
125,72 

 
COTA DE SOLERA EN EL CANAL  

  
125,71  

      CANAL SORTIDA OBRA  
    TAMISAT 

     

      Q (l/s) 7,12    
   AMPLE (m.) 0,40  R = S/P 0,067  

  CALADO (m) 0,101  S = B x Ha 0,040  
  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,18  
  Longitut (m.) 1,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 2,02E-04  
  

      

  
h1 = 0.5 V^2/2g 0,001  

  

  
h2= L x i 0,000  

  

  
Resguardo 0,031  

  

  
H total  (m.) 

 
0,032  

 

      

 
COTA D'AIGUA PRINCIPI DEL CANAL DESPRÉS DE TAMIZ 125,911  

 
COTA DE SOLERA EN EL CANAL  

  
125,71  

      TAMIS DE 
FINS 

     

      Q (l/s) 7,12  
    AMPLE (m.) 0,30  S = B x Ha 0,078  

  CALADO (m.) 0,260  V = Q/S 0,09  
  s/b  (%) 0,700 

    Angulo B (¹) 75     
  Coeficiente ß 70 

    

      

  
h1=ß(s/b)^4/3xV^2/2gxsinB 0,026    

 

  
Resguard 0,044  

  

  
H total  (m.) 

 
0,070  

 

      

 
COTA DE AGUA ABANS DEL TAMIS  

 
125,980  

 
COTA DE SOLERA DEL CANAL 

  
125,72  

      - BOMBAMENT AIGUA CRUA 
   

      TUB SORTIDA BOMBAMENT 
    

      Q (l/s) 7,12  
    Diam (mm.) 138,4 S = PIx P^2 0,015  

  1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,47  
  Longitut (m.) 24 i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,003532  
  

      

  
h1 = 1.0 V^2/2g 0,011  

  

  
h2= L x i 0,085  

  Empalt 
 

h3 = 2 xv2/2g 0,023  
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colze 90¹  (2) 
 

h4 = 2x0.30 V^2/2gx4 0,027  
  

  
Resguard 0,020  

  

  
H total  (m.) 

 
0,166  

 

        Q (l/s) 7,12  
    Diam (mm.) 100 S = PIx P^2 0,008    

 1/n (Manning) 75 V = Q/S 0,91  
  Longitut (m.) 5,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,020  
  

      

  
h1 = 1.0 (V^2)/2g 0,042  

  

  
h2= L x i 0,100  

  Codo 90¹ 
 

h3 =1 x 0.3 V^2/2g 0,013  
  Välvula 

retención 
 

h4 = 1 x 0.80 V^2/2g 0,067  
  Valvula compuerta h5 = 1 x 0.12 V^2/2g 0,005  
  

  
Resguard 0,020  

  

  
H total  (m.) 

 
0,246  

 

      

        Q (l/s) 7,12  
    Diam (mm.) 70 S = PIx P^2 0,004    

 1/n (Manning) 75 V = Q/S 1,85  
  Longitud (m.) 0,50  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,134  
  

      

  
h1 = 0.5 (V^2)/2g 0,076  

  

  
h2= L x i 0,067  

  Conus 
 

h3 = 0,5 v2/2g 0,087  
  

  
Resguard 0,020  

  

  
H total  (m.) 

 
0,250  

 

      

      

 
COTA PIEZOMETRICA DESPRÉS D’ IMPULSIÓ 

 
126,743  

      

 
COTA DE ENERGIA DE L'AIGUA D'ARRIBADA 

 
124,050 

      

      

 
COTA PIEZOMETRICA EN ASPIRACIÓ IMPULSIÓN 123,250  

      

 
COTA MÀXIMA DE ENERGIA EN L'ASPIRACIÓ 

 
123,500 

 
COTA MÍNIMA DE ENERGIA EN L' ASPIRACIÓ 

 
123,000 

 
COTA MITJANA DE ENERGIA EN L' ASPIRACIÓ 

 
123,250 

      

      

 
DESNIVEL GEOMETRIC  MÁXIM 

  
3,327 

      

 
ALTURA GEOMETRICA DE BOMBAMENT (m.) 3,330  

 

      

 
ALTURA MANOMETRICA DE BOMBAMENT (m.) 3,993  

 

 
ALTURA MANOMETRICA MÀX  BOMBAMENT (m.) 4,243  
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 4.3. Línia de fangs. 

 
 

- RECIRCIULACIÓ DELS FANGS 
   

      

 
COTA AIGUA EN EL VAS DEL DECANTADOR (ASPIRACIO) 125,200  

 
COTA AIGUA EN EL TANC REACTOR 

 
125,25 

 
COTA RASANT TUB ENTREGA 

  
126,250  

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM INDIVIDUAL 

    

        Q (l/s) 5,47      
  Diam (mm.) 50 S = PIx P^2 0,002  
  1/n (Manning) 65 V = Q/S 2,79  
  Longitut (m.) 5,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,633  
  

      

  
h1 = 0.5 V^2/2g 0,198  

  

  
h2= L x i 3,166  

  Colze 90¹ 
 

h3 =1 x 0.3 V^2/2g 0,119  
  Välvula retenció 

 
h4 = 1 x 0.80 V^2/2g 0,633  

  Valvula comporta 
 

h5 = 1 x 0.12 V^2/2g 0,047  
  

  
Resguard 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
4,193  

 

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM COMU ACER 

    

     
  

  Q (l/s) 5,47      
  Diam (mm.) 90 S = PIx P^2 0,006  
 

  

1/n (Manning) 65 V = Q/S 0,86  
  Longitut (m.) 3,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,028  
  

      

  
h1 = 1.0 V^2/2g 0,038  

  

  
h2= L x i 0,083  

  Colze 90¹ 
 

h3 = 2 x 0.3 V^2/2g 0,023  
  Empalt 

 
h4 = 2 x V^2/2g 0,075  

  

  
Resguardo 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
0,248  

 

      

 
COTA MAXIMA DE ENERGIA EN L'ASPIRACIÓ 

 
130,691 

      

      

 
DESNIVELL GEOMÈTRIC  MÀXIM 

 
1,050 

      

 
ALTURA GEOMETRICA DE BOMBAMENT (m.) 1,050  

 

      

 

ALTURA MANOMETRICA DE BOMBAMENT 
(m.) 5,491  

 

       



Projecte  de l’EDAR i dels col·lectors de Bonastre (Baix Penedès) 

 

Annex 12.Càlculs hidràulics   -   19 

 

 

- FANGS A ESPESSIDOR 
   

      

      

 

COTA DE AIGUA MÀX EN DIPÒSIT ASPIRACIÓ 
BOMBES 125,250  

 

COTA DE AIGUA MITJANA DIPÒSIT ASPIRACIÓ 
BOMBES 125,200  

 
COTA DE AIGUA MÍN EN DIPÒSIT ASPIRACIÓ BOMBES 125,150  

      

 
COTA D'AIGUA MÀXIMA A L’ESPESSIDOR 

 
125,500  

 
COTA DE LA RASANT TUB EN ENTRADA ALS TANCS 126,00 

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM INDIVIDUAL 

    

        Q (l/s) 3,33      
  Diam (mm.) 50 S = PIx P^2 0,002  
  1/n (Manning) 65 V = Q/S 1,70  
  Longitud (m.) 5,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,235  
  

      

  
h1 = 0.5 V^2/2g 0,073  

  

  
h2= L x i 1,176  

  CoLze 90¹ 
 

h3 =1 x 0.3 V^2/2g 0,044  
  Välvula retenció 

 
h4 = 1 x 0.80 V^2/2g 0,235  

  Valvula comporta 
 

h5 = 1 x 0.12 V^2/2g 0,018  
  

  
Resguard 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
1,576  

 

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM COMU ACER 

    

        Q (l/s) 3,33      
  Diam (mm.) 75 S = PIx P^2 0,004  
  1/n (Manning) 65 V = Q/S 0,75  
  Longitud (m.) 3,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,027  
  

      

  
h1 = 1.5 V^2/2g -0,030  

  

  
h2= L x i 0,081  

  CoLze 90¹ 
 

h3 = 2 x 0.3 V^2/2g 0,017  
  empalt 

 
h4 = 2 x V^2/2g 0,058  

  

  
Resguardo 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
0,157  

 

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM COMÚ PVC 

    

        Q (l/s) 3,33      
  Diam (mm.) 79,2 S = PIx P^2 0,005  
  1/n (Manning) 70 V = Q/S 0,68  
  Longitud (m.) 24,40  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,017  
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h1 = 0.5 V^2/2g 0,012  

  

  
h2= L x i 0,426  

  Colze 45º 
 

h3 = 1 x 0.3 V^2/2g 0,007  
  CoLze 90¹ 

 
h4 = 2 x 0.3 V^2/2g 0,014  

  empalt 
 

h5 = 2 x V^2/2g 0,047  
  Valvula PIC 

 
h7 = 1 x 1 V^2/2g 0,023  

  

  
Resguardo 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
0,558  

 

      TUB IMPULSIÓ  
     TRAM REPARTIMENT EN PVC 

   

        Q (l/s) 3,33      
  Diam (mm.) 79,2 S = PIx P^2 0,005  
  1/n (Manning) 70 V = Q/S 0,68  
  Longitud (m.) 4,00  i = V^2xn^2/R^(4/3) 0,017  
  

      

  
h1 = 0.5 V^2/2g 0,005  

  

  
h2= L x i 0,070  

  CoLze 90¹ 
 

h3 = 2 x 0.3 V^2/2g 0,014  
  empalt 

 
h4 = 2 x V^2/2g 0,047  

  

  
Resguardo 0,030  

  

  
H total  (m.) 

 
0,165  

 

      

      

 
COTA PIEZOMETRICA EN PRINCIPI DE LA IMPULSIÓ  127,956  

      

 
ALTURA GEOMETRICA DEL BOMBAMENT (m.) 0,300  

      

 
ALTURA MANOMÈTRICA DE BOMBAMENT (m.) 3,255  

 
 

 

5.- DADES BÀSIQUES DELS TRACTAMENTS 

 

     A partir dels resultats obtinguts es defineixen els bombaments necessaris per a 

la circulació de l’aigua i els fangs al llarg de la planta depuradora. Pel que fa l’aigua 

l’únic bombament existent és l’inicial i a partir del pretractament l’aigua circula per 

gravetat fins a l’emissor situat al peu de l’Edar de Bonastre, al Torrent de l’Aguilera. 

Els fangs, en canvi, han de ser bombats o transportats al llarg del seu recorregut per 

la planta constantment. Així doncs trobarem un bombament per a la recirculació, un 

altre per conduir els fangs a l’espessidor, les corresponents bombes de desplaçament 

positiu que traslladen el fang a la centrifuga i d’aquí la sequedat d’aquest obliga a 

transportar el fang mitjançant cargols. 

 

     En aquest apartat es presenten les corbes de rendiment obtingudes per les 

bombes submergibles mitjançant el software propi de la casa comercial ABS. Les 

bombes que figuren en projecte són d’aquesta casa comercial encara que si el 

contractista de les obres vol substituir-les per unes de les mateixes o millors 
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característiques i sempre que la Direcció d’Obra mostri la seva conformitat podran 

ser substituïdes. A les següents pàgines apareixen les característiques de les bombes 

submergides de l’elevació d’aigua en capçalera, purga i recirculació de fangs. 

L’ordre d’aparició dels bombaments és l’indicat a continuació: 

 

Bombament aigua a capçalera:  AFP   1041   50 Hz 

Bombament de recirculació: AFP   0841   50 Hz 

Bombament de purga:  AFP   0841S 50 Hz  

 

     Les característiques de les dues bombes de desplaçament positiu que permeten 

el transports dels fangs espessits fins a la centrífuga són les següents: 
  
  

  Tipus: De fuset excèntric 

  Q=  3,6 m
3
/h 

    Pot = 1,1 kW   

   model C1XKC11RMB/V     

  MONO o similar   
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1.-  INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest annex és la realització dels càlculs estructurals necessaris 

per a la definició dels diferents elements que componen la estació depuradora. Els 

quatre elements subjectes a la necessitat d’aquest càlcul són els dos edificis existents a 

l’E.D.A.R., l’espessidor de fangs i el bloc compacte que suporta el reactor biològic, les 

arquetes de sortida i els elements del pretractament. El dimensionament d’aquest últim 

és el més complex donant a la quantitat d’elements a tenir en compte així com a les 

múltiples combinacions de càrregues possibles sobre ell. El procés que s’utilitza en els 

càlculs és la definició prèvia dels esforços que posteriorment s’utilitza per a la definició 

dels gruixos i armats dels diferents elements que constitueixen l’estructura. 
 

Per al present Projecte hem estudiat el dimensionament segons l'Instrucció EHE 

08 on es determinen les qualitats del formigó i els recobriments de les armadures, i 

demés característiques i disposicions, determinant- se a més en la dita Instrucció EHE, 

per tipologies, las quanties mínimes d'acer en armadures. 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

 2.1.- Materials 

Els materials a utilitzar en les obres seran de les següents característiques: 

  
        Formigons  segons EHE : 

      
         - Formigó HM-15 en neteja de fons d’excavació, realitzat amb ciment  Portland CEM I 

-32,5 i resistència característica a compressió 15 KN/mm2 als vint-i-vuit dies. 

        
 -  Formigó HM-20 en elements de formigó en massa, realitzat amb ciment CEM I - 

32,5 i resistència característica a compressió 20 KN/mm2 als vint-i-vuit dies. 

         - Formigó HA-30/p en elements armats, realitzat amb ciment Portland CEM I –42,5 i 

resistència característica a compressió de fck = 30 KN/mm2  als vint-i-vuit dies. 

 
Es proposa la consistència plàstica amb assentaments entre 3-5 cms del conus 

d’Abrams. 

La grossària màxima de l’àrid es fitxa en 20 mm. 

    
        L’ambient de treball a adoptar es prefixa de la manera següent: 

   
         - Interiors i exteriors de tancs:  HA -30-P-20-IV 

   
        Els recobriments mínims que es prendran seran de 35 mm. en seccions armades iguals 

als definits per als casos d’ambient IV (35 mm.) i els nominals Recnom seran de 40 

mm. per a les seccions armades. 

 
La màxima relació aigua ciment permesa serà de 0,50. Per las condicions de 

durabilitat. 
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Acers: 

       
        Les armadures utilitzades seran d’alta adherència corrugades: B500S, soldable, duresa 

natural, límit elàstic fy no menor que 500 kN/mm2. 

 

 2.2. Coeficients de seguretat. 

 

Els valors bàsics dels coeficients de seguretat per el estudi dels estats límits últims son 

els següents: 

- Coeficient de minoració de l’acer:   1,15 

- Coeficient de minoració del formigó:  1,5 

- Coeficient de ponderació d’accions (segons control): 

· De efectes desfavorables (permanent o variable): 

  

permanent 

  

1,5/1,35 

  

permanent no constant 

 

1,6/1,5 

  

variable 

  

1,6/1,5 

 · De efecte favorable: 

  

permanent 

  

1 

  

variable 

  

0 

 

En cas d’accident els danys son exclusivament materials i el nivell de control en la 

execució de les obres es considera de normal a intens. 

 
Això permet corregir el coeficient de ponderació d’accions desfavorables, que queda 

finalment en 1,60. 

 

 2.3. Quadres resum de les característiques dels materials: 

(EHE) QUADRE DE ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT 

CARACTERISTIQUES           

      Tota l'Obra Fonamentació Comprimits Flectats Altres 

FORMIGO               

Resistència característica   30         

Fck(N/mm
2
)               

Tipus de ciment (RC-03) 
 

CEM I 42.5      
 

  

Quantitat màxima/mínima   400/250         

de ciment (Kg/m
3
)             

Mida màxima de l'àrid (mm) 20         

Tipus d'ambient (agressivitat) MODERADA         

Consistència del formigó   PLASTICA         

Assentament conus d'Abrams (cm) de 3 a 5         

Sistema de compactació   VIBRAT         

Nivell de control previst   NORMAL         

Coeficient de minoració   1.50         
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Resistència de calcul del 
 

20,00     
 

  

formigó Fck (N/mm
2
)             

        (EHE) QUADRE DE ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT 

CARACTERISTIQUES           

      Tota l'Obra Fonamentació Comprimits Flectats Altres 

ACER               

Barres Designació   B-500S         

  Límits elàstics N/mm
2
 500         

Nivell de control previst   NORMAL         

Coeficient de minoració   1,15         

Resistència de càlcul de l'acer 434,78     
 

  

(barres) Fck (N/mm
2
)             

Malles Designació   B-500T         

electro-               

Soldades Límit elàstic N/mm
2
 500         

EXECUCIO               

Nivell de control previst   NORMAL         

Danys previsibles   MITJOS         

Coeficient de majoració de les 1,60         

accions desfavorables 
 

      
 

  

 

(MV) QUADRE DE ELEMENTS ESTRUCTURALS DE L'ACER 

CARACTERISTIQUES           

      Tota l'Obra Fonamentació Comprimits Flectats Altres 

ELEMENTS DE L'ACER LAMINAT           

Acer en Classe i   S275JR         

perfils designació             

  Límit elàstic N/mm
2
 275         

Acer en Classe i   S235JR         

xapes designació             

  Límit elàstic N/mm
2
 235         

ELEMENTS FORATS D'ACER           

Acer en Classe i   ST37         

perfils designació             

  Límit elàstic N/mm
2
 173         

                

                

(NBE-FL-90) QUADRE DE MURS D'OBRA DE FÀBRICA 

CARACTERISTIQUES           

      Tota l'Obra Fonamentació Comprimits Flectats Altres 

OBRA DE FÀBRICA             

Tipus d'obra de fàbrica (RL-88) PERFORAT         

Classe d'obra de fàbrica (RL-88) P             2ª         

  
  

 29x14x6,5 
 

  
 

  

       - R150         

Resistència a compressió (N/mm
2
) 15         

MORTERS               

Tipus de ciment (RL-88)   CEM I 42.5          

Tipus de calç             

Tipus de sorra (Rodat/Matxaqueig) RODAT         
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Mida màxima de la sorra (mm) 5 mm.         

Additius               

Tipus de morter   M-20a         

Resistència a compressió (N/mm2) 20         

Plasticitat     GRASSA         

Dosificació     p.p. 1:8         

MURS               

Classe de mur   APARELLAT         

Tipus d'aparell   SOGA         

Resistència de càlcul de   15,00         

l'obra de fàbrica (N/mm
2
)             

ACCIONS               

Cas de carga     CAS I         

Coeficients de ponderació   1,65         

Taula 1. Resum de les característiques dels materials. 

 

 2.4. Disposicions de les armadures: 

Recobriment armadures principals a 4,0 cm. 

    Diàmetre màxim adoptat: 25 mm. 

 

   
 2.5. Ancoratge d’armadures 

Han de complir les condicions (per a barra aïllada): 

   
       
 

      

       Per a formigó HA-30p i acer B500S (fyk = 5.000 kg/cm2), amb m = 13 s’obtenen els 

valors: 

       Longituts d'ancoratge per a diferents diàmetres: 

   

                     6 8 10 12 16 20 

Lb (I)  - 15 20 25 30 40 52 

Lb (II) - 21,4 28,6 35,7 42,9 57,1 72,8 

       Per a l’ancoratge quan no siguin necessàries les barres: 

  
       

 

× 1,3 Lb per a grups de dues 

barres. 

   

 

× 1,4 Lb per a grups de tres 

barres. 

   

 

× 1,6 Lb per a grups de quatre 

barres. 
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 2.6.  Condicions de fissuració. 

La taula següent resumeix el valor màxim de fyd corresponent al mètode simplificat de 

càlcul exposat en els articles 49.2.4 i 49.2.5 de la anterior Instrucció EH-91. Per el 

ambient  I y II. Se inclou, a més a més, el valor d’ Us, corresponent a un rodó aïllat: 

        Amb els càlculs es farà la comprovació de la fissuració segons la EHE, per la classe de 

exposició IV de la mateixa, per les seccions més característiques. 
        

Les obertures de fissures seran: 0,2 mm. per el costat de l’aigua i de les terres.  

  
         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        

 
 

       

         
 

       

        

        

        

        

        

         
 
 
        

Les obertures de fissures seran: 0,2 mm. per el costat de l’aigua i de les terres.

Diám
Mm

AMBIENT I AMBIENT II

Recub
mm

Quantia Recub
Mm

Quantia

³ 2‰ ³ 3‰ ³ 3‰ ³ 4‰ ³ 6‰

10

12

16

20

20

20

25

30

fyd
Us1

fyd
Us1

fyd
Us1

fyd
Us1

3500
2,749

3200
3,619

3100
6,233

2800
8,769

3600
2,827

3400
3,845

3200
6,434

2900
9,111

30

30

30

35

Fyd
Us1

Fyd
Us1

Fyd
Us1

Fyd
Us1

2600
2,941

2400
2,714

2000
4,021

1800
5,655

2800
3,167

2500
2,827

2100
4,222

1900
5,969

3200
3,619

2900
3,280

2500
5,027

2100
6,597

Per el cas d’Ambient III l’aplicació del mètode general, consistent en la

comprovació de que l’amplada característica de fissura Wk per tal que no superi

el valor límit de 0,1 mm, es tradueix després de fitxar el valor dels paràmetres de

la equació que calcula Wk, en la limitació respecte fyk següent:

                 306.487

       fyk £ ---------------
             (108 + 3,785 Æ)

La taula següent resumeix els valors de fyd i Us corresponents a els

diferents diàmetres:

Diàmetre

mm

Fyd

kp/cm
2

Us1

Tn

10

12

16

20

2.109
2.005

1.826

1.677

1,65

2,26

3,67

5,26
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 2.7. Quanties mínimes de disseny d’armadures. 

Els valors que dona la nova Instrucció EHE per el armat mínim en les seccions, 

se exposen a continuació. 

 

  2.7.1 Quanties segons EHE. 

En funció del tipus d’acer adoptat (B500S) i del tipus de element estructural es 

determinen les següents quanties geomètriques en les armadures (en tant per mil de la 

secció total del formigó): 
 

        

En pilars: 

   

 4   

En lloses: 

   

 1,8   

En bigues zona traccionada: 

 

 2,8   

En bigues zona comprimida: 

 

 0,84   

En murs; horitzontal per cara: 

 

 1,6   

En murs; horitzontal per cara amb juntes (<7,5 m):  0,8   

En murs; vertical per cara: 

  

 0,9   

    

    

Exemples d’aplicació: 

  

    

    

    

Pilars: 

   

    

25x25 

 

Quantia mínima:  2,5 cm2.   

30x30 

   

 3,6 cm2.   

40x40 

   

 6,4 cm2.   

    

    

 

        Lloses: 

       1,00 x 0,20  

 

Quantia mínima: 

 

3,6 cm2.  

 1,00 x 0,25 

    

4,5 cm2.  

 1,00 x 0,30 

    

5,4 cm2.  

 1,00 x 0,40 

    

7,2 cm2.  

 1,00 x 0,50 

    

9 cm2.  

 1,00 x 0,60 

    

10,8 cm2.  

 

        Murs: 

       

1,00 x 0,20  Quantia mínima H: 

  

3,20 

cm2. 

5 fi 

10/ml 

 

1,00 x 0,20  Quantia mínima V: 

  

1,80 

cm2. 4 fi 8/ml 

 

1,00 x 0,25  Quantia mínima H: 

  

4,00 

cm2. 

4 fi 

12/ml 

 

1,00 x 0,25  Quantia mínima V: 

  

2,25 

cm2. 5 fi 8/ml 

 

1,00 x 0,30  Quantia mínima H: 

  

4,80 

cm2. 

5 fi 

12/ml 

 

1,00 x 0,30  Quantia mínima V: 

  

2,70 

cm2. 

5 fi 

10/ml 

 

1,00 x 0,35  Quantia mínima H: 

  

5,60 

cm2. 

5 fi 

12/ml 

 

1,00 x 0,35  Quantia mínima V: 

  

3,15 

cm2. 

5 fi 

10/ml 

 

1,00 x 0,40  Quantia mínima H: 

  

6,40 

cm2. 

6 fi 

12/ml 

 1,00 x 0,40  Quantia mínima V: 

  

3,60 5 fi 
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cm2. 10/ml 

1,00 x 0,50  Quantia mínima H: 

  

8,00 

cm2. 

4 fi 

16/ml 

 

1,00 x 0,50  Quantia mínima V: 

  

4,50 

cm2. 

4 fi 

12/ml 

 

1,00 x 0,55  Quantia mínima H: 

  

8,80 

cm2. 

5 fi 

16/ml 

 

1,00 x 0,55  Quantia mínima V: 

  

4,95 

cm2. 

5 fi 

12/ml 

 

        

         L'armadura per esforços de tracció simple o composada será: 

   
        As x Fyd = 0,20 x Ac x Fcd 

     
        En el cas d’una secció de 0,30 x 1,00 m. i Fcd = 200 KN/m2; Es 

té: 

   
        As = 25,88 cm2 que correspon a 2 cares de 6 diàmetre 16 /ml. 

    

 

3.-   CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

 En les primeres capes sembla que trobarem , a part de les terres vegetals abans 
descrites, el terreny  del tipius quaternari d’origen al·luvial o col·luvial, o bé les margues arenes 
i arenisques del terciari. 
 
 Sempre val a dir, que caldria la confirmació dels assajos in-situ i de laboratori 
pertinents, realitzats per professionals. 
   
 La terra vegetal de les capes més superiors, en quant a excavabilitat, presenta unes 
característiques òptimes, no obstant això, la seva estabilitat és entre regular i dolenta. Per tal 
de realizar una bona explanada primerament seria convenient retirar aquestes primeres capes 
de terreny vegetal , que a més són molt riques en materia orgánica, la qual cosa es perjudicial 
pels materials. 
 
 La segona capa que trobem, fins al 3-4 metres molt aproximativament, de sorres, i 
graves argiloses, té una qualitat d’estabilitat bona, i una faclitat d’excavabilitat entre fácil,i 
mitja. Per altra banda serán fácilment aconseguides amb les eines mecàniques corresponents.  
  
 La capa d¡argiles verd-vermelloses presenten una excabilitat de dificultat mitja, però 
un estabilitat escel·lent. No obstant això s’haurà de tenir en comte que al ser argil·les corren el 
risc d’exandir-se en presencia d’aigua, i arriben a perdre un 50% de la seva resistència en 
contacte amb aquesta. 
 
 Pel que fa a la geotècnia d’aquestes capes últimes de la zona d’estudi, estem parlant 
de sòl de gra fi, amb plasticitat mitja, que pot ser catalogat com a fort els primers metres, per 
pasar gradualment a consistencia dura.  Són sol segurament preconsolidats per pressions 
litoestràtiques anteriors, pel que els considerem poc deformables. 
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4.- TIPOLOGIA DE LES ESTRUCTURES 

 

Es preveuen les següents tipologies estructurals. 

 

4.1.- Tancs, pous i arquetes. 

Placa rectangular encastada en dues cares i en la base.  

Solera d’una peça. Solidària als murs. 

4.2. Edificis. 

 

Estructura de biguetes i revoltons de formigó. 

 

 

5.- ACCIONS A CONSIDERAR I MODEL ESTRCTURAL EMPRAT 

5.1.- Accions a considerar. 

5.1.1.- En tancs de procés. 

Càrrega d’aigua, nivell de treball +0,1 m. 

     Empenta de terres considerant una sobrecàrrega produïda per un vehicle de 40 t situat a 

3 m del tanc. 

Sobrecàrregues en ponts i passarel·les des de 500 kg/m2. 

   Sobrecàrregues en coberta per conservació de 150 kg/m2. 

   Reacció del terreny       

En cas de nivell freàtic en pla de recolzament (soleres) empenta d'aigua i 

sotpressió 

  

        Es comprovarà l'estabilitat i la flotabilitat, i s'estudiarà la resistència. 

 

   
5.1.2.- En edificis. 

a) Accions gravitatòries. 

AMBCARREGUES I SOBRECARREGUES (CTE-2006) 

US O ZONA DE L'EDIFICI sanitari coberta EC coberta EI   

CARREGUES SUPERFICIALS (kN/m2) 

Pes propi del forjat/solera 3,0 4,6 5,1   

Revestiments 0,8 1,5 1,5   

Sobrecarrega d'us / neu 5,0 1,6 1,6   

Sobrecarrega de l'envà 1,0 1,3 1,3   

CARREGA SUPERFICIAL TOTAL 9,8 9,0 9,5   

CARREGUES LINEALS (kN/m) 

Pes propi de les façanes 2,5       

Pes de particions pesades         

Sobrecarrega en voladís   1,0 1,0   

CARREGUES HORITZONTALS (kN/m) 
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Sobrecarrega horitzontal a la vorera superior dels 
plastrons 

1,0 
      

 

b) Accions del vent. 

ACCIO DE VENT (CTE-2006) 

Alçada de 
coronació de 
l'edifici (m) 

Situació:                                 
NORMAL ó 
EXPOSSADA 

Pressió 
Dinàmica 
(Kn/M2) 

Coeficient 
Eòlic a 

Sobrevent 

Coeficient 
Eòlic a 

Sotavent 

Variable N 0,5 0,5 0,5 

 

c) Accions tèrmiques i reològiques. 

D'acord amb la norma NBE-AE-88 (capítol VI), aquestes accions es tenen en compte a 

l'hora de prendre la decisió de disposar juntes de dilatació o constructives. 

Per al càlcul de les deformacions tèrmiques, se adopta per a la estructura un Coeficient 

de Dilatació Tèrmica de valor 0,005 m/m ºC. 

 

d)  Accions sísmiques. 

S'han considerat segons lo prescrit en la vigent norma NSCE-02. La acceleració 

sísmica bàsica es de 0,10g, i el coeficient de contribució es d'1,0.  
 

e) Combinacions d’accions. 

Els elements resistents es calculen tenint en compte les sol·licitacions corresponents a 

les combinacions d'accions més desfavorables. 

   Cadascun dels elements es dimensiona de manera que acompleixi els requeriments del 

seus estats límits per a la combinació d'accions més desfavorable. 

 

5.2. Models estructurals. 

Cadascun dels elements es calcularan segons el seu model estructural, i amb les eines 

que dona la bona pràctica del càlcul estructural, segons els mètodes de la estàtica, les 

normes específiques, els valors del tipus taules de plaques (Bâres) i els programes 

informàtics. 
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6.-  JUATIFICACIÓ DELS PRINCIPALS ELEMENTS DEL PROJECTE 

Es preveu la justificació dels principals elements del Projecte, es a dir: 

  
          - Reactor biològic i decantador 

       - EspessIdor de fangs. 

       - Edifici de control i serveis. 

  - Edifici de tractament de fangs. 

     
        S’adjunta seguidament el càlcul mecànic de cadascun dels elements més característic 

que comprenen el projecte en les seves formes i components constituents elementals. 

 

6.1. Edifici compatce reactor - decantador 

Aquest és l’element que presenta una majors singularitats i donat a això resulta el que 

majors complicacions de càlcul comporta. S’utilitza el programa robot per a obtenir els 

esforços als que pot estar sotmès el reactor amb totes les possibilitats de càrrega 

possible. Els esquemes i resultats del càlcul realitzat amb robot es presenten en l’adjunt 

a aquest annex. 

6.1.1.- Croquis. 
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6.1.2.- Elements a estudiar. 

Mur longitudinal exterior. 

Mur longitudinal interior. 

Mur sota edifici longitudinal. 

Mur sota edifici transversal. 

Xamfrà interior. 

Solera. 

 

6.1.3.- Accions considerades 

En la modelització de la estructura en qüestió s’ han tingut en compte els 

següents tipus de càrrega:  

 

1- Pes propi: 

El corresponent a elements de formigó estructural fixat per la EHE: 

γ = 2.50 T/m3. 

 

2- Empenta de terres: 

Component horitzontal: 

Empenta al repòs que actua sobre els murs exteriors. L’angle de fregament intern 

del terreny és de         φ = 44°, K0 = 1 - sinφ = 0.3 (fòrmula de Jaky), γ = 2.00 T/m3. 

L’alçada de terres considerada per al càlcul és de 5 m. 

 

3- Reblert de formigó en massa: 

S’ha tingut en consideració el pes que produeixen els reblerts de formigó en 

massa (HM) situats en la planta inferior de la E.D.A.R, amb un pes específic de γ = 2.3 

T/m3. L’ acció s’ ha modelitzat com una força uniformement distribuïda sobre la solera 

de la planta inferior. 

 

4- Sobrecàrrega d’ explotació (planta inferior): 

La sobrecàrrega d’ ús o explotació corresponent al màxim volum d’aigua dels 

diferents dipòsits que integren l’estructura. 

 L’alçada a la que pot arribar la làmina d’aigua varia depenent del dipòsit que 

s’analitzi. Les sobrecàrregues d’ús es desglossen en una càrrega uniformement 

distribuïda sobre la solera i una càrrega triangular aplicada en els diferents murs del 

dipòsit en qüestió.  

S’ha tingut en compte el fet de que per als tres dipòsits on s’ubica l’aigua, la 

sobrecàrrega d’explotació (en el cas de que aquesta existeixi) pot actuar de forma 

independent amb la resta. 

 

5- Pilars de la planta superior: 

S’ ha calculat inicialment la planta superior obtenint d’aquesta manera tots els 

esforços que es produeixen sobre els pilars. L’esforç axil que s’obté en cadasqun dels 

sis pilars de la planta superior s’ha tingut en compte en el càlcul del model realitzat, 

modelitzant els esmentats axil com càrregues puntuals que  actuen sobre els diferents 

murs de l’estructura. esta manera todos los esfuerzos. 
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6- Sobrecàrrega d’ explotació (planta superior): 

S’ ha tingut en compte la sobrecàrrega d’ explotació de la planta superior actuant 

de forma uniformement repartida sobre el forjat de la planta superior y amb un valor de 

5 kN/m2. 

 

7- Paviment planta superior: 

El paviment de la planta superior actua com una càrrega uniformement repartida 

sobre el forjat de la planta superior amb un valor de 1 kN/m2. 

8- Maquinària planta superior: 

 

En la planta superior (sala de bufants) s’ubiquen dos soplants i es modelitzen en 

el càlcul com càrregues puntuals actuant amb un valor de 10 kN. 

L’annex de dades adjuntes en la present memòria de càlcul es poden observar les 

diferents distribucions considerades.  

 

 

6.1.3. Model:  

 

El model de càlcul utilitzat és un model tridimensional d’elements finits amb elements 

amb tipologia de placa. A continuació es presenta un esquema del model utilitzat amb la 

corresponent malla d’elements finits. 

 

 

Els elements utilitzats per la definició del model queden numerats de la següent manera: 
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i. Característiques de les plaques del model: 
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6.1.4. Llistat i esquemes de càrregues del model: 
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Pes propi. 
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Empenta del terra 

 

Pes reblerts de formigó en massa. 
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Sobrecàrrega d’aigua I: 

 

Sobrecàrrega d’aigua 2: 
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Sobre càrrega d’aigua 3:  

 

 

Pilars planta superior: 
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Sobrecàrrega planta superior: 

 

Paviment planta superior: 
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Maquinaria planta superior: 

 

ii. Càlculs realitzats pel model: 

Un cop definida la geometria i les càrregues possibles és procedeixes a córrer el model 

amb totes les combinacions de càrregues possibles (1024 exactament). A partir d’aquí 

s’obtenen les lleis d’esforços per a tots els casos i se’n trien les més desfavorables per a 

la definició dels elements que constitueixen l’estructura i els seus corresponents armats. 

6.1.5.- Càlculs estructurals dels diferents elements. 

A partir dels resultats obtinguts al model i tenint en compte les directrius marcades a la 

EHE 08 es desenvolupen les pertinents fulles de càlcul que permeten resoldre el 

dimensionament dels elements que formen el conjunt de la estructura. 

6.1.5.1. Solera: 
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Comprovació d’esgotament degut a tallant:  
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6.1.5.2.Forjat: 

 

- Fibra inferior a flexió simple. 
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- Fibra superior. 
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6.1.5.3. Mur 1: 
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6.1.5.4.- Mur 2. 
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6.1.5.5.- Mur 3: 
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6.1.5.6.-  Mur 4: 
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6.1.5.7. Mur 5. 
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6.1.5.8. Mur 6. 
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6.1.5.9.-  Mur 7. 
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6.1.5.10.- Mur 8. 
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6.1.5.11. Mur 9. 
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6.1.6 Estabilitat i flotabilitat. 

COTA DEL TERRENY 
 

35,31 
     COTA DEL NIVELL FREATIC:                  < 32,51 
     COTA DE SOLERA (SUPERIOR): 32,14 FONDARIA EXCAVACIÓ TEORICA 3,57   

SUBPRESSIO (Tn/m2) 
 

0,77 ALÇADA REBLER: 
 

0,75 
 

         EMPENTA DE LA SUBPRESSIÓ: 
   

  
  

         E (Tn) = 
  

130,1839 
 

SECCIÓ LLOSA 139,18 m2 

         

         PES PROPI: 
        

   
MITJÀ 

 
MÀXIM 

   SOLERA 
  

139,18 
 

139,18 
   MURS 

  
192,00 

 
192,00 

   

   
16,37 

 
16,37 

     
  

25,83 
 

25,83 
   

   
7,42 

 
7,42 

   

   
6,65 

 
6,65 

     
  

9,83 
 

9,83 
   MASSIS 

  
27,12 

 
27,12 
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FORJAT COBERTA 
 

15,64 
 

15,64 
   

   
0,00 

 
7,36 

   JASSERES I RIOSTRES 
 

6,87 
 

6,87 
   PILARS 

  
2,57 

 
2,57 

   FORJAT INTERMITG 
 

25,68 
 

25,68 
   

   
0,00 

 
16,16 

   MURS EDIFICI 
 

24,69 
 

24,69 
   

   
5,47 

 
5,47 

   AIGUA 
  

0,00 
 

406,13 
 

  
 

   
0,00 

 
23,63 

   TERRES 
  

91,44 
 

91,44 
   Suma: 

  
596,74 Tn 1050,01 Tn 

  

         Càrrega de substitució de terres: 1002,06 Tn 
    COEFICIENT DE SEGURETAT A LA FLOTACIÓ: 

 
4,58 

   

         REACCIÓ SOBRE EL TERRENY I  EN SOLERA 
     

    
minima 

 
màxima 

  Càrrega diferencial en sec: 
 

= 457,57 Tn 444,91 Tn 
 Reacció diferencial en sec: 

 
3,288 Tn/m2 3,197 Tn/m2 

 Reacció del terreny: 
  

4,288 Tn/m2 7,545 Tn/m2 
  

6.2. Edifici de control: 

 L’edifici de control és una construcció d’una sola planta suportada per un 

estructura de sis pilars sobre el que es suporten les corresponents jàsseres que suporten 

el forjat prefabricat que realitza el tancament de l’edifici per la part de dalt. La 

cimentació és realitza sobre el bloc del reactor que s’ha definit curosament en l’apartat 

anterior i que ha tingut en compte la càrrega que suposa l’edifici. La simplicitat de la 

estructura comporta que s’hagin de dimensionar únicament el forjat, els pilars i les 

jàsseres sobre un únic estat de càrregues. Els murs seran autoportants i la seva única 

funció és el tancament de l’edifici. 

6.2.1 Forjat. 

ESTAT DE CÀRREGUES 
      

        

 
PES PROPI: 

 
210 Kp/m2 

   

 
Xapa compressió 100 Kp/m2 

   

 
Formigó cel·lular 110 Kp/m2 

   

 
tela asfàltica+geo+morter 75 Kp/m2 

   

 
Rasilla 

 
60 Kp/m2 

   

  
Suma c.c. 555 Kp/m2 

   

        SOBRECARREGUES: 
      

 
Us 

 
150 Kp/m2 

   

 
Neu 

 
60 Kp/m2 

 
C.C./T. = 0,73 

  
Suma s.c. 210 Kp/m2 

 
S.C./T. = 0,27 

  
TOTAL 765 Kp/m2 615 Kp/m2 0,80 

        TIPOLOGIA: Unidireccional 
     Tipus: biguetes + revoltons formigó   
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      Ample: 1,00 m. 
     Cantell:  21 + 4 

      Pes propi: 310 
      Llum de càlcul (m):    5,60   

   

        Esforços: 
 

  de servei 
 

majorat 
  Moment flector Mf(mkp/m):   2998,80 

 
4498,20 

  Esforç tallant (Kp/ml):   2142,00 
 

3213,00 
  

  
  

     Resulta dons per a el ambient més restrictiu: 

    La placa 

 

capaç per a un moment de: 

 

11700 mKp/m. 

 

  

i un tallant de: 

 

10000 Kp/ml. 

 

        El forjat disposarà d'armadures en la xapa de compressió de diàmetre 8/ 150x150.  

  El forjat disposarà d'armadures dins la capa de compressió de diàmetre 12/ 2 uts/per placa.   

 per cosit de rigidització del forjat i unió a les riostres.  

 

    

        
6.2.2. Pòrtic. 

 

 Els pilars i les jàsseres formen una única peça estructural que es modela 

conjuntament amb l’objectiu de dimensionar-la. A continuació es presenten les 

càrregues que aquesta suportarà i les seves característiques geomètriques: 

CONCARREGUES 
 

vano exterior 
 

vano central 
  PES PROPI JASSERA 

 
3,00 KN/ml 3,00 KN/ml 

 

   
     

   

   
vano exterior vano central vano exterior 

  JASSERA 1  LLUM DE CÀLCUL (m): 3,20 2,90 2,90 
  ample gravitant (m): 

 
2,88 2,88 2,88 

  

        CONCARREGUES 
      PES JASSERA KN/ml 3,00 3,00 3,00 

  CONCARREGA FORJAT KN/ml 15,96 15,96 15,96 
  suma C.C. 

 
KN/ml 18,96 18,96 18,96 

  

        SOBRECARREGUES 
 

  
    US màxima 

 
KN/ml 6,04 6,04 6,04 

  suma S.C. 
 

KN/ml 6,04 6,04 6,04 
  carrega TOTAL KN/ml 24,99 24,99 24,99 
  

 
Sense P.P. KN/ml 21,99 21,99 21,99 

  

    
  

   

        

   
vano exterior vano exterior   

  RIOSTRES LLUM DE CÀLCUL (m): 5,45 5,45 
   

        

   
  

   
  

CONCARREGUES 
      PES JASSERA KN/ml 3,00 3,00 
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CONCARREGA FORJAT KN/ml 3,89 0,00 
  

  

suma C.C. 
 

KN/ml 6,89 3,00 
  

  

        SOBRECARREGUES 
  

  
   US màxima 

 
KN/ml 1,47 0,00 

  
  

suma S.C. 
 

KN/ml 1,47 0,00 
  

  

carrega TOTAL KN/ml 8,36 3,00 
  

  

 
SIN P.P. KN/ml 5,36 0,00 

  
  

 

S’utilitza el programa Axis per al càlcul de les lleis d’esforços del pòrtic i amb 

els moments i tallants màxims és defineixen els elements que conformen el pòrtic 

mitjançant fulls de càlcul d’acord amb la EHE – 08. 

 

El formigó utilitzat en el pòrtic és el mateix que s’utilitza a la resta d’estructures. 

HA30/B/20/IV+Qb. La secció dels pilars serà de 30x30. Els pilars tindran un armat a 

compressió constituït per quatre barres de 20 mm de diàmetre d’acer B 500 s.   Pel que 

fa l’armat necessari pel tallant es col·loquen cèrcols de diàmetre 10 cada 18 cm.  

 

Pel que fa les jàsseres la seva secció serà de 30x40 i presentarà un armat tant a la 

fibra inferior com a la fibra superior de 2 barres de 16 cm de diàmetre. Els cèrcols 

s’adoptaran del mateix diàmetre que els de les columnes i es situaran cada 20 cm. 

 

6.3. Edifici de fangs: 

Les similituds entre tots dos edificis tant per càrregues com per dimensions fan 

que el dimensionament dels diferents elements estructurals sigui equivalent exceptuant 

la cimentació. Ja que l’edifici de control es sustentava sobre la llosa del dipòsit del 

reactor biològic i l’edifici de tractament de fangs requereix una cimentació pròpia. 

  

El fet de haver de situar equips a sobre del paviment i la necessitat de garantir 

una impermeabilitat mínima fa que s’opti per un cimentació sobre la pròpia llosa de 

formigó necessària per suportar el pes dels equips.  

 

La llosa es realitzarà amb el formigó emprat a la resta d’estructures i tindrà un 

gruix de 30 cm. L’armat de la llosa es conforma amb dues malles (una a la fibra inferior 

i una altre a la superior) de barres de 16 cm de diàmetre situades cada 25 cm.  

 

S’ha triat aquest model de cimentació ja que arribar al nivell de gresos 

mitjançant pilots resultava poc adient, preferint-se la tipologia d’estructura descrita en 

que tot l’edifici es comporta com un bloc. 
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6.4. Espessidor: 

 L’espessidor de fangs funciona a nivell estructural com un dipòsit circular que 

suporta per la cara interior la pressió dels fangs i a la part superior de les càrregues de la 

coberta i la passera. Existeixen gruixos i armats estàndards per a aquest tipus 

d’infraestructura. Aquests apliquen la normativa actual així com les característiques 

pròpies que s’han definit i aplicat durant anys en dipòsits d’aquest tipus. L’estructura 

resultant és la que es presenta a continuació. 

 6.3.1. Formigó i armadures 

El conjunt es realitza amb el formigó estructural utilitza en tota l’obra HA-

30/B/20/IV+Qb. L’acer és del tipus B500s. El recobriment mínim de les armadures és 

de 40 mm. El bloc de l’espessidor presenta a la solera tant a la fibra inferior com a la 

superior una malla de barres de 12 mm de diàmetre col·locades cada 10 cm. Les parets 

del dipòsit presenten una armadura perimetral a la cara interior i exterior del dipòsit de 

barres de 10 mm de diàmetres col·locades cada 10 cm. L’armadura vertical de les parets 

té les mateixes característiques que la perimetral, conformant una malla quadrada de 

10x10 cm. A la part baixa del dipòsit, 1,5 m des de la solera, que ha de suportar majors 

pressions es col·loca una armadura de reforç vertical de barres de 16 mm de diàmetre 

cada 20 cm i un perimetral de barres de 12 mm de diàmetre cada 10 cm. 

Les arquetes laterals presenten una disminució de secció i d’armat. Col·locant-se 

tant a la solera com en els murs verticals malles de 20x20 cm amb barres de 12mm de 

diàmetre. 

 

El pont del espessidor al tractar-se d’una estructura lleugera de formigó presenta 

una armat de 8 barres de  12 mm de diàmetre tant a la fibra superior com a l’inferior. El 

recolzament pont es fa col·locant un recolzament de neoprè sobre el mur de 

l’espessidor. 

 

Tots els ancoratges segueixen la normativa EHE tenint les següents longituds 

depenent del diàmetre de barra: 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

 Aquest annex té per objecte exposar i justificar la instal·lació elèctrica de la 

estació depuradora, comandament i enllumenat en baixa tensió de la Planta Depuradora 

d’aigües Residuals de Bonastre. 

 

 

2.- REGLAMENTACIÓ  

 

En la seva redacció s’han tingut en compte les especificacions contingudes en: 

 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

Novembre. 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones i Centros de transformación, 

según Real Decreto 3.275/82, de 12 de Noviembre, (B.O.E. nº 288 de 1-12-81). 

- Reglamento de Verificación Eléctrica  y Regularidad en el suministro de energía 

(Decreto 12-3-54). Modificación artículos 2 y 92 (Decreto 2-2-79, B.O.E. 7-4-79). 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Decreto de 20-9-73- (B.O.E. De 9-10-

73), e Instrucciones Complementarias MIBT (Orden 31-10-73, B.O.E. 27-12-73). 

- Normas MV, Alumbrado urbano de Ministerio de la Vivienda de 1965. 

- Nomas particulares de la subministradora en la Zona 

- Normas de Seguridad E Higiene en el trabajo.  

 

Les obres es regiran a més per el prescrit en el Plec de Condicions del Projecte General 

de la Depuradora. 

 

 

3.- TENSIONS 

 

 3.1. Mitja tensió 

 

 L’alimentació elèctrica a la planta es farà de mitja Tensió. Partint d’una línia 

aèria que garantirà la companyia elèctrica, s’ampliarà la línia que conduirà fins el centre 

de transformació. La potència dels transformadors a utilitzar, es determina en l’apartat 

corresponent a la justificació dels càlculs. La mesura de l’energia consumida es farà en 

mitja Tensió mitjançant un comptador d’energia activa de triple tarifa i maxímetre i un 

comptador d’energia reactiva.  

 

 3.2. Baixa tensió 

 

 La sortida en baixa Tensió dels transformadors de potència es porta fins el 

quadre principal de control situat en l’edifici de control i els diferents quadres de control 

situats en els edificis. Finalment, s’instal·laran els quadres d’enllumenat i força. Dins 

l’edifici de control aniran instal·lats dos quadres, un d’enllumenat i força del propi 

edifici, més un altre d’enllumenat exterior. Les tensions d’utilització són les següents:  

 

- Tensió de força: 3 x 400/230 V, 50 Hz  

- Tensió d’enllumenat: 3 x 400/230 V, 50 Hz  

- Tensió de comandament: 220 V, 50 Hz  
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- Tensió de control: 24 V.c.c.  

 

 

4.- PROTECCIÓ 

 
 Totes les parts actives de la instal·lació, estaran degudament protegides contra 

contactesdirectes. Totes les parts actives de la instal·lació, no sotmeses a tensió, 

aniranconnectades a un sistema de posta a terra. 

 

 D'acord amb l'indicat a la ITC BT 22 y 24, tot circuit estarà protegit contra els 

efectes de les sobreintensitats que poden presentar-se al mateix. per la qual cosa, la 

interrupciód'aquest circuit es realitzarà en el temps necessari per evitar els seus efectes. 

 

 Així mateix, a l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra 

curtcircuits, dels quals la seva capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de 

curtcircuit que pugui presentar-se al punt d'instal·lació. 

 

 Amb la finalitat d’augmentar la seguretat de la planta i principalment de les 

persones, pròxim a l’emplaçament de cada electromotor, i en lloc fàcilment accessible i 

visible, es situaran polsadors d’aturada. Aquests polsadors disposaran d’enclavament 

mecànic i tindran un grau d’aïllament IP-65. 

 
 

5.- AUTOMATISMES I CONTROL  
 

 El funcionament del Sistema de Sanejament del present projecte, es farà segons 

una estructura alhora autònoma i integrada.  

 

 Cadascuna de les plantes, des del punt de vista de I’electricitat i automatització, 

respon a esquemes de decisió que nomes tenen en compte variables, senyals, 

circumstancies, que es produeixen a la propi sistema.  

 

 Des del punt de vista del tractament de la informació generada, aquesta planta 

s’integra dins de la xarxa del PSARU del Llobregat Nord, de manera que la informació 

generada es transmesa als serveis centrals amb tres nivells:  

 

1) Un primer nivell que podríem anomenar de rutina, consistiria en el bolcat de tota la 

informació de cada unitat, per tal de ser emmagatzemat, per a ser utilitzat posteriorment 

per a:  

- La redacció dels corresponents informes d’explotació i manteniment  

- L’anàlisi de series històriques de dades que puguin portar a una millora en I’explotació 

o manteniment del sistema  

- La previsió d’actuacions de manteniment preventiu de caire rutinari.  

2) Un segon nivell de transmissió d’informació cap a central seria el que podríem 

anomenar d’avís rutinari, ens marcarien situacions particulars que s’han presentat i que 

requereixen una atenció per part del personal d’explotació i manteniment, per be que no 
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es tracta d’una situació crítica, que requereixi una resposta o actuació immediata. Dintre 

d’aquest nivell podem establir-ne dos subnivells:  

 

- avis rutinari  

- avis immediat  

 

3) Un tercer nivell de transmissió d’informació, que podríem anomenar d’alarma, ens 

marcarà les situacions de caire crític que requeriran una resposta immediata per part 

dels equips d’explotació i manteniment del sistema.  

 

El funcionament de I’equipament electromecànic de les instal·lacions objecte del 

present projecte es podrà dur a terme sota les modalitats manual i automàtica.  

 

 

 5.1 Modalitat manual  

 

 Per al funcionament sota la modalitat MANUAL tots els receptors elèctrics 

podran ser operats manualment des del quadre de comandament propi per a cada unitat 

del sistema, i actuant directament sobre I’equip. En alguns casos per motius de seguretat 

aquesta actuació directa esta sotmesa certes limitacions preestablertes: interruptors 

d’emergència, boies de mínim, etc).  

 

 

 5.2 Modalitat automàtica  

 

Per al funcionament sota la modalitat AUTOMATICA tots es receptors elèctrics, seran 

operats, mitjançant les ordres generades per la unitat de control, i per tant, caldrà 

disposar dels següents elements en condicions de treball:  

 

1) Instrumentació: que s’encarregarà de traduir la descripció de la situació momentània 

del procés a controlar, en senyals elèctrics que podrà reconèixer la unitat de control. 

Aquests senyals podran ser de dos tipus de senyals:  

 

- Discrets (SI/NO) realitzats en base a circuits oberts o tancats (O/l). (boies de nivell, 

finals de carrera, ...)  

- Analogies (rang de valors continu) realitzats en base a sistemes electrònics. Aquests 

senyals donant informació ( la unitat a controlar. Podem trobar diversos tipus de senyals 

analogies:  

- 0; 4-20 mA (ho seran gairebé totes)  

- 0-20 mA (ocasionalment)  

- 0-10 mV (ocasionalment).  

 

2) Una unitat central d’operació i comandament, que inclourà també les unitats de 

recepció de senyals, de sortida de senyals, d’interpretació, de control i de càlcul.  

 

3) Aquesta unitat de control disposarà d’un model matemàtic que verifiqui, d’acord amb 

I’estat del procés, les ordres oportunes per a I’actuació o aturada dels equips de la 

instal·lació.  
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Pel que fa a les condicions d’instal·lació elèctrica estarà realitzada en la més estricta 

observança dels reglaments elèctrics i normativa electrotècnica vigent, tant pel que fa a 

les condicions dels quadres elèctrics, com pel que fa a les condicions dels cablejats fins 

als receptors, ja siguin punts de consum, com material d’instrumentació. 

 

A més d’això es complementarà amb un equip automàtic per a la compensació de 

I’energia reactiva consumida, per tal de buscar la màxima economia dels consums 

elèctrics realitzats a la planta.  

 

 

 5.3 Descripció general de las instal·lacions  

  

 Per a una millor descripció de les instal·lacions es dividirà en els següents 

apartats:  

 

- Línea d’alta tensió.  

- Centre transformador.  

- Quadre de distribució (CCM)  

- Línies.  

- Enllumenat exterior e interior.  

 

 

  5.3.1 Línia d’alta tensió  

 

 L’energia serà subministrada en corrent trifàsica de 50 Hz de freqüència i 25 kV 

de tensió composta. Aquesta energia prové d’una línea elèctrica d’alta tensió que 

discorre a pocs metres a l’oest de l’EDAR i que subministra a la urbanització La 

Figuerola.  

  

 

  5.3.2 Centre de transformació  

 

 A la planta es col·locarà el centre de transformació en un edifici prefabricat i que 

queda definit com caseta prefabricada STH. Mòdul BM3-14.  

 

 El transformador anirà situat a l’entrada de la planta i d’aquí sortirà una línea de 

baixa tensió cap a l’edifici de control on se situarà el quadre de control general. Des 

d’aquest quadre surten les diferents línies cap a cada element.  

 

 

  5.3.3 Quadres de distribució  

  

 La planta compta amb un quadre de control de motors situat a l’edifici de 

control. S’equipa amb les proteccions magnètiques, diferencials, tèrmiques i arrancadors 

(directes fins a 7,5 kW i estrella - triangle a partir d’aquesta potència) dels motors. A 

més a més, l’armari contindrà el PLC de control de la zona.  
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  5.3.4 Línies  

 

 Tots els conductors exteriors i d’alimentació a motors de la planta seran del tipus 

RV 0,6/1 kV Cu, conduïts en rasa reglamentària o baix tub de PVC de canalització per a 

les distribucions i baix canal de PVC tancat en instal·lacions vistes.  

 

 L’arribada de motors s’executa amb tub de PVC més acer amb connectors, etc. 

Per acabar la instal·lació completament estanca.  

 

 Només la instal·lació d’enllumenat dels edificis permetrà l’ús de cable 750 V 

baix canal o tub de PVC rígid i flexible reforçat segons es tracti d’instal·lació vista o 

encastada. 

 

 

6. POTÈNCIA INSTAL·LADA 

 

 Per al càlcul de la potència necesaria s’han obtingut dades de dissenys d’altres 

centrals amb característiques similars, en quant a apareéis singulars, enllumenat, etc; i 

en quant a calcular la potència necesaria per fer funcionar les diferents bombes la 

fòrmula utilitzada  ha estat la següent: 

 

  

               
     Q és el cabal a bombar en m3/s 

 

A continuació es presenta el quadre de potència instal·lada a l’E.D.A.R. Es consideren 

els diferents elements de la depuradora amb la seva potència màxima.  

 
 

PROCES    Nº SUBPROCES 

POTÈNCIA 

INSTA.L:LADA 

POTENCIA EN 

FUNCIONAMIENT 

 Ordre  (KW) (KW) 

FORÇA MOTRIU     

QUADRE  C.C.M. 

NÚM.1     

BOMBAMENT 1 BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIDA 0,70 0,70  

  2 BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIDA 0,70  0,00  

TAMISAT FINS 3 TAMIS DE FINS, TRANSPORTADOR 0,55  0,55  

DESCREIXADOR 4 AIREJADOR 1,50  1,50  

 5 PALETES BARRIDORES 0,37  0,37  

 6 CARGOL TRANSPORTADOR 0,37  0,37  

REACTOR BIOLOGIC 7 BUFADOR D'AIRE  15,00  15,00  

 8 VENTILADOR CABINA 0,72  0,72  

 9 BUFADOR D'AIRE  15,00  0,00  

 10 VENTILADOR CABINA 0,72  0,00  

 11 AGITADOR SUMERGIT RECIRCULACIÓ LM 1,50  1,50  
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 12 AGITADOR SUMERGIT RECIRCULACIÓ LM 1,50  1,50  

 13 EXTRACTOR SALA 0,11 0,11  

 14 EXTRACTOR SALA 0,11 0,11  

 15 BOMBA DE DESPLAÇAMENT POSITIU 1,10  1,10  

 16 BOMBA DE DESPLAÇAMENT POSITIU 1,10  0,00  

 17 PREPARADOR POLI 0,25  0,25  

 18 BOMBA DOSIFICADORA DE POLI 0,30  0,30  

 19 CENTRIFUGA 11,00  11,00  

 20 CARGOL TRANSPORTADOR 1,50  1,50  

 21 BOMBA DOSIFICADORA DE POLI 0,30  0,00  

RECIRCULACIÓ 22 BOMBA DE LLOTS, SUMERGIDA. 1,20  1,20  

  

23 

 

BOMBA DE LLOTS, SUMERGIDA 

. 

1,20 

  

0,00  

 
BOMBAMENT DE 

FANGS 

24 

 

BOMBA DE LLOTS A ASECAT, 

SUMERGIDA 

1,20 

  

1,20  

 

 
25 
 

BOMBA DE LLOTS A ASECAT, 
SUMERGIDA 

1,20  
 

0,00 
  

SERVEIS 26 GRUPO HIDROPRESSOR AP 2,20  0,00  

 27 GRUPO HIDROPRESSOR  AS 2,20  0,00  

SERVEIS 28 ALIMENTACIÓ QUADRE NEUMÀTIC 0,25  0,25  

 29 VENTILADOR  0,25  0,25  

DESODORITZACIÓ 30 VENTILADOR  0,75  0,75  

     

 

ILUMINACIÓ       

       

EDIFICI GENERAL 

P.BAJA  1 EDIFICI CONTROL 3,00  3,00  

EDIFICI 
TRACTAMENT DE 

FANGS 2 EDFICI TRACTAMENT FANGS 1,00  1,00  

ILUMINACIÓ 

EXTERIOR 3 QUADRE ENLLUMENAT 1,50  1,50  

  suma 5,50   

 

INSTRUMENTACIÓ     

QUADRE CCM Nº 1     

  1 MESURA CABAL AIGUA A BIOLÒGIC 0,05  0,05  

 2 MESURA CABAL FANGS A LLITS 0,05  0,05  

 3 SENSOR NIVELL EN TAMIS 0,05  0,05  

  4 SENSOR NIVELL EN TAMIS 0,05  0,05  

 5 SENSOR NIVELL EN TAMIS 0,05  0,05  

 6 MESURA NIVELL EN BOMBAMENT 0,05  0,05  

 7 SENSOR NIVELL EN BOMBAMENT 0,05  0,05  

 8 SENSOR NIVELL EN BOMBAMENT 0,05  0,05  

 9 SENSOR NIVELL EN BOMBAMENT 0,05  0,05  

 10 SENSOR NIVELL BOMBAMENT LLOTS 0,05  0,05  

 11 SENSOR NIVELL BOMBAMENT LLOTS 0,05  0,05  

 12 SENSOR NIVELL BOMBAMENT LLOTS 0,05  0,05  

 13 
SENSOR DE PRESSIÓ EN BOMBAMENT 
FANGS 0,05  0,05  

 14 MESURA DE pH 0,05  0,05  

 15 MESURA DE POTENCIAL REDOX 0,05  0,05  

 16 MESURA DE O2 0,05  0,05  

     

     

  suma   
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  TOTAL POTENCIA    (KW) 76,5 46,53 

  TOTAL POTENCIA CONSUMIDA  (Kw)  41,41  

  TOTAL AMB  SIMULTANEITAT   (KW)  41,41 

     

  POTENCIA MAXIMA KVA    67,52  

  ADOPTEM UNA POTENCIA DE (KVA)  70,00  

     

 

 Com a resultat dels càlculs contractarem una potència de 70 KVA per a la nostra 

EDAR de Bonastre. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

 L’objectiu d’aquest annex és la definició de les parcel·les i zones d’expropiació, 

de servitud i d’ocupació temporal determinades pel traçat del present Projecte 

constructiu de l’EDAR de Valmojado. 

 

 En el present document, es fa referència als terrenys que es veuen afectats per les 

obres definides en aquest projecte, i que és necessari expropiar d'acord amb “la Llei 

d'Expropiació Forçosa” de 16 de Desembre de 1954, article 15.16 del seu Reglament. 

És la fórmula més extrema de l'activitat de limitació que porta a terme l'Administració 

pública per al compliment dels objectes de la comunitat. 

 

 En un segon apartat es pretén recollir l'impacte de l’EDAR sobre els diferents 

serveis que poguessin veure's afectats. En cas que fora necessari, es preveurà el tipus de 

reposició adequada a realitzar dels mateixos. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓ DE LES POSSIBLES AFECCIONS 

 

 Els tipus d’afeccions que pot provocar l’obra, són les següents: 

 

• Expropiació permanent. 

• Servitud de pas d’aqüeducte: es generen unes zones de servitud segons l’eix de les 

canonades que generalment és de 1,5m a cada costat de l’eix de la canonada. 

• Servitud de vol: es generen unes zones de servitud segons l’eix de la línia eléctrica, 

i que generalment és de 2,5m a cada costat de l’eix de la línia. 

• Ocupació temporal: S’ha pres una franja d’uns 7m com a màxim.  

 

 

 

3.- EXPROPIACIONS 

 

 L'obra de construcció de l’EDAR de Bonastre comporta la necessitat d'efectuar 

una expropiació de terrenys. Aquests terrenys, cobreixen les necessitats immediates 

d’implantació de l’EDAR i dels moviments de terres necessaris per a protegir la 

depuradora davant avingudes màximes de 500 anys. 

 

 Per a l’accés a la depuradora es construirà una petita obra de pas des de la TV-

2041  fins al parcel·la a expropiar passant per damunt del torrent de l’Aguilera. Per tant, 

ja que s’utilitza un camí existent i que el pont és farà sobre terrenys de l’ACA, no es 

preveu cap expropiació per aquest motiu. 

 

 

 3.1.- Ocupacions Temporals 

 

L’ocupació temporal considerada per a emmagatzematge de materials és una franja 

adjacent a la finca matriu al costat sud del tancament. En total 405 m
2
 de ocupació 

temporal de la finca.  
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L’ocupació temporal per a la connexió elèctrica és de 6 metres a cada banda de la línia 

elèctrica a contar a partir de la servitud de pas. 

 

 

 3.2.-  Servitud de pas 

 

 La servitud de pas disposada per a la connexió elèctrica serà de 2,5 metres a 

cada banda de la línia elèctrica. 

 

4.- TAULA DEXPROPIACIONS 

 A continuació adjuntem la fitxa facilitada per l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament 

de Bonastre, corresponent a les dades del   propietari i de la finca afectades per l’obra. 

 

Nº FINCA TITULAR POLÍGON NATURALESA PARCEL·LA SUBPARCEL·LA 

1 

Benigne 

Sanabre 

Güell 

8 RÚSTICA 58 C 

2 

José 

Fernández 

Santín 

8 RÚSTICA 1 B 

Taula 1. Fitxa de les parcel·les que s’hauran d’expropiar. 

 

  EXPROPIACIONS 

 EXPROPIACIÓ 

DEFINITIVA  

SERVITUD 

DE PAS  

SERVITUD 

TEMPORAL 

COST 

GLOBAL 

m
2
 4840 614 2816  

€/m
2 1,8 0,55 0,3  

Total € 8712 337,7 844,8 9894,5 

Taula 2. Costos que provocaran les expropiacions i les servituds de pas i temporals de 

l’obra. 
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5.- MAPA PARCEL·LES 

 

 Al següent mapa s’indica la zona d’ocupació de les obres, sobre la parcel·lació 

existent actualmente a la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Mapa de en planta de la zona d’ubicació de l’EDAR, dividida en les 

pertinents parcel·les. 
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