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RESUM  

En el present projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una 

Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), amb els diferents tipus de 

processos i maquinària que es poden utilitzar en la línia d’aigües i la de fangs, i 

un estudi tècnic de l’EDAR de La Roca del Vallès, que avarca els municipis de 

Llinars del Vallès i Cardedeu, amb connexió amb els nuclis de St. Antoni de 

Vilamajor, Cànoves i Samalús, i La Roca del Vallès. 

 

L’objectiu del projecte és, per tant, definir els processos que tenen lloc en la 

depuració de l’aigua residual i un estudi tècnic de l’EDAR de La Roca del Vallès. 

 

El projecte inclou una sèrie de càlculs amb els quals, coneixent les dimensions 

reals de les instal·lacions i els valors dels paràmetres a l’entrada i a la sortida, es 

calcularan els balanços de massa pertinents. També inclou la legislació a tenir en 

compte, la maquinària utilitzada i els plànols de l’Edifici de Bombament i del 

Digestor de fangs. 

RESUMEN 

En el presente proyecto se pretende dar una visión general del funcionamiento 

de una Estación Depuradora de Aguas Industriales (EDAR), con los diferentes 

tipos de procesos y maquinarias que se pueden utilizar en la línea de aguas i la 

de fangos, y un estudia técnico de la EDAR de La Roca del Vallès, que abarca los 

municipios de Llinars del Vallès y Cardedeu, con conexión con los nucleos de St. 

Antoni de Vilamajor, Cànoves y Samalús, y La Roca del Vallès. 

El objetivo del proyecto es, por lo tanto, definir los procesos que tienen lugar en 

la depuración del agua residual y un estudio técnico de la EDAR de La Roca del 

Vallès. 
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El proyecto incluye una serie de cálculos con los cuales, conociendo las 

dimensiones reales de las instalaciones i los valores de los parámetros a la 

entrada i salida, se calcularan los balances de masa pertinentes. También incluye 

la legislación a tener en cuenta, la maquinaria utilizada y los planos del Edificio 

de Impulsión y del Digestor de fangos. 

ABSTRACT 

 

This project is focused on an overview of how a sewage farm works, taking into 

account the different processes and machinery it can be used in the water and 

mud lines. Moreover, the project includes a technical study on La Roca del Vallés 

treatment plant, which covers Llinars del Vallés and Cardedeu, and connects 

them with St. Antoni de Vilamajor, Cànoves i Samalús and La Roca del Vallès. 

 

The aim of the project is to define and explain the different processes that take 

place within the treatment plant. A technical study on La Roca del Vallés 

treatment plant is also provided. 

 

Furthermore, the project contains some calculations, which along with the actual 

dimensions of the installations and the values at the entry and exit, will allow us 

to calculate the relevant mass balances. There are also included the legislation to 

take into account, an explanation of the machinery used and the Bombament 

Building and Digester Sludge plans. 

 


