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Introducció i objectius 
 

En aquest document es mostren els resultats als que s’arriba després de fer una anàlisi de les 

pressions i dels impactes als que està exposada la conca del riu Ter.  

L’estudi de les dades de conductivitat, acidesa, sulfats, etc., obtingudes entre setembre de 

2007 i octubre de 2008 per les diferents estacions que l’Agència Catalana de l’Aigua té 

distribuides al llarg del Ter i l’avaluació del tipus d’indústries i de l’activitat ramadera presents 

al voltant de la conca permeten establir unes prioritats a l’hora de dissenyar una estació per al 

control de la qualitat de l’aigua.  

El projecte es divideix en tres parts diferents: 

1.- Anàlisi de l’estat ambiental de la conca. S’analitzen les dades extretes de les estacions 

presents al Ter, les pressions provocades per abocaments i altres per establir quins punts 

geogràfics són susceptibles per col·locar una estació de control de qualitat.  

2.- Disseny d’una estació per al control de la qualitat de l’aigua al llarg del temps mitjançant el 

control de les variables que, gràcies al primer apartat, s’han prés com a variables perjudicials 

per a complir els objectius establerts per la Directiva Marc de l’Aigua (DMA). 

La Directiva Marc de l’Aigua té quatre principis bàsics: 

• No deteriorament i assoliment del bon estat integral de les masses d’aigua 

superficials i subterrànies: limitar els usos, abocaments o activitats que afecten al 

medi hídric directa o indirectament.  

• Enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs: la limitació en 

l’ús de l’aigua, els abocaments o les activitats que poden impactar en els ecosistemes 

aquàtics es fa a partir d’una anàlisi del medi que preveu l’ús dels principals elements 

naturals que el conformen (comunitats biològiques) i la qualitat de l’estructura que el 

suporta (hàbitat).  

• Plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb l’aigua i l’ús dels espais 

aquàtics 

• Participació pública i transparència en les polítiques de l’aigua. 

 

D’accord amb aquests principis, la Directiva promou la proteccció de totes les aigües per tal 

de: 

• Prevenir-ne el deteriorament i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics. 

• Promoure un ús sostenible de l’aigua a través de l’estalvi i la reutilització. 

• Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions 

ambientals. 

• Reduir els efectes d’inundacions i sequeres. 
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Això té com a finalitat assolir un bon estat de l’aigua a través, principalment, de tres aspectes: 

Diagnosticar l’estat ecològic (la salut) de les masses d’aigua per determinar-lo. 

Acordar com s’aconsegueix millorar la qualitat de les masses d’aigua i la redacció dels plans 
de gestió de conca. 

Valorar en temes econòmics la gestió per recuperar i reduir els costos. 

 

El calendari d’aplicació per al programa d’implantació de la Directiva Marc de L’aigua té sis 

blocs principal: 

• Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica i assignació de l’Autoritat Competent. S’ha 

de dur a terme abans del 22 de Desembre de 2003. 

• Caracterització de la Demarcació Hidrogràfica, anànili de l’estat del medi i anàlisi 

econòmica. S’ha de dur a terme abans de finals de 2004. 

• Programa de seguiment. S’ha d’elaborar abans de finals de 2006. 

• Programa de mesures. La redacció ha d’estar llesta abans de finals del 2009 mentre 

que les mesures s’han de fer operatives abans de finals de 2012. 

• Pla de Gestió. La publicació i entrada en vigor han d’estar enllestides abans del 22 de 

Desembre de 2009. 

• Assoliment del bon estat de les masses d’aigua. S’ha de complir abans del 22 de 

Desembre de 2015. 

Cal fer referència també als paràmetres qe la Directiva Marc de l’Aigua estableix com a 

indispensables a l’hora de calcular l’estat ecològic d’una massa d’aigua. Aquests paràmetres 

són: 

• Biològics: flora, invertebrats beutònics i ictiofauna. 

• Hidromorfològics: règim hidrològic (quantitat i dinàmica del flux, connexió amb les 

aigües subterrànies), continuïtat del riu i condicions morfològiques (fondària i 

amplada, substrat i estructura de la ribera). 

• Físico-químics: Generals (temperatura, oxigen dissolt, sals, acidificació i nutrients) i 

específics (substàncies prioritàries i substàncies abocades en quantitats 

significatives). 

 

3.- Estudi econòmic. Aquí es fa l’anomenament dels elements a comptabilitzar per fer un 

balanç econòmic del que costaria fer una estació per controlar la qualitat de l’aigua.  
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Capítol 1.- Estudi i tractament de dades mediambientals de la conca del 
Ter 
 

1.1.- Introducció 
Per tal d’elaborar aquest capítol s’han consultat les dades de 38 estacions propietat de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, dades públiques que es poden consultar a la web aca-
web.gencat.cat. Les dades d’aquestes estacions sobre conductivitat, amoni, acidesa, oxígen 
dissolt, nitrats, ect., venen associades a unes coordenades geografiques que han permés que 
gràcies al programa d’ordinador ARC-GIS es puguin situar sobre un mapa del Ter i d’aquesta 
manera tenir-les ubicades segons la seva posició. Així doncs, gràcies a la ubicació de les 
estacions es pot fer una relació de quines estacions tenen influència sobre unes altres. 

Totes les relacions entre estacions, la ubicació sobre un mapa i el tractament de les dades 
extretes de la web formen part del primer punt d’aquest capítol. Els valors que es mostren 
d’aquestes dades són el resultat de les mitjanes calculades per al període de temps comprés 
entre setembre del 2007 i octubre del 2008. Les dades completes es poden consultar a l’A2-
Dades extretes de les estacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Al segon punt s’estudien els embassaments i les captacions presents al Ter, donat que gran 
part de l’àrea metropolitana de Barcelona és abastida per aquest riu. Ambientalment, els 
embassaments i les captacions són importants perquè formen part del que anomenem 
masses d’aigua fortament modificades, que són aquelles masses d’aigua considerades com a 
irrecuperables perquè han patit massa canvis del seu estat incial, estàn massa alterades. 

Al tercer punt del capítol 1 es fa l’anàlisi de les pressions provocades per abocaments, per 
descàrregues de sistemes unitaris, dejeccions ramaderes i minicentrals hidroeléctriques.  

Aquests tres punts donen una visió general de l’estat de la conca, qualitat de la seva aigua, 
indústries presents al voltant, activitats ramaderes, etc., i permeten establir quins punts 
geogràfics són més crítics. Gràcies a això s’estableixen sis punts on seria apropiat ubicar 
estacions per tal de controlar diverses variables físico-químiques i saber l’estat de la conca en 
tot moment. 

 
 
1.2.- Connexions entre rieres, rius i l’eix principal del riu. Distribució dels 
punts estudiats i relació entre si.  

 

Les estacions estudiades estan associades a unes coordenades geogràfiques que han 
permés situarles sobre un mapa (mapa1) i d’aquesta manera establir una relació entre elles. 
Trobem deu punts situats a sobre de l’eix principal del riu: 
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T1.- Situat a la capçalera del Ter 

T2.- Ter entre en Ritort i el Freser 

T3.- Ter entre el Freser i la riera de Vallfogona 

T4.- Ter entre la riera de Vallfogona fins al Ges  

T5.- Ter entre el Ges i el Gurri 

T6.- Ter entre el Gurri i la cua de l’embassament de Sau 

T7.- Ter des del Pasteral fins a la confluència de l’Onyar 

T8.- Ter entre l’Onyar i el Terri 

T9.- Ter des de la confluència del Terri fins a Flaçà 

T10.- Ter des de Flaçà fins al mar 

 

Aquests deu punts situats sobre l’eix principal del Ter es relacionaran amb la resta de punts 
estudiats al llarg de la conca, incloent-hi rius i rieres afluents.  

A la taula 1 es pot veure d’una manera clara i ràpida quins punts afecten a l’eix principal i la 
seva localització (la primera columna mostra el punt de l’eix principal que es veu influenciat 
pels altres), a quina riera o riu pertanyen i a més a més ens dona informació dels principals 
nuclis urbans que també afecten al punt mencionat de l’eix principal. 

 

PUNT Punts que l’afecten Riu/riera Municipis que afecten 

T11 

T12 T3 

T13 

Freser i Merdàs Ripoll 

T26 Riera de les LLosses 
T4 

T27 Riera de Vallfogona 

 

T14 

T15 

Ges 

T28 Riera de la Foradada 

T29 

T5 

T30 

Riera de Sorreigs 

Manlleu i Torelló 
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PUNT Punts que l’afecten Riu/riera Municipis que afecten 

T16 

T17 T6 

T18 

Gurri 
Vic, Tona, Taradell i 
Roda de Ter 

T19 Brugent 

T31 Riera de les Gorgues 

T32 Riera Major 

T33 Riera de Rupit 

T7 

T34 Riera d’Osor 

 

T20 

T21 

T22 

T23 

Onyar 

T35 
Riera de Llèmena i 
Riera de Canet 

T8 

T36 Torrent de Gàrrep 

Pont Major, La Font de 
la Pòlvores i Palau-
Sacosta 

T24 

T25 

Terri 

T37 Riera de la Farga 

T9 

T38 Riera de Cinyana 

Banyoles 

 
Taula 1: Esquema Ter 
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Mapa 1. Esquema del riu Ter 

 
 
1.3.- Anàlisi de les dades de les estacions 

 

En aquest apartat s’estudia com es troba la conca del Ter ambientalment parlant. D’acord 
amb les dades obtingudes de la web: www.gencat.cat/aca es veu que els paràmetres que 
requereixen més atenció degut a la seva major presencia a la conca són els següents:  

Conductivitat 

Acidesa 

Carboni orgànic total 

Sulfats 

Fosfats 

Nitrogen 

 

Per tant, aquests seran els paràmetres objectes d’aquest estudi.  
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1.3.1.- Conductivitat 
 

La conductivitat d’una substància la podem definir com l’habilitat per a conduir o transmetre 
calor, electricitat o so.  

 

Les unitats en les que es mesura són Siemens per metre [S/m] en sistema internacional. 

En aquest PFC es parla de conductivitat elèctrica quan es refereix a conductivitat. La 
conductivitat elèctrica resulta del moviment de partícules carregades elèctricament i com 
resposta a les forces que actuen en aquestes partícules degut al camp elèctric aplicat.  

Al gràfic següent es pot veure com varia la conductivitat al llarg de la conca:  

Al Ter la conductivitat augmenta a mesura que ens apropem cap al mar. A la figura de 
l’esquerre es pot veure un increment del 16.2% entre el punt T8 i el T9 a conseqüència dels 
valors aportats pel Terri, punts T24 i T25 de la figura de la dreta.  

 

1.3.2.- Acidesa  
 

El pH és un paràmetre que representa l’acidesa o basicitat d’una solució.  

Al gràfic 2 es veu que al llarg de la conca el pH es manté bastant estable, oscil·lant entre 
valors de 7.70-8.20 a excepció del punt T29, que pertany a la riera dels Sorreigs, que té un 
valor prop del 8.60. 

Gràfic 1. Conductivitat al llarg del Ter 
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La figura de l’esquerre mostra al variació del pH al llarg de l’eix principal del riu mentre que la 
de la dreta mostra els valors de les estacions ubicades als diferents afluents. 
 

1.3.3.- Carboni orgànic total (TOC) 
 

Es defineix TOC com el carboni orgànic total, aquest paràmetre engloba els compostos 
orgànics de manera que està relacionat tant amb l’UV, com amb la DQO i la DBO.  

Per a poder fer una mesura quantitativa, les molècules orgàniques s’han de trencar i convertir 
en unitats més simples. Per això hi ha diferents mètodes, es fa servir calor i oxigen, radiació 
UV, oxidants químics o combinacions d’aquests per a convertir el carboni orgànic present a la 
mostra en CO2. Aquest CO2 es mesura directament amb un analitzador o bé es redueix a CH4 
i es fa servir un detector d’ionització de flama. El CO2 es pot valorar químicament d’una forma 
directa.  

La figura de l’esquerre del gràfic 3 mostra com hi ha una disminució entre el punt T6 i el punt 
T7 degut a que al passar a traves dels embassaments es dilueix la concentració, però torna a 
augmentar al punt T8 a causa de l’aportació del riu Onyar, que li pertanyen els valors dels 
punts T20, T21, T22 i T23 de la figura de la dreta. 

No obstant, dins de l’eix principal del riu el valor més alt és 3.73 i el més baix 1.03, la qual 
cosa demostra que la variació no és gaire elevada. 

 

 

Gràfic 2. pH al llarg del Ter 
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1.3.4.- Sulfats 
 

Els sulfats es troben de manera natural a molts minerals, a més són utilitzats per la indústria 
química com a fertilitzants, colorants, agents de sedimentació (sulfat d’alumini) i altres 
aplicacions. 

Els sulfats acostumen a ser solubles en aigua, de manera que es distribueixen àmpliament a 
la natura.  

El gràfic 4 mostra la quantitat de sulfats presents a la conca. 

 

 

Gràfic 3. TOC al llarg del Ter 

Gràfic 4. Sulfats al llarg del Ter 
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A la figura esquerre del gràfic 4 es pot veure com la presència de sulfats a la conca 

generalment augmenta a mesura que avancem, situant el punt de partida en el naixement del 

Ter i el punt final a la seva desembocadura. Trobem una excepció al punt T7, on disminueix 

respecte al punt T6 degut, com en el cas del TOC, a que el punt T7 es troba a la sortida dels 

embassaments de manera que al passar-hi pels embassaments es dilueix la concentració de 

sulfats a causa de l’augment de cabal d’aigua. Cal destacar que trobem una alta quantitat de 

sulfats als punts T9 i T10 degut, principalment, a la influència del Riu Terri (punts T24 i T25 de 

la figura de la dreta) que en la seva desembocadura en el Ter presenta una concentració de 

sulfats de 619.67 mg/l.  

1.3.5.- Fosfats 
 

Al Ter hi ha una gran presència de dejeccions ramaderes, aquestes dejeccions comporten 
una gran presència de purins de porc, que són utilitzats com a fertilitzants i que tenen una 
concentració de fosfats especialment elevada i provoca una gran contaminació quan arriba a 
l’aigua.  

Cal suposar llavors que els fosfats presents a la conca provenen majoritàriament d’aquesta 
important activitat agrícola i ramadera al voltant del Ter.  

Al gràfic 5 es veu clarament quines zones presenten una concentració major. 

La quantitat de fosfats és bastant estable al llarg de l’eix principal tret de l’important increment 
que trobem al punt T8 de la figura esquerre del gràfic 5. Això és degut a l’aportació de l’Onyar, 
punts T20, T21, T22 i T23 de la figura dreta, després d’aquest punt es va diluint un altre cop.  

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5. Fosfats al llarg del Ter 
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1.3.6.- Nitrogen 
 

Els nitrats són una sal que en baixes concentracions es troba de forma natural a l’aigua i al 
sòl. 

Es pot parlar de dos tipus de fonts principals de contaminació d’aigües per compostos 
nitrogenats: 

Contaminació puntual: s’associa a activitats d’origen industrial, ramader o urbà 

Contaminació dispersa: la principal causa és l’activitat agrònoma (sobretot fertilitzants). 

 

Nitrats 

El Ter presenta una important concentració de dejeccions ramaderes. Els purins no contenen 
nitrats com a tal però aquests es produeixen a partir del nitrogen amoniacal a causa d’un 
procés de nitrificació. 

En la nitrificació l’amoni és oxidat per bacteris autòtrofs a nitrat en presència d’oxigen i carboni 
inorgànic d’acord amb la següent reacció: 

€ 

NH4
+ +
5
2
O2 + 2e Bacteris

O2,C
NO3

− + 2H20  

D’aquesta manera es pot justificar la important presència de nitrats a la conca del Ter com a 
una conseqüència de l’activitat ramadera que hi ha al seu voltant.  

El gràfic 6 mostra la presència de nitrats a la conca.  

 

Al llarg de la conca destaquem tres punts que fan referència a la presència de nitrats. 

Podem observar a la figura esquere que el punt T9 presenta 12.79 mg/l, això és provocat 
perquè el Terri (punt 25 de la figura dreta) té una concentració de 37.55 mg/l i la seva 
aportació a aquest punt, T9, el fa augmentar. Entre el punt T9 i el punt T10 podem veure que 
torna a disminuir. 

Gràfic 6. Nitrats al llarg del Ter 



Estudi de les pressions ambientals de la conca del Ter i Disseny de les instal·lacions per al seu control 

   14 

 

Amoni 

L’amoni present a la conca del Ter es manté molt estable al llarg del riu amb una sola 
excepció, el punt T8 (amb 0.46 mg/l) que augmenta un 46% respecte  al punt T7, la qual cosa 
es pot veure al gràfic 7. 

Aquests valors d’amoni tan baixos es deuen a que el nitrogen present a l’aigua, 
majoritàriament es troba en forma de nitrats (en aquesta conca en concret). 

No obstant, a la figura esquerre podem veure un increment entre el punt T7 i T8 degut a 
l’aportacio de l’Onyar, punts T20, T21, T22 i T23 de la figura dreta. 
 
 

1.4.- Embassaments, captacions i distribució com a aprofitament de 
l’aigua provinent del Ter 
 

Els embassaments presents al Ter són de gran importancia ambiental donat que són grans 
masses d’aigua fortament modificades. 

Al Ter trobem tres embassaments, situats l’un darrere l’altre (mapa 2). 

A la taula 2 podem veure les característiques d’aquests embassaments i al mapa 2 la seva 
ubicació. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7. Amoni al llarg del Ter 
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Embassament Tipologia Perímetre (km) Superfície (ha) Capacitat (hm3) 

SAU 6 36.81 442.55 165.26 

SÚSQUEDA 6 50.63 525.57 233 

PASTERAL 6 23.09 59.91 2.04 

TAULA 2: Característiques dels embassaments 

 

 

Per entendre el funcionament dels embassaments és necessari definir alguns conceptes: 

- ESTAT ECOLÒGIC: expressió de la qualitat dels ecosistemes aquàtics que es basa en la 
seva estructura i funcionament. El bon estat ecològic serà aquell en que els elements 
biològics del sistema estiguin molt poc alterats respecte als que hi hauria en condicions 
inalterades. 

- POTENCIAL ECOLÒGIC: quan una massa d’aigua és irrecuperable l’expressió estat 
ecològic perd la seva funció i s’introdueix el concepte de potencial ecològic. És un valor que 
determina, a partir dels indicadors biològics i fisícoquímics de cada massa d’aigua, l’estat de 
l’aigua d’aquella massa en concret.  

 

Mapa 2.  Embassaments 
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La Directiva Marc de l’Aigua estableix tres objectius respecte a l’estat ecològic: 

1.- Assolir un bon estat ecològic i mantenir-ho al llarg del temps. 

2.- Gestionar els sistemes amb condicions hidromorfològiques molt alterades per canviar-ho. 

3.- En cas de masses d’aigua fortament modificades, assolir un bon potencial ecològic i 
manenir-ho al llar del temps (cas dels embassaments). 

 

1.4.1.- Potencial ecològic d’un embassament 
 

El valor de l’índex de potencial ecològic es determina a partir de la pitjor valoració que hagi 
obtingut l’indicador biològic i l’indicador fisicoquímic amb la següent expressió matemàtica: 

  

 

 

 

  

   = ÍNDEX DE POTENCIAL ECOLÒGIC EMBASSAMENT 

  

= ÍNDEX DE POTENCIAL ECOLÒGIC DE REFERÈNCIA (diferent per a cada 
tipologia d’embassament) 

 = RATIO DE QUALITAT ECOLÒGICA 

 

RANG RQE NIVELL QUALITAT 

1-0.9 Optim 

0.9-0.7 Bó 

0.7-0.5 Mediocre 

0.5-0.3 Deficient 

0.3-0 Dolent 

TAULA 3: Rangs per al ratio de qualitat ecològica dels embassaments 

Els indicadors, elements i paràmetres utilitzats per avaluar el potencial ecològic dels 
embassaments estan recollits a la taula 4. 

 

€ 

IPEembassament

IPEreferència

= RQE
 

Fórmula 1. Potencial ecològic d’un embassament 
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Indicadors Elements  Paràmetres  

Composició, abundància i 
biomassa de fitoplàncton 

- Concentració de clorofil·la 

- Concentració de clorofil·la 
de cianòfits 

Biològics 

Composició, abundància i 
estructura de les comunitats 
piscícoles 

- % anomalies 

- % de carpes litorals 

- % de carpes limnètiques 

 

Transparència 
Profunditat de visió del disc 
de Secchi 

Condicions d’oxigenació % d’oxigen hipolimnètic 
Fisico-químics 

Concentració de nutrients Fòsfor total 

TAULA 4: Indicadors per avaluar el potencial ecològic dels embassaments 

 

1.4.2- Tipologia d’embassaments 
 

En aquest apartat es tindrà en compte la classificació d’embassaments segons el document 
de la caracterització i propostes d’estudi dels embassaments Catalans segons la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu (Agència, 2003) que l’Agència Catalana de l’Aigua va 
realitzar en conveni amb les universitats de Barcelona i Girona “ 

 

Distingim sis tipologies d’embassaments:  

 

GRUP 1: EMBASSAMENTS D’ALTITUD GRANS 

Volum superior a 20 Hm i situats per damunt de 815 m d’altitud. 

 

GRUP 2: EMBASSAMENTS D’ALTITUD PETITS 

Volum inferior a 20 Hm però situats per damunt de 815m d’altitud. 

 

GRUP 3: EMBASSAMENTS COSTANERS 

Situats a menys de 25 km de la costa I per sota de 815 m d’altitud. 
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GRUP 4: EMBASSAMENTS D’AIGÜES POC MINERALITZADES 

Tenen una concentració de clorurs inferior a 40 mg/l, estan situats a més de 25 km de la costa 
i per sota de 815 m d’altitud.  

 

GRUP 5: EMBASSAMENTS D’AIGÜES MINERALITZADES EN CONQUES GRANS 

La superfície de la conca és superior a 10000 ha, tenen una concentració de clorurs superior 
a 40 mg/l, estan situats a més de 25 km de la costa i per sota de 815 m. 

 

GRUP 6: EMBASSAMENTS D’AIGÜES MINERALITZADES EN CONQUES PETITES 

La superfície de la conca és inferior a 10000 ha, tenen una concentració de clorurs superior a 
40 mg/l, estan situats a més de 25 km de la costa i per sota de 815 m. 

 

Els embassaments del TER formen part d’aquest sisè grup.  

 

 

1.4.3.- Captacions i distribució 
 

Les captacions del Ter abasteixen gran part de l’aigua potable de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

L’aigua provinent del Ter es capta a l’embassament de Pasteral, com ja hem vist és el 

que es troba aiguües avall dels embassaments de Sau i Súsqueda. Des d’aquesta 

captació arriba a l’ETAP (estació de tractament d’aigua potable) del Ter, situada als 

municipis de Llinars del Vallès, Cardedeu i la Roca del Vallès. 

Un cop potabilitzada s’emmagatzema amb l’aigua provinent del Llobregat per ser 

distribuida. 

La població abastida per aquest aigua és d’uns 4.5 milions d’habitants repartits en les 

comarques del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Baix Llobregat, 

Anoia, Alt Penedès i Garraf. 

Aquest és el motiu per el qual el Ter és un riu important i es planteja aquest estudi. 
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Els cabals subministrats es poden veure a les següents taules: 
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TAULA 5: Distribució de l’aigua del Ter 

En aquest mapa es veuen les diferents captacions que hi ha al Ter i el cabal que es recull  a 
l’any: 

Mapa 3. Captacions 
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Municipi Captació anual (hm3/any) 

1.- Pasteral II 10 

2.- Ter a la confluència amb el 

Terri 
13 

3.- Ter des de Flaçà fins al mar 35 

4.- Ter al Pont de Torroella 37 

 

TAULA 5: Captacions anuals resgistrades per l’any 2007 

 
1.5.- Anàlisi de pressions 

 

1.5.1- Abocaments 
 

EDAR 

 

Les EDAR són estacions depuradores d’aigües residuals 

El sanejament de les aigües residuals és tot el procediment que es fa per depurar les aigües 
residuals eliminant-ne qualsevol contaminant que s'hi hagi introduït. Aquest procés va des de 
la recollida i trasllat, mitjançant col·lectors de l'aigua residual fins a les plantes depuradores, al 
tractament en aquestes plantes i al posterior retorn al medi de l’aigua amb les condicions 
sanitàries adequades perquè alteri el mínim possible els paràmetres físics, químics i biològics 
del medi receptor o per ser reutilitzada. 

Segons el tipus de tractament, les EDAR poden ser: 

Fisicoquímiques: la depuració es produeix mitjançant un tractament en el qual s’addicionen 
reactius químics per afavorir la decantació dels sòlids en suspensió presents a l’aigua 
residual. 

Biològiques: la depuració té lloc mitjançant processos biològics. Aquests processos es 
realitzen amb la intervenció dels microorganismes que actuen sobre la matèria orgànica i 
inorgànica, en suspensió, dissolta i col·loïdal, present a l’aigua residual, transformant-la en 
sòlids sedimentables més fàcils de separar. 

Per aconseguir una depuració més òptima, o en casos particulars, es poden combinar 
aquests dos tipus de depuració. 

Les depuradores tenen dues línies de funcionament: la línia d’aigües i la línia de fangs. La 
primera correspon a la part del procés de depuració que tracta únicament les aigües 
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residuals. La segona correspon a la part del procés de depuració que tracta els fangs o els 
llots generats com a conseqüència del procés de depuració de la línia d’aigua. 

Les línies d’actuació establertes per la DMA per a controlar les EDAR del territori són les 
següents:  

- Optimització d’inversions 

- Sanejament del creixement urbà 

- Ordenament d’abocaments industrials 

 

Hi ha una sèrie de requisits a l’hora de fer una nova connexió o abocament: 

1.- L’ens gestor decideix que l’abocament no perjudica al medi receptor. 

2.- L’abocament no desvirtua la naturalesa de la depuradora d’acord amb el Pla de 
Sanejament de Catalunya ni es tracta d’un abocament desproporcionat en relació a la 
capacitat de la depuradora. 

3.- Existeix una xarxa de sanejament. 

4.- La indústria realitza un tractament previ de les aigües residuals (si cal). 

5.- La indústria paga el cànon de l’aigua que correspongui a la càrrega real abocada. 

càrrega abocada = càrrega declarada = càrrega tractada 

6.- S’autoritza l’abocament per l’ens gestor. 

7.- L’EDAR té la capacitat suficient per admetre l’abocament i neutralitzar-lo. 

8.- La indústria disposa de les arquetes de registre i aparells per mesurar el cabal i la càrrega 
abocada. 

9.- Viabilitat de la connexió tant tècnica com econòmica. 
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S’ha de tenir en compte que el cost de la connexió va a càrrec de l’establiment o polígon 
industrial. 

Figura 1. Esquema dels passos a seguir per fer la connexió d’un abocament a un riu 
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EDAR PT (fòsfor total, biodegradable) 

 

El fòsfor present en els afluents que surten de les EDARs normalment es troben en forma de 
fosfats, oligofosfats o ésters simples de l’àcid fosfòric.  

 

La DMA ha fixat un objectiu d’1 mg/l de fòsfor total al medi, que implica un increment de 1 
mg/l del fòsfor total del riu a causa de l’abocament, i es considera que si en algun cas supera 
aquest llindar els objectius de la DMA  es veuran amenaçats. Aquest llindar no s’ha fixat per 
cap abocament en particular sinó que s’ha valorat el conjunt d’abocaments per massa 
d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Abocaments de fósfor total per part de les EDAR 
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MUNICIPI mg/l 

7.- Ripoll 10,67 

11.- Vic 13,19 

31.- Girona 3,59 

33.- Banyoles 5,56 

34.- Torroella de Montgrí 20,63 

 

TAULA 7. Abocaments de les EDAR de fòsfor total 2007 

 

EDAR DQO 

 

El primer pas és definir que és la DQO, demanda química d’oxigen. Es fa servir com una 
mesura de l’equivalent d’oxigen del contngut de matèria orgànica d’una mostra que és 
susceptible a l’oxidació gràcies a l’acció d’un oxidant químic fort. 

 

Hi ha dos tipus de càlculs de la DQO, el mètode de reflux obert i el tancat. El principi de 
funcionament és el mateix per als dos casos, l’oxidació de la matèria orgànica.  

Directament relacionats amb la DQO trobem el TOC i l’UV. 

L’efecte acumulat dels abocaments de tipus biodegradable es calcula a partir de la suma de 
tots els abocaments en cada massa d’aigua i l’efecte dels abocaments en les masses d’aigua 
que es troben aigües amunt. Per quantificar l’efecte dels abocaments biodegradables que es 
donen aigües amunt s’aplica un coeficient d’extinció exponencial i es considera la longitud del 
sistema fluvial. 

El DQO abocat per les EDARs tant pot venir de lixiviacions dels fangs que s’utilitzen pels 
tractaments de depuració com restes dels abocaments de les indústries/poblacions que han 
quedat per tractar. 

En la DMA s’ha fixat un objectiu de 5 mg/L de DQO al medi, que implica un increment de 5 
mg/L DQO del riu a causa de l’abocament, i es considera que si en algun cas supera aquest 
llindar els objectius de la DMA  es veuran amenaçats. Aquest llindar no s’ha fixat per cap 
abocament en particular sinó que s’ha valorat el conjunt d’abocaments per massa d’aigua. 

A continuació es mostren els punts més afectats i seguidament una taula on es pot llegir la 
quantitat de DQO abocada diariament per cadasqun dels punts mostrats al mapa: 
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Municipi kg/dia 

1.- Conca alta Freser 12,69 

2.- Planoles 3,08 

3.- Camprodon 63,33 

4.- St. Pau de Segúries 10,22 

5.- St. Joan de les Abadesses 33,56 

6.- Ripoll 228,66 

7.- Vidrà 1,32 

8.- Vall de Ges 173,17 

9.- St. Boi de Lluçanés 17,47 

10.- Sta. Maria del Corcó- 

l’Esquirol 
17,93 

Mapa 5. Abocaments de DQO presents al Ter 
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Municipi kg/dia 

11.- Tavèrnoles 0,9 

12.- Fussimanya 3,08 

13.- Folgueroles 22,86 

14.- Vic 1296,92 

15.- Sentfores-Guixa 3,93 

16.- Sta. Eulàlia de Riuprimer 8,62 

17.- Taradell 73,49 

18.- Tona 56,24 

19.- Seva 9,38 

20.- Viladrau 20,29 

21.- Les planes d’Hostoles 45,53 

22.- Anglès 148,06 

23.- St. Hilari Sacalm 117,59 

24.- St. Gregori 28,7 

25.- Girona 2584,45 

26.- Quart 7 

27.- Riudellots de la Selva 81,11 

28.- Vilobí d’Onyar 10,64 

29.- Cassà de la Selva 191,23 

30.- Celrà 159,16 

31.- Banyoles 491,9 

32.- Torroella de Montgrí 224 

33.- Manlleu 240,06 

TAULA 8: Quantitat de DQO abocada al 2007 per a diferents punts del Ter 
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Els trams més afectats es troben a Torelló, Celrà i a la branca del Gurri. A Celrà principalment 
li arriba el que s’aboca des de Girona i per això apareix tant contaminat. 

El Gurri acumula un total de 1462.06 kg/dia de DQO i Torelló es veu afectat per Vidrà i 

Vall de Ges. 

 
FANGS D’EDAR (N,P) 

 

La pressió exercida pels fangs de les estacions depuradores s’ha considerat a partir de la 
càrrega de Nitrogen i de Fòsfor del fang abocat per unitat de superfície, a escala municipal. 

 

- Pressions per nitrats 

El nitrogen es pot trobar en diverses formes: amoníac (NH3), amoni (NH4
+), nitrat (NO3

-), nitrit 
(NO2

-) i compostos orgànics. Normalment, el nitrogen present en aigües residuals es troba en 
forma de amoníac i nitrogen orgànic. Aquests compostos poden causar una notable 
disminució de DQO, a més de resultar tòxics per l’ús humà i la fauna present en el cos de 
l’aigua receptor de l’afluent d’una EDAR 

L’eliminació del nitrogen en una EDAR es duu a terme amb dos processos es basa en 
l’oxidació de l’amoni (NH4 en nitrit (NO2) (oxidació, N passa de valència 3- a valència 3+) i 
posteriorment en nitrat (NO3) (oxidació, N passa de valència 3+ a valència 5+) i finalment en 
una segona etapa s’aconsegueix que el nitrat passi nitrogen en estat gasós. 

En episodis de pluja intensa, com hem vist a l’apartat de les EDAR, hi ha un augment de 
matèria orgànica entrant i per tant, un augment de fangs abocats tenint en compte que 
aquestes no poden acceptar la totalitat del cabal que els hi arriba i part es deriva al riu 
directament. De totes maneres, en aquests episodis el cabal d’aigua del riu també augmenta i 
pot diluir d’aquesta manera una quantitat major de residus. 

 

- Pressions per fosfats 

El fòsfor es troba en forma de polifosfats, nutrient essencial de tots els microorganismes. 
Conseqüentment les EDARs el poden eliminar, encara que normalment només arriben a 
treure’n una quarta part. 
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Mapa 7.  Abocaments de fósfor 

Mapa 6. Abocaments de nitrogen 
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Municipi Nitrogen (tones/any) Fósfor (tones/any) 

1.- St. Joan de les 

Abadesses 

4,22 3,26 

2.- Ripoll 8,49 9,42 

3.- Manlleu 3,69  

4.- Taradell 3,84 5,36 

5.- Girona 65,56 61,65 

6.- Banyoles 115,97 83,34 

7.- Riudellots de la Selva 2,64 2,64 

8.- Cassà de la Selva 11,16  

TAULA 9: Abocaments de fangs de nitrógen i de fósfor al 2007 

Com s’ha pogut veure, tret de petits trams que presenten una baixa pressió per abocaments 
de DQO que provenen de les EDAR, la conca no es veu gaire afectada per la presència 
d’aquestes estacions. 

 
INDUSTRIALS DQO 

 
El DQO generat per les indústries i no canalitzat a cap a una EDAR ha de ser tractat per la 
mateixa indústria, i un cop assolits els llindars establerts per la normativa vigent, abocat a la 
llera. És difícil determinar quin tipus de DQO produeix cadascuna de les indústries ja que per 
una mateixa activitat industrial es poden presentar diferents afluents de sortida depenent del 
procés de producció que segueixin i de les matèries primeres utilitzades. 

La DMA fixa un objectiu de 5 mg/l de DQO al medi, que implica un increment de 5 mg/l DQO 
del riu a causa de l’abocament, i es considera que si en algun cas supera aquest llindar els 
objectius de la DMA  es veuran amenaçats. Aquest llindar no s’ha fixat per cap abocament en 
particular sinó que s’ha valorat el conjunt d’abocaments per massa d’aigua, per tant aquest 
llindar també engloba el DQO abocat per les EDARs i pels sistemes no sanejats. 



Sandra Mondéjar Martín 

 33 

Com es pot veure al següent mapa hi ha una gran presència d’abocaments de DQO a la part 
final de la conca. 

A la següent taula es pot vere una relació entre poblacions, indústries I l’abocament anual que 
produeixen: 

Municipi Activitat industrial 
Abocament DQO  

(kg/any) 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

27531,85 
1.- St. Joan de les 

Abadesses 

  Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

5067,53 

2.- Sta. Maria del Corcó 
Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

26390,18 

3.- Anglès 

Retorciment i preparació de 

la seda, retorciment i 

teixidura de filaments 

sintètics 

107877,56 

Mapa 8. Abocaments Industrials de DQO al 2007 



Estudi de les pressions ambientals de la conca del Ter i Disseny de les instal·lacions per al seu control 

   34 

Municipi Activitat industrial 
Abocament DQO  

(kg/any) 

Eng. mecànica general 537,96 

Fabricació de calçat 36,45 

Altres acabaments de teixits 9571,12 

Fabricació de formigó per a 

la construcció 

56,09 

Confecció de roba amb 

tèxtils i accessoris 

625,4 

4.- St. Julià de Llor i Bonmatí 

Fabricació de productes 

carnis 

64671,95 

Elaboració de café, té i 

infusions 

202269,09 

Indústries de la pedra 16,53 

Indústries de la pedra 62,8 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

1092,61 

5.- Salt 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

298,3 

Fabricació de paper i cartró 163507,93 

6.- Sarrià de Ter Fabricació de pintures, 

vernissos i revestiments 

similars 

9,64 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

3287,73 

7.-  

Extracció de minerals no 

metàl·lics ni energètics 

1927,5 

8.- Sarrià de Ter Fabricació de paper i cartró 163507,93 
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Municipi Activitat industrial 
Abocament DQO  

(kg/any) 

 Fabricació de pintures, 

vernissos i revestiments 

similars 

9,64 

Fabricació de paper i cartró 59235,5 

Fabricació d’articles de 

papereria 

205,79 
9.- Flaçà 

Fabricació d’articles de 

papereria 

414,9 

Fabricació de productes de 

matèries plàstiques 

75,9 

Fabricació d’elements de 

formigó per a la construcció 

0,15 

Extracció d’altres minerals 38,45 

Extracció d’altres minerals 339,47 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

26881,08 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 

1338,89 

10.- Riudellots de la Selva 

Fabricació de productes 

lactis (Aiguaviva) 

182,99 

 

TAULA 10: Descripció d’activitat industrial, l’abocament de DQO produït i el municipi on es localitza 

el focus de l’abocament. 

Això el que mostra és la gran activitat ramadera que hi ha al voltant de la conca.  

Com ja s’ha explicat abans, aquesta activitat comporta un gran ús de fertilitzants.  

També trobem altres activitats importants, relacionades amb paper o construcció. 
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NO BIODEGRADABLES 

LA DMA fixa un objectiu de 0,05, la qual cosa implica  que l’abocament no pot superar un 5% 
del cabal de l’ecosistema fluvial, i es considera que si en algun cas supera aquest llindar els 
objectius de la DMA  es veuran amenaçats.  

 

Les indústries que produeixen abocaments no biodegradables han estat classificades en 4 
grups depenent del tipus d’activitat  realitzada i segons els tipus de substàncies que aboquen. 
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La classe 1 representa la menys agressiva (serveis, energia, fusta,...)i per tant pondera amb 
un coeficient més petit a la suma d’aquest tipus d’abocaments, mentre que la classe 4 és la 
més agressiva de totes (indústries químiques, tèxtils, papereres...) i pondera amb un 
coeficient més elevat. 

 

 

Municipi Activitat 
Cabal ponderat per 

l’activitat (hm3/anys) 

1.- Campdevànol Fabricació de paper i cartró 0,51 

2.- St. Joan de les 

Abadesses 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 
0,41 

0,26 
3.- Riudellots de la Selva 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 
0,03 

4.- Girona Girona 
Elaboració de café, té i 

infusions 
0,73 

Mapa 9. Abocaments no biodegradables 
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Municipi Activitat 
Cabal ponderat per 

l’activitat (hm3/anys) 

 
Salt 

Sacrifici de bestiar i 

conservació de carn 
0,02 

5.- Sarrià de Ter Fabricació de paper i cartró 1,97 

6.- Cervià de Ter 
Fabricació de coles i 

gelatines 
0,26 

Fabricació de paper i cartró 0,56 

7.- Flaçà 
Fabricació d’articles de 

papereria 
0,02 

 

TAULA 11: Principals activitats responsables dels abocaments no biodegradables, municipis on es 

localitzen i cabal ponderat de residu que genera l’activitat per any. 

 

1.5.2.- Descàrregues de sistemes unitaris (DSU) 
 

Quan es produeixen pluges i el cabal dels DSU que arriba a les EDARs augmenta 
considerablement, sorgeix un problema: les EDARs no estan dimensionades per tant cabal i 
l’aigua va a parar a la xarxa fluvial sense cap tipus de tractament. Això comporta la 
incorporació al riu de quantitats altes de DQO conjuntament amb metalls pesats, detergents, 
hidrocarburs,... 

Les pressions representades al mapa següent són les dels punts que normalment en episodis 
de pluja no estan preparades per tant cabal i per tant deriven l’aigua al riu, convertint-ho en un 
episodi de contaminació puntual. 

Aquestes descàrregues de sistemes unitaris representen una font de contaminació puntual 
considerable per als sistemes fluvials i s’han valorat en funció al volum d’escorrentia 
superficial i la concentració mitjana dels contaminants. L’objectiu es fixa en 20 mg DQO/l i es 
considera que si en algun cas supera aquest llindar els objectius de la DMA  es veuran 
amenaçats. Aquest objectiu es determina assumint que no tot el volum d’escorrentia va a 
parar als sistemes fluvials. 
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Al llarg de la conca del Ter trobem 6 punts conflictius que es mostren al mapa i a la taula 
següents: 

Municipi 

1.- Camprodon 4.- Manlleu 

2.- Torelló - Vall de Ges 5.- Vic 

3.- Torelló - Vall de Ges 6.- Banyoles 

 

TAULA 12: Municipis on es localitzen les principals descàrregues de sistemes unitaris (DSU) 

 

1.5.3.- Abocadors de residus sòlids urbans 
 

Els  residus sòlids urbans són el conjunt de residus produïts a les llars, comerços, oficines, 
serveis i també els provinents de la neteja de carrers i jardins. 

Els abocadors són instal·lacions industrials dissenyades per a la recepció de residus i la seva 
disposició final de forma controlada. A l’abocador, la matèria orgànica que no ha estat 
estabilitzada prèviament experimenta una descomposició anaeròbia que genera biogàs i un 
lixiviat. 

Mapa 10. Localització de les descàrregues de sistemes unitaris (DSU) 
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La pressió per abocadors urbans s’ha considerat a partir del volum de l’abocador i de la 
superfície de la subconca.   

Al llarg del Ter trobem tres punts conflictius que són:  

Municipi Volum (hm3) 

1.- Les Llosses 0,4 

2.- Orís 1,88 

3.- Banyoles 0,67 

TAULA 13: Abocadors urbans presents al Ter i volum d’aquests 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 11. Abocadors urbans presents a la conca del Ter 
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1.5.4.- Dejeccions ramaderes 
 
A Catalunya, el cas més greu d’impacte ambiental associat a la ramaderia està provocat pels 
purins de porc i els residus més significatius són els fems i els purins, que tenen dos destins 
principals: l’adob de conreus i el tractament en centres de recollida i processament dels 
excedents. 

La magnitud de pressió s’ha estimat a partir de la suma dels productes entre caps de bestiar i 
quantitat de nitrogen generat. El risc d’incompliment s’ha determinat a partir de la relació amb 
la superfície de subconca associada a massa d’aigua i de no superar l’objectiu de 60 kg N per 
hectàrea i any. 

Com s’ha pogut veure als abocaments industrials de DQO i als abocaments industrials no 
biodegradables, la conca del Ter presenta un gran nombre d’indústries dedicades al sacrifici 
de bestiar i conservació de carn, cosa que es pot contrarestar amb el mapa superior que 
mostra una gran impacte ambiental degut a dejeccions ramaderes. 

 
 

Mapa 12. Dejeccions ramaderes al voltant de la conca del Ter 
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Es consideren nivells mediocres de nitrats entre 10 i 25 mg/l, deficients entre 20 I 25 i dolents 
a partir de 50 mg/l. 

Amb aquest mapa es mostra un cop més que l’aigua està adequadament tractada ja que 
només hi ha un punt conflictiu situat entre Manlleu I Roda de Ter. 
 

1.5.5.- Minicentrals hidroeléctriques 
 

Hi ha diferents tipus de classificar les minicentrals elèctiques però des del punt de vista 
ambiental s’ha de tenir en compte els següents elements: 

Obra civil: fabricació de la minicentral 

Disseny: turbines, generadors i elements de control i protecció 

Equip elèctric de potencia: transformadors, panlls de control i línia de sortida fins a la seva 
conexió amb la xarxa.  

Un cop evaluat això i respecte al tipus d’alimentació d’aigua que fan servir les centrals, 
tindrem: 

Minicentrals fluients: recullen aigua mitjançant una toma que proporciona un cabal que circula 
sense regulació fins a la central.  

Minicentral de regulació propia: poden emmagatzemar cabals d’aigua amb la finalitat de 
poder-la fer servir (turbinar) al moment en el que es necessiti. Això s’aconsegueix amb la 
construcció d’una pressa de més de 3m d’alçada o un dipòsit. Acostumen a presentar un 
canal de derivació i tuberies reforzades. 

Mapa 13. Pressions exercides pels nitrats presents al Ter 
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Minicentrals en canal de reg o abastiment: es situen a conduccions d’aigua construides per a 
uns altres usos, com el reg o l’abastiment a poblacions. La seva afectació ambiental sol ser 
nul·la ja que es fan servir infraestructures creades per a unes altres finalitats.  
 

Impactes ambientals 

 

IMPACTES A LA FASE DE CONSTRUCCIÓ: associats a la construcció d’infraestructures 
dins del medi rural. 

Impacte Visual 

Augment de l’erosió 

Impacte visual dels tendalls eléctrics. 

Opertura de canteres per subministrar àrids, això origina un volum de terres i runes que s’han 
de traslladar a abocadors. 

Emissió de sorolls 

Desaparició de la fauna. 

Sequia a alguns trams a causa de la derivació de les aigües durant la construcció 

A vegades, la cota d’embassament pot sobrepassar la d’alguna via de comunicació, requerint, 
en aquests casos, fer un nou trassat o un pont. 

Expropiacions o compra dels terrenys per fer embassaments. 

IMPACTES A LA FASE DE FUNCIONAMENT 

Canvis abiòtics 

Impactes de primer ordre 

Efecte de barrera de la pressa 

Modificació del règim de cabals 

Modificació del trasnport de sediments 

Variacions en les característiques físico-químiques de l’aigua 

Alteració dels fenòmens de transport del plàcton. 

Impactes de segon ordre 

Modificacions en la morfologia de la llera 

Modificacions de substrat 

Variacions en la composició i estructura de les comunitats de macrofites i el perifiton 

Impactes de tercer ordre:  Afecten a la composició i estructura de les poblacions de 
peixos i macroinvertebrats. 

Tots aquests impactes varien en funció, principalment, del tamany de la pressa i de la forma 
en que es manipula el cabal, s’ha d’evaluar el conjunt i no els impactes per separat.  

IMPACTES A LA FASE D’ABANDONAMENT: no solen haver-hi. 
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Resum dels impactes que causa una minicentral hidroeléctrica 

 

IMPACTES Sol Qua Cab Veg Aus VeTe Peix Inver Paiss 

Fase de construcció 

Acondicionament 

d’accessos  
X X  X  X   X 

Construcció 

infraestructura 
        X 

Obrir i ampliar 

canteres 
X X       X 

Emissió de sorolls     X    X 

Derivació temporal 

de les aigües 
 X X X   X X X 

Augment de la 

pressió humana 
X X  X X X X X X 

Fase de funcionament 

Barrera als 

desplaçaments 
     X X X  

Mortalitat de peixos a 

les turbines 
      X   

Modificació cabals X X X X   X X X 

Modificació transport 

material 
X   X   X X  

Modificació carac. 

físico-químiques 

aigua 

 X  X   X X  

Modificació habitat X   X   X X X 

Canals de derivació      X  X  

Tendalls eléctrics     X     
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IMPACTES Sol Qua Cab Veg Aus VeTe Peix Inver Paiss 

Retirada de 

sediments  
X X     X X  

Fase de tancament 

Permanència de 

pressa i instal·lacions 
X   X  X X X X 

 
TAULA 14: Resum dels impactes a causa una minicentral hidroelétrica a les seves diferents fases Sól, 

qualitat, cabal, vegetació, aus, vertebrats terrestres, peixos, invertebrats, paissatge 

Valoració dels impactes que causa 

Efecte positiu: no produeix cap perdúa 

Efecte negatiu: aquell que produeix una 

perdúa de valor natural, estétic-cultural, 

paissatgístic, productiu a nivell ecológic, 

erosió, etc 

Efecte directe: té una incidència immediata 
Efecte indirecte: es desenvolupa per 

interdependència amb uns altres aspectes 

Efecte simple: només afecta a 

un componet ambiental, sense 

acumulacions o efectes 

sinérgics 

Efecte acumulatiu: s’incrementa 

amb el temps 

Efecte sinérgic: suposa una 

incidència ambiental greu 

Efecte a curt termini: es 

manifesta en un cicle anual 

Efecte a mig termini: es 

manifesta en 5 anys 

Efecte a llarg termini: es 

manifesta en un termini 

superior a 5 anys 

Efecte permanent: suposa una alteració 

indefinida al temps 

Efecte temporal: es pot determinar o estimar la 

seva duració 

Efecte reversible: pot asumir-se per l’entorn 

Efecte irreversible: suposa una difictultat 

extrema o impossibilitat per tornar a la situació 

inicial 

Efecte recuperable: per acció natural o 

humana pot anul·lar-se 

Efecte irrecuperable: és impossible de 

restaurar o reparar 

Efecte periódic: apareix de forma intermitent i 

continua en el temps 

Efecte d’aparició irregular: apareix de forma 

imprevista (p.ex: sequeres) 

Efecte continu: apareix amb una alteració 

constant en el temps 

Efecte discontinu: es manifesta a través 

d’alteracions irregulars 

TAULA 15: Valoració dels impactes causats per una minicentral hidroeléctrica 
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Segons la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) s’estableixen 4 nivells d’impactes recollits 
al Real Decreto 1302/1986 i resumits a la següent taula:  

 

Denominació Definició Acció 

Impacte ambiental 

compatible 

La recuperació és immediata un cop 

finalitzada l’activitat 
No precisa acció corretiva 

Impacte ambiental 

moderat 

La recuperació no precissa mesures 

correctores i es produeix en un període 

concret de temps 

No precisa acció correctiva 

intenses 

Impacte ambiental greu 

La recuperació de les condicions inicials 

exigeix mesures correctores i un període 

elevat de temps 

Exigeix mesures 

correctives 

Impacte ambiental crític 

La seva magnitut és superior al màxim 

acceptable ja que es produeix una 

perdúa permanent de les condicions 

inicials 

No s’aconsella la 

realització del projecte 

 
TAULA 16: Definició dels diferents nivells d’impactes ambientals recollits per la EIA 

 
Proposta de mesures correctores per a minimitzar els impactes  

 

Impacte Mesura correctora adequada 

Fase de construcció 

Acondicionament d’accés Aprofitar camins existents 

Construcció infraestructura 
Ubicació a conques petites i poc visibles, utilització de 

materials de l’entorn, plantació d’arbres 

Obrir i ampliar canteres Ubicació paissatgística de la cantera 

Emisió de soroll Realització fora de l’época de cria 

Derivació temporal de les 

aigües 
Realització en un termini de temps el més curt possible 

Augment de la pressió 

humana 
Tancament d’accessos públics 

Fase de funcionament 

Barrera als desplaçaments Instal·lació d’escales de peixos i altres espècies 

Mortalitat peixos a les turbines 
Instal·lació de dispositius que evitin l’entrada de peixos a les 

trubines 
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Impacte Mesura correctora adequada 

Modificació cabals Minimització de la variació de cabal en el temps 

Modificació transport material Fixació de cabals per mantenir la llera del riu 

Modif. caract. Físico-

químiques aigua 
 

Modif. habitat  

Canals de derivació Tapar canals per evitar la mortalitat de fauna 

Tendalls eléctrics 

Ensorrament, aïllament dels conductors, senyalització de 

dispositius, etc.  

Pintura dels postes per minimitzar el seu efecte visual 

Retirada de sediments Retirar el sediments de la llera del riu 

Fase d’abandonament 

Permanènia pressa i 

instalacions 

Ensorrament de la pressa i instal·lacions i adequació posterior 

del tram fluvial 

 
TAULA 17: Proposta de mesures correctores per als impactes causats per una minicentral 

hidroeléctrica 

Pressió exercida a la conca del Ter  

A la conca del TER podem apreciar una gran quantitat de minicentrals hidroelèctriques al llarg 
de tot el recorregut del riu, això influeix directament en que la conca presenti una gran 
quantitat d’aigues fortament modificades. 

No obstant, com es pot veure al Mapa 15, la presència de les minicentrals hidroeléctriques al 
Ter tenen com a conseqüència que les aigües siguin fortament modificades però formin part 
del grup d’aigues recuperables. 

Es pot apreciar a la part central del riu una massa d’aigüa irrecuperable que pertany als 
embassaments de Sau, Súsqueda i Pasteral. 
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Mapa 15.  Pressió exercida a la conca del Ter a causa de minicentrals hidroeléctriques 

Mapa 14. Estat de les aigües al llarg de la conca del Ter, diferenciant entre aigües no modificades, 
recuperables i irrecuperables 
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Capítol 2.- Disseny d’una estació per al control de qualitat de l’aigua 
 

 

2.1.- Introducció 
L’objectiu d’aquest capìtol és dissenyar una estació per al control de la qualitat de l’aigua 
gràcies a l’estudi anterior, on s’han definit i explicat quins són els paràmetres amb una 
presència significativa a la conca del Ter i on es podríen ubicar noves estacions.  

Aquí, es pot veure l’esquema exterior i interior de la cabina, els càlculs de disseny, els 
materials utilitzats, la sensorització de la caseta i un llistat dels costos que es tindrien en cas 
de voler dur a terme la construcció de l’estació de control. 

Els paràmetres que es volen controlor són: 

Acidesa 

Temperatura 

Conductivitat 

Matèria orgànica detectada per metodologia ultraviolada (UV) 

Terbolesa 

Nitrogen 
 

 

2.2.- Esquema de l’estació 
 

Aquest apartat es divideix en dues parts, l’exterior i l’interior de l’estació. 

 

2.2.1.- Esquema exterior 
 

El disseny exterior de la caseta és molt senzill, la cabina és un módul prefabricat, una 
canonada de polietilè que arriba al riu té la funció de transportar l’aigua fins al decantador de 
dins de la caseta (figura 2 i 4). Al riu s’hi ubicarà una bomba d’aspiració (veure apartat 
materials utilitzats).  

D’aquesta manera, com que el cabal que es fa servir és petit, l’impacte que es provoca sobre 
la llera del riu és mínim ja que el cabal d’entrada es recircula al riu donat que no ha estat 
contaminat al llarg del procés.  
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2.2.2.- Esquema interior 
 

A l’interior de la cabina es troba el decantador, encarregat de sedimentar els sólids en 
suspensió que hi puguin haver.  

És un decantador amb tres compartiments. Es situaran les sondes de qualitat col·locades 
d’una determinada manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-
Terbolesa 

2-Oxigen 

3-Acidesa 

4-Temperatura 

5-
Conductivitat 

6-Nitrogen 

7-UV 

 

Figura 1. Esquema exterior de les instal·lacions 

Figura 2. Distribució de sondes a l’interior del decantador 
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Està estructurat d’aquesta manera perquè així l’aigua que està en contacte amb les sondes 
de conductivitat, nitrogen i UV estarà més clara, la majoria de sòlids en suspensió ja hauràn 
sedimentat en els 2 primers compartiments del decantador, això es fa ja que aquestes sondes 
són més delicades i tenen un cost econòmic superior de manera que s’intenta que l’aigua que 
hi arriba sigui el més clara possible.  

Oxígen, pH, Temperatura i Conductivitat es podríen introduir en una sonda multiparamétrica 
ja que són parámetres generals i d’aquesta manera suprimirem el cablejat de tres sondes, és 
a dir, introduint tots els sensors dins d’una mateixa sonda només es tindria un cable per a 4 
sensors, el que facilitaria la instal·lació elèctrica. 

No obstant, no es fa donat que el manteniment es fa més complex, és més fàcil reparar una 
per separat que haver-les de tractar totes, si una sonda s’espatlla, la resta poden continuar 
funcionant, però si es posen totes a la mateixa, per reparar-ne una s’haurien d’extreure/parar 
tota la resta.  

Per a eliminar impureses de l’aigua que puguin provocar lectures erròneas s’addiciona un 
biocida al primer compartiment del decantador (figura 4). Es dosifica gràcies a un dosificador, 
programat previament durant la instal·lació, que s’encarrega de deixar passar el biocida en els 
intervals de temps dessitjats. 

Per últim l’aparell de presamostres s’encarregarà de recollir les mostres en els intervals de 
temps dessitjat (figura 4). 

 

 

Figura 3. Esquema interior de les instal·lacions 
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2.3.- Càlculs de disseny 
 

2.3.1.- Càlculs per a la determinació del cabal 
 

Els càlculs per a determinar el cabal óptim es podem veure a l’A3- Càlculs per a dissenyar 
una estació de control de qualitat, aquí es fa una petita introducció per a justificar el valor 
obtingut.  

S’estableix que el nivell d’aigua dins del decantador està 8 m per sobre del nivell del riu. La 
caseta estarà un 6 metres per sobre del nivell del riu per intentar evitar possibles inundacions 
que es produirien en cas de muntar la caseta al mateix nivell del riu si aquest tingués una 
pujada. 

A continuació es mostra un esquema amb les característiques de la instal·lació perquè es 
pugui entrendre d’una manera ràpida i visual. 

 

S’estableixen una sèrie de paràmetres de disseny com ara la longitud de la canonada i el seu 
diàmetre intern. 

Longitud de canonada = 20 m  

Diàmetre intern de la canonada = 0.15 m 

Material = polietilè 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la instal·lació de la bomba 
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Per buscar el cabal plantegem el següent balanç de càrregues: 

 

€ 

h2 − h1 = hb − h f  

Fórmula 2. Balanç de càrregues del sistema 

 

Essent: 

h1 i h2 :  càrregues dels punts 1 i 2 respectivament 

hB       : càrrega de la bomba 

hF       : pèrdues de càrrega degut al fregament 

Sabent que la càrrega en un punt es pot calcular mitjançant la següent expressió matemàtica:  

 

 

 

 

on:  

h: càrrega 

v: velocitat del fluid 

g: gravetat 

P: pressió del fluid 

: densitat del medi 

: coeficient que depén del número de Reynolds* 

z: diferència d’alçada entre el punt que s’estudia i l’alçada de referència (en aquest cas 
l’alçada de referència és 0 al nivell del riu) 

* El número de Reynolds depén de si es treballa en règim turbulent o règim laminar.  

 

D’aquesta manera obtenim els següents resultats: 

h1=10.33 m 

h2=18.22 m 

hB depén del cabal  

hF depén del cabal 

 

 

 

 

Fórmula 3. Equació de Bernouilli 



Estudi de les pressions ambientals de la conca del Ter i Disseny de les instal·lacions per al seu control 
 

 

 54 

 

El valor obtingut per al cabal el podem veure en aquest gràfic: 

 

La diferència de càrregues entre el punt 1 i el punt 2 és de 8 m, sabent, gràcies al balanç de 
càrregues, que això és igual a la diferència entre la càrrega de la bomba i les pèrdues per 
fregament es pot calcular gràficament quin és el cabal òptim. 

El cabal d’aigua que es porta fins al decantador és de 0.0023 m3/s.  

 

2.3.2.- Càlcul del rendiment de la bomba 
 

Per a un cabal de 0.0023 m3/s li correspon una hB de 7.60m. 

Gràcies a l’equació de rendiment : 

 

 

 

on:  

η: rendiment de la bomba 

q: cabal d’aigua 

hb: càrrega de la bomba 

ρ: densitat del medi 

g: gravetat 

Potcon: Potència consumida per la bomba 

 

Fórmula 4. Equació de rendiment de la bomba 

Gràfic 8. Càlcul del cabal òptim 
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Sabent que la potencia que consumeix la bomba és 0.55 kW, es troba que el rendiment al que 
treballarà la bomba serà de 31.17 % 

El rendiment de la bomba és molt petit ja que aquesta treballa molt per sota de les seves 
possibilitats. Podríem obtenir molt més cabal, d’aquesta manera, posant una bomba que no 
treballi al 100% ens assegurem de que no cremarem el motor de la bomba i que la podrem 
utilitzar en futures ampliacions de l’estació.  

 

2.4.- Materials utilitzats 
 

2.4.1.- Canonades 
 

Les canonades són de Polietilè, aquest tipus de conduccions estàn regulades per les normes 
UNE-EN 12201 per abastiment o UNE-EN 13244 i UNE-EN 12666 per sanejament.  

Totes les propietats, característiques i normatives de canonades i accessoris de polietilè es 
troben recollides al “Manual Técnico de Tuberías de Poiletileno” desenvolupat per AseTUB, 
“Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos”. 
 

2.4.2.- Bomba 
 
La bomba escollida és de la marca EBARA, model Best2, i té la següent corba característica:  

Gràfic 9. Corba característica de la bomba 
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S’utilitza, com ja s’ha pogut veure, per portar l’aigua fins al decantador de la cabina.  
 

2.4.3.- Accessoris 
 

Com a accessori només es té el dosificador de Biocida. Aquest biocida de forma habitual és 
lleixiu. 
El dossificador s’encarregarà de gestionar la quantitat de biocida que s’introdueix dins del 

decantador i el temps entre una dosi i l’altre.  

 

 

2.5.- Sensorització de la cabina 
 

La sensorització de la cabina és un tema complicat. Existeixen gran varietat d’aparells de 

mesura amb funcionaments, característiques i preus molt diversos. 

Gran part de les decisions depenen directament del medi en el que es treballa i de 

l’estructuració del punt. 

En aquest apartat es comparen, per a cada variable, diferens principis de mesura i 

característiques amb la finalitat d’escollir l’aparell que millor respón al que es demana. 

 

2.5.1.- Oxigen dissolt 
 

Luminescència 
 

Determina el contingut d’oxigen de l’aigua mitjançant una medició òptica segons el 
procediment de luminescència (extinció dinàmica de luminescència/quenching),  irradiant amb 
una llum blava una capa sensorial sensible de l’oxigen. Amb aquesta irradiació les mol·lècules 
de la referida capa són portades a un estat d’excitació i assoleixen un elevat nivell d’energia. 
Quan les  mol·lècules  passen novament a l’estat de repòs, emeten una llum vermella la qual 
queda registrada per un fotodíode. Mitjançant la diferència de temps entre la irradiació i la 
luminescència, es calcula el valor de l’oxigen.   

Aquest procés es representa en la figura 6:  
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Principi de mesura d’oxigen dissolt per luminescència: els electrons en contacte amb la llum 

irradiada pel sensor passen a un estat excitat (capa atòmica superior). Quan tornen a la seva 

capa natural (estat d’excitació normal) emeten una llum vermella captada per un fotodíode  en 

el sensor. 

 

Galvànic 
 

El sensor té una cel·la galvànica composta de dos elèctrodes: un càtode i un ànode.  Aquests 
estan insertats en una solució electrolítica.  

Les mol·lècules d’oxigen travessen la membrana de l’elèctrode fins arribar a la solució 
electrolítica i a l’arribar-hi reaccionen (mitjançant una reacció redox) produint un corrent 
elèctric que és captat pels elèctrodes. De la intensitat d’aquest corrent elèctric es treu en 
proporció la concentració d’oxigen. 
 

Conclusions de les sondes d’oxigen dissolt 
 

El principi de mesura per separadors galvànics  exigeix una reacció química amb consum 
d’oxigen i per tant quan es troben en un medi amb matèria en suspensió, la membrana és 
sensible a patir obturacions i l’oxigen no arriba a l’electròlit desviant la lectura a valors inferiors 
dels que serien representatius del medi. Aquesta inestabilitat fa que es requereixi un 
manteniment més intens ja que es necessita netejar la membrana de brutícia, fer calibracions 

i periòdicament anar substituint l’electròlit.   

Per altra banda el principi de mesura per luminescència, al dependre la mesura de radiacions, 
no requereix ni canvis de membrana ni electròlits i és gràcies a això que les lectures d’oxigen 

Figura 5. Procés de luminescència 
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dissolt es veuen molt menys desviades en episodis de terbolesa alta. Requereix calibracions 
mensuals i s’aconsella el canvi del LED cada dos anys. 

Aclarir que la freqüència de manteniments es veu molt influenciada pel medi en els que es 
troben. 
 

Principi de mesura Freqüència de manteniment 

GALVÀNIC SETMANAL 

LUMINSICENT MENSUAL 

 

TAULA 18: Comparativa de manteniment exigit per cada principi de mesura 

 

2.5.2.- Conductivitat 
 

Cel·la Inductiva 
 

Una cel·la de medició inductiva consisteix en dues bobines, una transmissora i una altra 
receptora. El principi de funcionament es mostra en la Figura 7. La bobina transmissora 
produeix un camp elèctric en l’aigua, pel que s’indueix un corrent en ella. L’aigua actua com 
una espira i sobre l’altre bobina (receptora) s’indueix una força electromotriu que és mesurada 
i resulta proporcional a la conductivitat de l’aigua. Les bobines es troben dins d’una carcassa, 
per tant no estan en contacte directe amb l’aigua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principi de funcionament d’un sesnsor de conductivitat inductiu 
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Elèctrode de grafit 
 

El grafit és un varietat de carbó que s’utilitza per la formació d’elèctrodes degut a les seves 
propietats semi-conductores. Quan els elèctrodes entren en contacte amb l’aigua el circuit es 
tanca i genera un corrent proporcional a la conductivitat del medi.  Aquesta tècnica implica 
que els elèctrodes estiguin en contacte amb el medi i, per tant, que a la llarga pateixin més 
danys. 
  

Conclusions de les sondes de Conductivitat  
 

Les sondes inductives són més satisfactoris ja que no entren en contacte directe amb el medi 
i pateixen menys corrosions i danys.  Al patir menys desviacions per la terbolesa, ofereixen 
una qualitat de dada més bona i també un manteniment inferior. 

En el sentit dels períodes de manteniment, les sondes amb principi de mesura inductiva 
podrien ser d’exigència menys freqüent. 

Aclarir que la freqüència de manteniments es veu molt influenciada pel medi en els que es 
troben. 
 

Principi de mesura Freqüència de manteniment 

GRAFIT SETMANAL 

INDUCTIU MENSUAL 

 

TAULA 19: Comparativa de manteniment exigit per cada principi de mesura 

 

2.5.3.- Acidesa 
 

Elèctrodes 
 

La medició de pH és la mesura de la concentració de l’ió hidrogen [H+]. El principi de medició 
més comú es basa en una cel·la electroquímica on un dels elèctrodes és el de referència i 
l’altre s’inserta en l’aigua a analitzar. Aquest segon té una membrana selectiva que només 
deixa passar l’ió hidrogen [H+]. La reacció crea una diferencia de potencial relacionada 
directament amb el pH de la solució.  

Existeixen elèctrodes de diferents materials com ara el de vidre, el de membrana líquida i el 
de metall-òxid. El més comú és el de vidre.  
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Conclusions de les sondes de pH 

El principal element d’aquestes sondes és l’electròlit utilitzat al segon elèctrode. Els electròlits 
poden ser líquids o de gel.  Mentre que l’electròlit líquid fa que la sonda s’hagi de reomplir en 
els manteniment de manera freqüent, el de gel té una llarga durada.  

Referent als períodes de manteniment es destaca com ja s’ha dit que els electròlits de gel 
exigiexen un manteniment inferior. 
 

Principi de mesura Freqüència de manteniment 

ELECTROLIT LIQUID SETMANAL 

 ELECTROLIT GEL MENSUAL 

 

TAULA 20: Comparativa de manteniment exigit per cada principi de mesura 

2.5.4.- Temperatura  
 

PT-100 / PT-1000 
 

Les sondes de temperatura són termoresistències de platí. Estan calibrades perquè a 0ºC 
presentin resistències de 100 ohms o 1000 ohms i el seu comportament sigui lineal, la qual 
cosa afavoreix el tractament del senyal en els canvis de resistència/temperatura. La Pt-1000 
és més precisa que la Pt-100. 
  

Conclusions de les sondes de temperatura 
 

Molts fabricants integren la termorresistència que mesura la temperatura en la sonda d’alguna 
altra variable ja que és un métode molt senzill i d’aquesta manera es suprimeix una sonda i el 
seu cablejat. 

 

Referent als períodes de manteniment, aquesta variable (ja sigui amb sonda exclusiva o bé 
integrades en una altra sonda) presenta poques incidències de manera que el manteniment 
seria mensual.  
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2.5.5.- Terbolesa 
 

Nefelometria 860 nm 
 

El grau de terbolesa és una mesura de la matèria suspesa sense dissoldre (partícules, 
bactèries, etc.). Aquestes partícules dispersen la llum incident en moltes direccions. La 
nefelometria mesura la llum dispersada a 90 graus i s’utilitza una font de llum LED IR amb 
una longitud d’ ona de 860 nm. 

En la figura 8 es mostra el funcionament d’un equip de terbolesa. La llum infraroja emesa pel 
LED a 860 nm incideix en l’aigua i és reflectida i refractada. Hi ha una fotocèl·lula que capta la 
llum reflectida i d’aquesta es treu la dada indicativa de la terbolesa que hi ha en l’aigua. 
 

 

 

 

 

Conclusions de les sondes de terbolesa 
 

El principi de funcionament de tots els sensors de terbolesa és el mateix. Hi ha dos tipus 
d’instrumentació per a mesurar aquesta variable: per sonda o equip mural.  

En els turbidímetres murals, l’aigua no entra en contacte amb la cel·la receptora i per tant les 
desviacions són quasi bé nul·les. 

La sonda, en canvi, a l’estar submergida al medi que està analitzant, pateix molt més desgast  
i moltes vegades, degut a la brutícia, les mesures es veuen desviades.  

Per a l’elecció d’aquest tipus de sondes, és determinant l’existència de la possibilitat de 
neteges automàtiques. Hi ha diferents tipus d’aquests sistemes de neteja al mercat: 

Figura 7. Diagrama de funcionament d’un turbidímetre 
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Sistema ultrasònic. Aquest mòdul ultrasònic evita la contaminació biològica a l’oscil·lar 
constantment les finestres òptiques. Manquen dades pròpies sobre el funcionament però les 
referències són bones. 

Sistema rotatori amb raspall: consta d’un motor que dóna un gir de 360 graus on hi ha 
enganxat un raspall/rasqueta que remou la possible brutícia que hi pugui haver acumulada a 
les cel·les de mesura de les sondes. Mitjançant programació es pot intensificar més o menys 
la freqüència d’aquestes neteges. 

Sistema d’aire/aigua: mitjançant un circuit hidràulic o neumàtic (requeriment d’instal·lacions 
amb aigua de servei o compressor respectivament), s’injecta aire/aigua a pressió a la cel·la de 
mesura. Aquest sistema requereix un medi amb episodis de terbolesa  poc severs. 

 

Referent als períodes de manteniment dels equips murals, al no entrar en contacte amb 
l’aigua podrien ser d’exigència menys freqüent. Pel que fa les sondes, el medi en el què són 
ubicades i l’autoneteja escollida juguen un paper determinant per a la disminució freqüencial 
d’aquests sensors a mensuals. 
Econòmicament les sondes tenen un cost més baix, de manera que, si el sistema 

d’autoneteja és eficaç i les condicions del medi ho permeten, escollir sondes en lloc d’equips 

murals és una bona decisió. 

 

 

2.5.6.- Nitrogen 
 

Elèctrode selectiu amb matriu de contrastació (sonda) 
 

El principi de medició més comú es basa en una cel·la electroquímica on un dels elèctrodes 
és el de referència i l’altre s’inserta en l’aigua a analitzar . Aquest segon té una membrana 
selectiva que només deixa passar el ió hidrogen [NH4

+] (amoni) La reacció crea una diferencia 
de potencial relacionada directament amb la concentració d’amoni. 

La dada de diferència de potencial és contrastada a una matriu de valors que s’han introduït 
prèviament segons el medi en la que està ubicada.  
 

 

Elèctrode selectiu amb patrons de contrastació (analitzador) 
 

El principi de mesura és el mateix però en comptes d’una matriu en la memòria de la sonda 
per a contrastar els valors, les contrastacions es fan in situ mitjançant reactius: 

L’aigua destil·lada es barreja amb la sosa i, després de circular pel difusor, va al desguàs. La 
solució tampó (TRIS) passa pel difusor, per l’elèctrode selectiu, per l’elèctrode de referència i 
va al desguàs. En aquesta situació es mesura la tensió entre l’elèctrode selectiu i el de 
referència i es crea un senyal anomenat tensió de línia base.  
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Tot seguit, és la mostra qui circula pel circuit hidràulic i al barrejar-se amb la sosa, passa a pH 
bàsic, amb el qual tot l’amoni dissolt en la mostra ([NH4

+](aq)) passa a amoníac gas 
([NH3](g)), part del qual travessa el difusor (la fracció d’amoníac que travessa la membrana 
dependrà del rendiment d’aquesta) i es dissol en la solució tampó, que, al tenir pH = 7.4, torna 
a convertir-se a amoni, el qual és transportat cap a l’elèctrode selectiu. La tensió entre 
l’elèctrode selectiu i el de referència augmenta a l’entrar l’elèctrode selectiu en contacte amb l’ 
amoni. 

Després de l’analítica es torna a calibrar l’equip amb patrons per a la següent mesura. En la 
figura inferior es veu l’ esquema del funcionament de l’equip. 
 

Conclusions per al nitrogen 

 

L’analitzador, al tenir patrons i haver de calibrar de manera constant després de cada anàlisi,  
fa que la fiabilitat de les dades sigui més alta. Per contra, a nivell de funcionament, pateix 
constants obturacions (circuit hidràulic delicat) i als 100 NTUs deixa de mesurar per tal de 
protegir-se. Per altra banda, pel que fa als manteniments, al necessitar reactius que són 
bastant sensibles a la temperatura, requereix  tenir un manteniment setmanal inevitablement.  

Pel que fa a la sonda, el primer a tenir en compte és que presenta moltes interferències amb 
els clorurs. El seu ús quedaria descartat als punts de control d’alta salinitat. Pel que fa als 
manteniments No necessita reactius. S’aconsella que el manteniment sigui entre quinzenal i 
mensual, depenent molt del medi en el que es trobi.  
 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de funcionament de l’analitzador de nitrogen 
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2.5.7.- UV  (254 nm) 
 

Espectroscòpia d’absorció ultraviolada (254 nm)  
 

El principi de l’espectroscòpia ultraviolada-visible involucra l’absorció de radiació ultraviolada - 
visible per una mol·lècula, causant la promoció d’un electró d’un estat basal a un estat excitat, 
lliurant-se l’excés d’energia en forma de calor. La longitud d’ona (λ) per a que una gran part 
de matèria orgànica sigui visible és de 254 nm. 

L’aigua del medi és impactada per la llum a 254 nm provinent de la làmpada UV de xenó. La 
quantitat de llum que travessa la mostra és mesurada i en conseqüència es calcula la que ha 
quedat absorbida. Aquesta llum absorbida dependrà proporcionalment de la matèria orgànica 
que té la propietat d’absorbir el feix de llum a 254 nm (enllaços de carboni insaturats) present 
en la mostra. 

Trobem tant analitzadors com sondes per a la mesura d’aquesta variable. 
 

Conclusions per a l’UV 
 

Per una banda, l’analitzador UV té una robustesa i protecció que la sonda no presenta i no 
necessita reactius. Per altra banda, el gran avantatge de la sonda és que mesuraria de 
manera constant.  

La gran limitació de l’analitzador és que en episodis de terbolesa elevada, ha de deixar de 
mesurar per tal de protegir-se d’obturacions del seus conductes. En aquest sentit la sonda no 
té necessitat de conductes, perquè es troba  submergida en el medi a analitzar.  

Els manteniments dels analitzadors d’UV són setmanals i en la sonda, quinzenals, però la 
freqüència de manteniments es veu molt influenciada pel medi en el que es troben. 

 
 

2.6.- Elecció dels sensors, controlador i presamostra 
 

A continuació es detallen els sensors escollits i el seu principi  de mesura.  

 
Oxigen dissolt – LDO 

Determina la concentració d’oxigen dissolt amb un mètode óptic, sense necessitat de camvi 
d’electrode o calibració. 

 
Conductivitat - Sonda 3400sc 

Métode de mesura: conductivitat inductiva. 
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Acidesa- pHD-S 

El sistema de referència de l’electrode no entra en contacte amb el fluid gràcies al seu 
disseny tancat, això fa que el risc de contaminació de l’electrode disminueixi.  

El seu principi de mesura es basa en l’electrode diferencial. 
 

Temperatura- pt-1000 

Termorresistència de 1000 ohms. 

 
Terbolesa - SOLITAX SC 

Principi de mesura de llum dispersa IR (infrarroig) a 90º. Autoneteja per sistema rotatori. 

 
Nitrogen - Nitratax 

El principi de mesura es basa en l’absorbancia en ultravioleta.  

El nitrat dissolt en aigua absorbeix la llum ultraviolada. Aquesta propietat fa possible que es 
determini fotométricament  la concentració de nitrats sense necessitat de fer servir reactius 
gràcies a una matriu de contrastació. 
 

UV - UVAS plus SC 

Mesura a partir d’absorció UV (procediment de doble feix lliure de reactius), es mesura el 
coeficient d’absorció espectral dels fluids a 254 nm, la sonda només s’ha de submergir al 
medi. 

 
Presamostra  - WTW PB 150-2 

Treballa en sistema de buit (requereix un baix manteniment) i consta de autoneteja.  

 
Controlador - SC1000 

Aquest controlador admet fins a 8 sensors diferents i té la possibilitat de crear una xarxa 
major. 

És un controlador que ofereix una amplia possibilitat de treball, es poden obtenir variables 
derivades de les mesures, de manera que es pot personalitzar per obtenir els paràmetres 
dessitjats. 
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Estudi econòmic 

 

A continuació es detallen una sèrie de despeses derivades d’aquest estudi, incloent-hi la 
sensorització de la cabina. 

 

1. Enginyer 

S’han de comptabilitzar les hores de treball per fer l’estudi ambiental, el disseny de la cabina, 
la supervisió de les obres per a la construcció de la cabina, el control de les dades un cop feta 
la sensorització i la resolució de problemes futurs. 

 

2. Materials 

En aquesta categoria s’engloben:  

- Canonada de polietilè (en metres) 

- Cabina prefabricada 

- Bomba 

- Sensorització de la cabina 
- Reactius 

- Dosificador biocida 

- Radio per transmetre les dades de les sondes 

- Cablejat 

- Programa d’ordinador per al control i tractament de les dades recollides 

 

Els preus que es detallen a continuació són el resultat de l’estudi de diferents marques 
d’instruments existents al mercat.  

El que es mostra a la taula 21 és el resultat de la mitjana dels preus comparats.  
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Variable Preu (€) instrument 

Oxigen dissolt 1701.63 

Conductivitat 1419.64 

pH 1078.70 

Temperatura 754.70 

Terbolesa 3291.08 

Amoni 2785.57 

UV 16943.66 

TAULA 21: Preus orientatius 
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Conclusions 
 

Gràcies a aquest estudi sobre l’estat de la conca del riu Ter s’arriba a les següents 
conclusions: 

1.- S’està aplicant correctament la Directiva Marc de l’Aigua. La conca ha estat definida i 
delimitada, s’estan crean estacions per a analitzar el seu estat ecològic i posteriorment poder 
prendre les mesures correctores necessàries perquè abans del 2015 la conca gaudeixi d’un 
bon estat ecològic. 

Cal dir també que, durant el 2007 i el 2008 s’ha patit un episodi de sequera molt important. 
Gràcies a la bona gestió dels embassaments de Sau, Súsqueda i Pasteral la conca s’està 
recuperant adequadament. 

 

2.- Per a un millor control de l’estat de la conca seria convenient ubicar alguns punts més al 
llarg del Ter. Aquests punts es poden veure al mapa 16. 

 

Els punts C1,C2, C3, C4, C5 i C6 corresponen a la ubicació geogràfica de les noves estacions 
de control de la qualitat. 

Tot seguit es veu la importancia que té cadascún d’ells. 

 

 

Mapa 16. Ubicació de noves estacions per al control de la qualitat de l’aigua 
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C1 

Ubicat a la connexió amb l’eix principal de la riera de Vallfogona. El punt T27, pertanyent a 
aquesta riera, te una concentració mitjana de sulfats molt elevada, de 214.40 mg/l i seria 
convenient veure com evoluciona al llarg de la riera i com afecta a l’eix principal una vegada 
connecta amb ell.  

També és interessant tenir controlat aquest punt ja que és una zona que es veu molt afectada 
per les dejeccions ramaderes que l’envolten.  

 

C2 

Igual que el C1 és un punt envoltat per gran activitat ramadera de manera que és útil 
controlar, sobretot, les quantitats de nitrogen presents a l’aigua.  

Aquest punt, però, situat prop del punt T6, seria de gran utilitat per estudiar l’evolució de les 
aportacions sulfats i nitrogen del Gurri, unes aportacions molt elevades, abans de que l’aigua 
entri als embassaments.  

 

C3 

Col·locat tot just a la sortida dels embassaments i de la connexió del Brugent amb l’eix 
principal. El Brugent a la seva part central presenta una concentració mitjana de sulfats de 
156.75 mg/l. Aquest punt geogràfic és útil a l’hora de veure la influència dels embassaments.  
Sabent, gràcies al C2 les concentracions que hi ha a l’entrada dels embassaments i al C3 les 
de la sortida, es pot estudiar la capacitat amortidora que exerceixen els embassaments sobre 
els diferents paràmetres físico-químics perjudicials pel riu. 

 

C4 

Situat després de les connexions de la riera d’Osor , la de Llémena i la de Canet amb l’eix 
principal. La principal característica que fa d’aquest punt un punt apropiat per establir una 
estació de control de qualitat és que està envoltat d’una gran quantitat de nuclis urbans, la 
presència de l’ésser humà altera considerablement les característiques dels rius. 

 

C5 

Situat a la connexió amb l’eix principal del riu Onyar. Igual que el punt C4 està envoltat de 
gran quantitat de nuclis urbans, però a diferència, aquest punt presenta pressions importants 
provocades per abocaments de fangs d’EDAR de nitrogen i fósfor total, abocaments de DQO 
provinents d’EDARs i també de fósfor. Aquest fet fa pensar que l’EDAR que gestiona aquell 
tram no està funcionant correctament i caldria controlar els abocaments que fa per poder-ho 
corregir.  
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Cal dir que no totes les concentracions de nitrogen provenen de l’EDAR, aquella zona està 
envoltada d’una gran activitat ramadera i per tant, de dejeccions ramaderes, tot i que, no tant 
com els punts C1 i C2. 

 

C6 

Ubicat al final de les connexions d’afluents a l’eix principal. Donat que el punt C5 és molt 
crític, és interessant veure l’evolució de l’estat del riu en un tram curt. El punt T9 també fa 
aquesta funció, però, ja que l’evolució que es veu amb aquest punt referent a la concentració 
de sulfats pateix un gran increment (provocat principalment pel punt T38, que presenta una 
concentració de sulfats de 74 mg/l) caldria poder estudiar-ho d’una manera més concreta. 

 

C7 

Aquesta estació substituiria a la T10. El motiu de proposar això és controlar, de la manera 
més precisa possible, la qualitat de l’aigua abans d’anar al mar. D’aquesta manera es 
controlaria la influència del Ter en una massa d’aigua més important. 

 

3.-  Referent al disseny de les estacions de qualitat, la única cosa a dir és que cada estació té 
unes característiques diferents i això requereix que es faci un estudi personalitzat per a 
cadascuna d’elles.  

 

L’estudi que s’ha fet al capítol 2 sobre l’interior de la cabina, la distribució de sondes, etc., 
serveix per als 7 punts proposats com a noves estacions perquè les característiques de 
l’aigua són similars a tots ells, però, caldria estudiar el terreny per fer l’exterior de la cabina. 

 

Tot i que, el principal problema el causen les indústries, hi ha molt poca consciència per part 
de la població. L’aigua és un recurs molt valuós i abundant en el nostre planeta, però la seva 
gestió i mal ús acabarà convertint-la en un article de luxe. 
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