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1 Introducció 

El present document descriu de manera concisa les característiques principals de 
les obres del projecte de l’EDAR i dels col·lectors al municipi de Navarcles, a la 
comarca del Bages, al centre de Catalunya.  

D’aquesta manera es constitueix, en aquest document, un resum de la totalitat del 
projecte que serveix com a primera presa de contacte per tal de comprendre l’abast 
d’aquest.  

La informació d’aquesta memòria és limitada i sovint remetrà a annexes de la 
mateixa memòria o a altres documents del projecte.  

L’objectiu d’aquest document és recollir tots els antecedents, estudis, càlculs, 
treballs i d’altres activitats realitzades, indicant els procediments emprats i resumint 
els resultats obtinguts.  

2 Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és definir l’abast de les obres per a la construcció de 
la nova EDAR de Navarcles. 

3 Antecedents i necessitat de projecte 

Actualment les aigües residuals del municipi de Navarcles són enviades a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals compartida entre els municipis de Santpedor, 
Navarcles i Sant Fruitós de Bages on les aigües d’aquests municipis són tractades 
conjuntament.  

L’any 2011 Brussel·les denuncia diferents ciutats catalanes, entre les que es troba 
Navarcles, davant al tribunal d’Estrasburg per a no realitzar una correcta depuració 
de les aigües residuals abans de ésser abocades al medi. És per això que es 
considera necessària la redacció d’un projecte per a l’adequació de la Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles i que verifiqui, així, la normativa 
actual pel que fa als abocaments permesos.  

Així doncs, el present projecte es redacta amb la finalitat d’establir els criteris 
bàsics per a la definició de les obres de construcció d’una estació depuradora de 
les aigües residuals al nucli de Navarcles (Bages), que permeti abocar l’aigua 
tractada complint amb els límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000. 

El projecte s’estructura en els quatre documents preceptius: Memòria i annexos, 
Plànols, Plec de prescripcions tècniques i Pressupost.  
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4 Dades de partida 

4.1 Característiques de l’emplaçament 

Aquest projecte s’ubica al municipi de Navarcles, al centre de la comarca del 
Bages, dins la província de Barcelona.  Navarcles es troba a l’est dels municipis de 
Manresa i Sant Fruitós i adjacent al riu Llobregat, al seu marge esquerra, en el punt 
de la confluència del Riu Calders amb aquest riu. El riu Llobregat actua com a límit 
entre Navarcles i el municipi de Sant Fruitós de Bages. Al Nord-est de la població 
limita amb el municipi de Calders amb el turó de l’Angla, el riu Calders, el torrent de 
la Déu i la muntanya de Golobart com a elements fronterers. Finalment, al sud, es 
troba amb la serra del Cap de la Serra, que separa el municipi de Talamanca.   

Té una superfície total molt reduïda, de 5.52 km2, sent el municipi més petit de la 
comarca del Bages. Té una altitud de 269 msnm. 

La proximitat del municipi al riu va fer que s’hi instal·lessin diferents fàbriques 
tèxtils, motor econòmic de la zona durant molts anys. Actualment, el sector més 
important en l’economia del municipi és el de serveis, seguit del sector industrial i,  
molt per sota, la construcció i l’agricultura.   

Un element molt important del municipi són els ponts que permeten la comunicació 
del municipi amb bona part de la comarca travessant el riu Llobregat. 

Cal destacar la proximitat d’aquest municipi al Monestir de Sant Benet de Bages.  

La població actual a Navarcles és de 5973 habitants.  

En quant a vies de comunicació, el municipi es troba pròxim a l’autopista C-16. Així 
mateix, altres vies importants que passen per Navarcles són la carretera que uneix 
Manresa amb Moià i la que uneix Navarcles amb Talamanca.   

4.2 Clima 

Navarcles té un clima mediterrani continental de muntanya mitjana, caracteritzat 
per una notable oscil·lació tèrmica i escassa pluviometria. Així, hi ha un o dos 
mesos força freds i els estius són força calorosos. La pluviometria oscil·la entre els 
500 i els 600 mm cada any. 

4.3 Topografia 

La topografia de Navarcles i de la zona d’obra es descriu a l’Annex 5 d’aquest 
document. Com s’explica en aquest annex, degut a la falta de pressupost no s’ha 
pogut realitzar un aixecament topogràfic del terreny, al tractar-se d’un treball 
acadèmic. S’ha utilitzat, doncs, la topografia disponible a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). 
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4.4 Geologia i geotècnia 

A l’Annex 4, Geologia i Geotècnia, es defineixen les característiques de les 
principals unitats geològiques i geotècniques dels materials pertanyents a la zona 
d’estudi així com altres aspectes complementaris d’interès, necessaris per al 
disseny de les obres. Aquest estudi s’ha realitzat a partir de la consulta de diversos 
plànols del Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

4.5 Sistema de sanejament i problemàtica actual 

Actualment el municipi de Navarcles realitza la depuració de les seves aigües 
residuals de forma compartida amb els municipis de Sant Fruitós del Bages i 
Santpedor. Aquest sistema de sanejament es va instal·lar el 1996 i va ser ampliada 
el 2008. La depuradora es basa en les següents característiques: 

� Tractament de tipus biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor.  

� Població  de disseny: 90.873 habitants equivalents. 

� Cabal de disseny de 14.162 m³/dia. 

� MES disseny: 244 mg/l. 

� N disseny: 40 mg/l.  

� DBO5 disseny: 385 mg/l. 

� DQO disseny: 770 mg/l. 

El sistema de depuració es troba ubicat al municipi de Sant Fruitós de Bages, 
adjacent a la Riera de Riudort i pròxima a l’autopista C-16.  

4.6 Població 

Per tal de poder dimensionar l’estació depuradora d’aigües residuals, és necessari 
realitzar un estudi demogràfic per tal d’estimar la població a la que caldrà donar 
servei en un any horitzó, en aquest cas 2039. Aquesta població es coneix com 
població de disseny.  

Per a la determinació de la població de disseny es farà servir la informació 
procedent dels següents documents i organismes: 

� Ajuntament de Navarcles. 

� Taules de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).  

A partir d’aquestes dades s’ha estimat la població de disseny del nucli a tractar. El 
resultat el resumeix la taula següent. 
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Nucli Padró 
actual 

Previsió de 
creixement 

Població de 
disseny 

Navarcles 5973 1003 7006 

Taula 1.- Dades de població 

Les dades que s’han fet servir per tal de poder fer aquest estudi s’han extret de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i a partir de l’evolució demogràfica 
històrica de Navarcles que es creu més representativa de les condicions de 
creixement futures. Així doncs, s’ha tingut el creixement mig anual dels últims 
trenta anys. Tot i que en els darrers quatre anys, el creixement de la població ha 
quedat estancat, es considera que aquesta no serà la tendència general en els 
pròxims anys i que es tornarà a experimentar creixements demogràfics com els 
anteriors.  

4.7 Cabals a tractar 

El valors dels cabals més representatius pel dimensionament de la planta de 
depuració proposada es troben recollits a la taula 2.. Són els valors calculats per 
l’any horitzó. 

Cabals   UNITATS 

Dotació 200 l/hab·dia 

Cabal mig horari (Qmigh) 62.5 m³/h 

Cabal punta en pretractament 
(Qp,h) 

312.5 m³/h 

Cabal punta en tractament 
biològic 

125 m³/h 

Taula 2. Cabals representatius EDAR 

4.8 Càrregues contaminants 

Segons dades subministrades per la depuradora on actualment es porten les aigües 
residuals de Navarcles, els paràmetres contaminants de les mateixes són els que es 
plasmen en la taula 3.  

Paràmetre  Valor  

DQO total (mg/l) 839 

MES (SST) (mg/l) 370 

DBO5 (mg/l) 420 

Nitrogen Total (mg/l) 81,2 

NTK (mg/l) 81,2 

Nitrats (mg/l) < 2,2 

PT (mg/l) 12 

Taula 3. Càrregues contaminants aigües Navarcles 
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4.9 Qualitat de l’aigua efluent 

Els objectius de qualitat pel que fa a l’efluent de l’EDAR són els establerts per la 
normativa que indica uns paràmetres màxims d’abocament com els que es 
mostren en la següent taula:  

Paràmetre Valor 

DQO total (mg/l) < 125 
MES (SST) (mg/l) < 35 
DBO5 (mg/l) < 25 
Nitrogen Total (mg/l) < 15 

PT (mg/l) < 2 

Taula 4. Concentracions límit sortida EDAR 

4.10 Estudi d’alternatives 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les diferents alternatives existents per 
depurar les aigües residuals del municipi de Navarcles amb un sistema de 
sanejament suficient per tal que l’abocament de les aigües  al medi ambient 
compleixi amb la qualitat exigida per la Directiva Marc de l’Aigua. L’estudi 
d’alternatives es divideix en tres apartats: 

• Solució General en aquest punt s’expliquen les diferents formes possibles 
de tractament de les aigües residuals del municipi, considerant la 
possibilitat d’ampliació de l’EDAR actualment operativa o bé un sistema 
específic per al municipi de Navarcles. 
  

• Tractament s’avaluen els diferents tipus de tractament, mirant quin és el 
que s’adapta més a les necessitats del municipi tant per les característiques 
de les aigües residuals com l’eficiència tècnica, termes econòmics i 
ambientals. 

 

• Ubicació s’estudia quin és l’emplaçament dins del terme municipal més 
idoni per la construcció de l’EDAR. 

 

• Accesos s’estudia les diferents possibilitats d’accés a la finca.  

 

4.10.1 Solució general 

En el moment de definir les possibles alternatives per dotar d’un sistema que 
solucioni el sanejament de les aigües residuals a Navarcles s’han considerat les 
següents possibles actuacions: 

• Ampliació de la EDAR situada a Sant Fruitós del Bages i que actualment 
realitza el tractament conjunt de les aigües de Navarcles, Santpedor i Sant 
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Fruitós del Bages. Es desestima aquesta opció al estar limitada físicament 
l’esmentada EDAR.  

• Solució zero basada en la no actuació. Aquesta opció es desestima al 
considerar-se necessari la resolució de la problemàtica d’abocaments 
contaminant actualment existent en la zona.  

• Construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals autònoma pel 
municipi de Navarcles. 
 
Així doncs, es considera que la millor opció a dur a terme és la construcció 
d’una EDAR autònoma pel municipi de Navarcles.  

4.10.2 Tractament 

L’anàlisi d’alternatives del tractament s’ha centrat en el tractament secundari, 
considerant que la resta d’elements i processos seran comuns per a totes les 
alternatives, tot i que s’hagi de considerar alguna modificació en algun dels elements 
comuns per a què la planta sigui operativa. 

Cal destacar que en tots els casos estudiats s’ha considerat una futura ampliació de la 
planta de tractament, tant des d’un punt de vista de distribució com de reserva d’espai. 
La població equivalent de disseny és de 9809 hab-eq i el cabal per al què es 
dimensionen els elements de la planta és de 1.500 m³/dia (dividit en dues línies de 750 
m³/dia); a més a més, l’espai reservat en el futur correspondria a l’ocupat per una 
tercera línia amb una capacitat de tractament de 750 m³/dia. 

Les alternatives considerades han estat les següents: 

� Alternativa de tractament 1: consisteix en un tractament mitjançant aireació 
prolongada, dividit en dues línies, i en el que els reactors biològics i els 
decantadors secundaris es disposen independentment. 

Caldrà en aquest cas una doble recirculació de fangs, una procedent dels 
decantadors biològics i l’altra procedent de la sortida dels reactors biològics. 

� Alternativa de tractament 2: consisteix en un tractament mitjançant aireació 
prolongada, dividit en dues línies, i en el que el reactors biològic i el decantador 
secundari es disposen integrats en una mateixa estructura. 

A l’igual que en l’alternativa de tractament 1, caldrà una doble recirculació de 
fangs, una procedent dels decantadors biològics i l’altra procedent de la sortida 
dels reactors biològics. 

Es proposa com a solució l’Alternativa 1 de tractament biològic mitjançant aireació 
prolongada amb una disposició indepentent dels reactors biològics i decantadors 
secundaris pel següent: 

� Donades les dimensions i forma de la parcel·la on es proposa ubicar l’EDAR, no 
existeixen restriccions des del punt de vista de superfície ocupada, pel que no és 
estrictament necessari optar pels sistemes de tractament proposats a l’ 
alternativa 2, que requereix d’una superfície d’implantació menor. 
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� Els costos d’inversió inicial del sistema de tractament proposats a l’alternativa 2 
són superiors que els de l’alternativa 1. 

� Des d’un punt de vista d’explotació i manteniment, l’alternativa 2 resulta més 
costosa que l’alternativa 1. 

A l’Annex núm. 8, Estudi d’alternatives, del present projecte es descriuen i valoren 
aquestes opcions justificant-ne la solució adoptada. 

 

4.10.3 Ubicació i accessos 

Tal i com es defineix a l’annex núm. 8 del present document, es plantegen 4 
ubicacions diferents de l’EDAR. La ubicació que s’acaba triant és una parcel·la 
pròxima al riu i al nucli del poble. Tot i la problemàtica de ser una parcel·la pròxima al 
nucli urbà, aquesta opció és prodominant sobre les altres en altres aspectes tals com 
la topografia, el risc d’inundació, la proximitat al punt d’abocament i a les possibilitats 
d’ampliació.  

Pel que fa als accessos, es plantegen tres accessos diferents. S’acaba triant aquell 
accés més directa a la depuradora i que disminueix les necessitats de moviment de 
terres.  

 

5 Col·lectors d’entrada i sortida de l’EDAR 

S’han definit dos col·lectors, que per tal de facilitar la seva identificació s’han anomenat 
COL·LECTOR d’ENTRADA i COL·LECTOR de SORTIDA. Les característiques 
d’aquests es descriuen a continuació. 

5.1.1 Col·lector d’entrada 

El punt de recollida de les aigües residuals generades al municipi de Navarcles es 
troba a l’entrada del pont Vell i a una cota de 225 msnm. Per la seva banda, l’entrada 
de les aigües residuals a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals es troba a la cota 
238.43 msnm. Això indica que el desnivell a superar per a l’entrada d’aigua a l’EDAR 
és de 13.43 metres. Així doncs, aquest col·lector haurà d’anar per impulsió. La 
impulsió fins a l’EDAR es farà amb un tub de polietilè d’alta densitat (PEAD) de Ø 250 
mm. Per a fer arribar l’aigua des de l’arqueta de recollida fins a l’EDAR es proposa 
instal·lar un equip de bombament (3+1) dins l’arqueta de recollida de les aigües 
residuals del municipi de Navarcles. 

El col·lector té una longitud total de 157.13 metres separat en dos trams de pendent 
6.4% i 11.8%. 

5.1.2 Col·lector de sortida 

El col·lector de sortida, de Ø 500 mm de PVC corrugat, parteix de l’arqueta d’aigua 
tractada de l’EDAR i arriba al punt d’abocament al riu Llobregat. 
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El col·lector té una longitud de 167.8 metres i es divideix en dos trams amb un pendent 
del 12% i del 7.7%. 

Els dos col·lectors circulen per parcel·les actualment utilitzades com a horta.  

5.1.3 Taula resum del traçat dels col·lectors 

A continuació es presenta una taula resum amb les característiques més importants 
del traçat de cada col·lector. 

 

EIX/COL·LECTOR TRAM LONGITUD (m) PENDENT (%) COTA I NICIAL - COTA FINAL (m) 

COL·LECTOR ENTRADA 

1 93.93 6.4 225-231 

2 32.607 11.8 231-234.845 

3 30.59 11.8 234.845-238.43 

COL·LECTOR SORTIDA 

1 35 -11.9 238.54-234.375 

2 28.45 -11.9 234.375-231 

3 52.175 -7.7 231-227 

4 52.175 -7.7 227-223 

 

La justificació del traçat dels col·lectors es presenta a l’Annex 11 - Col·lectors i càlculs 
hidràulics. 

6 Expropiacions, serveis afectats i escomeses 

6.1 Expropiacions 

Per a l’execució del projecte es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

- Expropiacions: Serà la superfície necessària a ocupar definitivament per la 
construcció dels nous elements que es defineixen al projecte. 

- Servituds: Són les zones amb dret de pas per al manteniment de les obres 
executades. 

- Ocupacions temporals: Les ocupacions temporals són les franges necessàries 
per a l’execució de les obres, pel pas de maquinària, l’acumulació de materials 
i/o desviaments de trànsit. 

6.1.1 Expropiacions 

- EDAR 

La superfície a expropiar per a l’emplaçament de la depuradora serà de 10.377 
m² corresponents a diferents parcel·les del polígon 5 de Navarcles.  

- Vial d'accés  

Es donarà accés a l’EDAR a través del carrer dels plans de Navarcles.  
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6.1.2 Servitud de pas 

S’imposarà una franja de 3 metres d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors 
d’entrada i sortida a la nova EDAR, esdevenint una superfície de servitud de pas de 
948 m².   

6.1.3 Ocupació temporal 

Serà necessària per a la realització del projecte, ocupar temporalment els terrenys 
precisos pel pas de maquinària, amuntegaments i tota altra necessitat per a l’execució 
de les obres. La durada de l’ocupació temporal serà igual a la durada total de les 
obres. 

Es preveu l’ocupació temporal de la parcel·la 83 del polígon 5 i una franja d’uns 12 
metres d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors, resultant una superfície total de 
4.603 m². 

6.1.4 Resum d’ocupacions 

La taula següent mostra un resum de la superfície afectada per cada tipus d’ocupació.  

Tipus d’afectació  EDAR Camí d’accés  Col·lectors  
Expropiació 10.377 m²  - 
Servitud de pas -  948 m² 
Ocupació temporal - 643 m² 3.960 m² 

6.1.5 Valoració econòmica 

El cost total de les expropiacions és de 23.231,10 €. 

A l’Annex 14, Expropiacions i serveis afectats, s’amplia la informació de les zones a 
expropiar, les de servitud de pas i les d’ocupació temporal.  

7 Definició de les obres 

El projecte defineix, a nivell de projecte d’obra, els següents elements: 

� Planta Depuradora pròpiament dita, considerant les obres civils dels tancs, canals, 

by pass, edifici, vials interiors, jardineria, urbanització i tancament, així com les 

instal·lacions mecàniques i elèctriques i qualssevol altres que fossin necessàries 

pel perfecte funcionament, aïllament i senyalització de la planta. 

� Impulsió i col·lector per l’arribada de l’aigua a tractar a l’estació depuradora. 

� Col·lector de sortida de la planta per a abocar al medi natural  
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8 Descripció de les obres 

8.1 Introducció 

Es realitza a continuació una descripció de les instal·lacions que composen l’estació de 
tractament, així com cadascun dels processos unitaris que defineixen cada etapa de 
tractament. 

8.2 Línia d’aigua 

8.2.1 Obra d’arribada 

El col·lector d’arribada a impulsió arriba a l’obra d’arribada ubicada a la zona del 
pretractament. Aquesta obra d’arribada disposa d’un sobreeixidor de seguretat que 
permetrà realitzar el by-pass total de la planta en cas que el bombament quedi fora de 
servei. 

8.2.2 Pou de gruixos i desbast de sòlids gruixuts 

S’ha dissenyat un pou de gruixuts, des d’on extrauran els sòlids retinguts en el mateix 
mitjançant una cullera bivalva sobre polipast elèctric. 

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. 

8.2.3 Bombament d’aigua bruta 

Donada la necessitat de que 5Qmig estigui sotmès a un tractament primari, s’ha 
dissenyat un pou de bombament amb 4 bombes submergibles (3+1) i espai reservat 
per a dues unitats més en un futur. El cabal unitari de cadascuna d’aquestes bombes 
és de 105 m³/h. 

L’extracció de les bombes es durà a terme mitjançant polipast elèctric en cas 
necessari. 

8.2.4 Tamisat de sòlids fins  

S’ha dissenyat un  canal de desbast  de 0,60 m d’amplada, dotat d’una reixa 
automàtica de 0,30 mm de pas i un tamís tipus escala de 3 mm de llum de malla.  

Els residus sòlids aboquen a dos cargols transportadors compactadors que, alhora, 
descarrega en sengles contenidors de 800 l de capacitat. 

S’ha dissenyat un canal de by-pass idèntic a aquest dotat d’una reia manual de 15 mm 
de pas. En cas necessari d’ampliació de la planta només serà necessari dotar a aquest 
canal dels equips corresponents. 

8.2.5 Desarenador – desgreixador 

Una unitat del tipus longitudinal airejat de les següents característiques: 
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Longitud (m) 8,00 

Ample de desarenat (m) 1,70 

Ample de desgreixat (m) 0,85 

Alçada recta (m) 0,78 

Alçada Trapezial (m) 1,47 

 

L’aportació d’aire al desarenador es realitza mitjançant dos (1 en reserva) bufants de 
149,60 Nm³/h, amb motor de dues velocitats, que impulsen l’aire a la graella de 
distribució dotada de 19 difusors non-clog. 

L’extracció de les sorres es realitza mitjançant una bomba centrífuga vertical de 10 
m³/h instal·lada sobre el pont desarenador, a un classificador rentador de tipus cargol. 

Els greixos i flotants arrossegades pel pont viatjant descarreguen a un concentrador de 
greixos i flotants mecànic amb escombrador superficial. 

S’ha projectat un canal de by-pass del desarenador de 0,6 m d’ample. 

A la sortida del desarenador s’instal·larà una comporta per a realitzar el by-pass de 
l’aigua pretractada, i un sobreeixidor d’aigua sobrant que anirà a l’arqueta d’entrega 
final. 

8.2.6 Mesura i regulació de cabal al tractament secundari 

La mesura de cabal es realitza en canonada mitjançant un mesurador del tipus 
electromagnètic. 

La regulació de cabal es realitza mitjançant comporta servomotoritzada. 

8.2.7 Selector anaerobi i distribució a canals d’oxidació 

L’aigua pretractada procedent de la mesura de cabal entra a la cambra de distribució, 
després de la que es col·loquen les corresponents comportes d’aïllament. Just després 
es disposen els selectors (reactors) anaerobis de 4.5x4.5x5.4 m³ –tenen per objecte la 
prevenció del bulking filamentós i la formació d’escumes–. Al final d’aquests reactors hi 
ha dos sobreeixidors on es produirà la repartició dels cabals.  

8.2.8 Canals d’oxidació (reactor biològic) 

Per a la definició del tractament biològic s’han tingut en compte dues temperatures, 
12ºC i 22ºC. 

Es projecten dos canals d’oxidació de 14.40 m de longitud recta, 4,80 m de semiample 
útil i 5 m d’alçada útil, que funcionaran a una càrrega màssica entre 0,06 i 0,065 
Kg/d/Kg/MLSS, clarament suficient per assolir un rendiment de la DBO5 necessari. La 
concentració del licor mescla al canal d’oxidació serà superior a  3,5 Kg/m³. 

El moviment del licor mescla al llarg de cada canal és proporcionat per un accelerador 
de corrent de 4 KW de potència  
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L’aportació d’aire al canal d’oxidació s’efectuarà mitjançant tres bufants (1 de reserva) 
de 960,70 Nm³/h de cabal unitari. Sobre la solera del reactor es disposa d’una graella 
de difusors de 180  unitats, distribuïts en  5 files i 36 difusors per fila. 

8.2.9 Eliminació del Fòsfor per via química 

Per a l’eliminació del fòsfor per via química s’ha projectat una instal·lació 
d’emmagatzematge i dosificació del clorur fèrric que consta dels següents elements: 

- Un dipòsit d’emmagatzematge de PRFV de 4 m³ de capacitat. 

- Dues bombes dosificadores de membrana de cabal unitari 3-30 l/h a 5 bar de 
contrapressió. 

- Canonades i vàlvules necessàries. 

El Clorur fèrric es dosificarà a la cambra de distribució dels reactors biològics. 

8.2.10 Decantadors secundaris 

Format per dues unitats circulars del tipus gravetat 3,60 m d’alçada útil, i 10 m de 
diàmetre. 

El decantador secundari porta el seu propi sistema d’extracció d’escumes i flotants i 
aquestes s’aboquen directament al pou de bombament de flotants. 

8.2.11 Mesura i regulació de cabal d’aigua tractada 

La mesura de cabal d’aigua tractada es realitza en canonada mitjançant un mesurador 
de tipus electromagnètic. 

8.2.12 Arqueta d’aigua tractada 

L’aigua tractada acaba en una arqueta de 18,75 m³, abans del seu abocament, d’on 
aspirarà el grup d’aigua a pressió per l’aigua de serveis de la planta. 

8.3 Línia de fangs 

8.3.1 Recirculació i fangs en excés 

Per a la recirculació dels fangs s’han projectat dues (1 en reserva) bombes 
submergibles de 57,50 m³/h que permetran recircular més del 200% del cabal mig en 
condicions punta, sense reserva. 

El bombament de fangs en excés es duu a terme mitjançant dues (1 en reserva) 
unitats submergibles de 10 m³/h que impulsen els fangs a l’espessidor de gravetat. 

L’arqueta de bombament on s’instal·laran aquestes bombes es construirà amb espai 
suficient per a 4 unitats de recirculació i 3 unitats per a fangs en excés. 

8.3.2 Espessiment de fangs per gravetat 

Per a l’espessiment dels fangs s’ha projectat un espessidor de gravetat circular amb 
cap de comandament central de 5,5 m de diàmetre. 
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L’espessidor va cobert amb una campana de poliester, donat que serà desodoritzat. 
L’extracció dels fangs espessits es duu a terme mitjançant dues (1+1) bombes de 
cargol helicoïdal que els impulsen a la centrífuga. 

8.3.3 Deshidratació de fangs 

Es preveu realitzar l’assecat de fangs mitjançant una centrífuga convencional durant 
cinc (5) dies a la setmana a un promig de funcionament de 8 hores per dia útil. 

Les instal·lacions d’assecat projectades consten del següents elements: 

- Un centrífuga convencional per a un cabal màxim de 2,5 m³/h, amb 
comandament remot des d’una sala annexa. 

- Dues bombes (1 de reserva) d’alimentació de cargol helicoïdal de 1-2,5 m³/h. 

- Un sistema de dosificació en continu de polielectrolit del tipus Polypack A-1000, 
composat per tres contenidors de 0.333 m³ de volum unitari, dos electroagitadors 
de 0,5 CV de potència unitària, un dosificador volumètric i dues bombes 
dosificadores de cargol helicoïdal de 40-400l/h.. 

- Una bomba de cargol a tolva de 0,5 - 2 m³/h. 

- Una tolva de fangs deshidratats de 15 m³ de capacitat. 

- Sondes d’O2 i H2S a la sala de centrífugues. 

8.4 Edifici de control 

La planta estarà proveïda d’un edifici on s’hi centralitzen les connexions elèctriques i 
els quadres de comandament. 

En el cas que es recollissin mostres d’aigua, és possible la seva conservació 
refrigerada mitjançant una nevera en el mateix edifici. Així mateix, l’edifici també 
permet dotar d’altres espais al personal de la instal·lació.  

9 Afeccions a llera pública, espais d’interès natur als i zona de 
domini públic marítimo-terrestre. 

Tal i com es reflecteix en l’annex 15, les obres no afecten a cap espai protegit. Tot i 
així, s’estableix una sèrie de mesures preventives i correctores a tenir en compte 
durant l’execució de les obres per tal de minimitzar les afeccions sobre el medi. 

Les afeccions respecte a la qualitat de les aigües del Riu Llobregat seran mínimes, ja 
que consistirà en l’abocament de l’aigua tractada per l’EDAR. Els paràmetres 
d’abocament previstos en el projecte compleixen perfectament els objectius de 
depuració establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d’octubre de 2000. 
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10 Revisió de preus 

Pel que fa a la revisió de preus, si s’escau, serà d’aplicació el que estableixen els 
articles de la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic) i el Plec. 

En el cas necessari, serà d’aplicació la formula polinòmica núm. 9 del quadre de 
fórmules aprovades pel RD 3650/1970, de 19 de desembre: 

15,016,020,016,033,0 ++++=
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oo

t

o

t
t S

S

C

C

E

E

H

H
K t  

on: 

Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d’execució t. 

H0 = Índex del cost de la mà d’obra a la data de la licitació. 

Ht = Índex del cost de la mà d’obra del moment d’execució t. 

E0 = Índex del cost de l’energia a la data de licitació. 

Et = Índex del cost de l’energia del moment d’execució t. 

C0 = Índex del cost del ciment a la data de licitació 

Ct = Índex del cost del ciment del moment d’execució t. 

S0 = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 

St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d’execució t. 

11 Documents que conté el projecte 

DOCUMENT núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex núm. 1. Resum de característiques generals 

Annex núm. 2. Antecedents 

Annex núm. 3. Estudi demogràfic 

Annex núm. 4. Caracterització de les aigües i cabals 

Annex núm. 5. Topografia, geologia i geotècnia 

Annex núm. 6. Estudi d’inundabilitat 

Annex núm. 7. Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 8. Estudi d’alternatives 

Annex núm. 9. Descripció del tractament adoptat 

Annex núm. 10. Dimensionament 

Annex núm. 11. Col·lectors i càlculs hidràulics 
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Annex núm. 12. Processos constructius 

Annex núm. 13. Expropiacions i serveis afectats 

Annex núm. 14. Explotació i manteniment 

Annex núm. 15. Informe ambiental 

Annex núm. 16. Estudi de Seguretat i Salud 

Annex núm. 17. Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 18. Pressupost per al coneixement de l’administració 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Resum del pressupost 

Pressupost 

Últim full 

12 Pressupost 

Al document núm. 4 del present projecte es recull el pressupost general de les obres. 

El Pressupost d’Execució Material de les obres puja la quantitat de DOS MILIONS 
DOS CENTS VUITANTA-TRES MIL CENT DOTZE EUROS amb QU ARANTA-TRES 
CÈNTIMS (2.283.112,43 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta (Sense IVA), tenint en compte un 6% de 
benefici industrial, un 13% de despeses generals, suma la quantitat de DOS MILIONS 
SET-CENTS SETZE MIL NOU-CENTS TRES EUROS amb VUITAN TA CÈNTIMS 
(2.716.903,80 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta amb l’IVA. del 16%, suma la quantitat de 
TRES MILIONS CENT CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS VUIT E UROS amb 
QUARANTA-UN CENTIMS (3.151.608,41 €). 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració, tenint en compte expropiacions i 
serveis  afectats, suma la quantitat de TRES MILIONS CENT SETANTA-QUATRE 
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MIL VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈ NTIMS 
(3.174.839,51 €). 

13 Conclusió 

Es considera que s’han realitzat els estudis necessaris per proporcionar un 
coneixement suficient, i que s’han definit amb nivell de detall les obres que 
constitueixen aquesta actuació.  

 

Barcelona, juny de 2015  

 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Clara Latorre Gasull 
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1 Taula resum de característiques generals 

A continuació es presenta una taula on es sintetitzen les principals característiques 
tècniques de l’obra projectada: 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS 

Col·lectors 

ENTRADA 
 

1 DIÀMETRES 250 mm    

2 MATERIAL PEAD    

3 LONGITUD 157,13 m   

        

SORTIDA 
(EIX 1) 

1 DIÀMETRES 500 mm    

2 MATERIAL PVC corrugat    

3 LONGITUD  167,8 m   

  
 

    

Línia d’aigua     

 OBRA CIVIL  

  1 OBRA ENTRADA     

       

  2 DERIVACIÓ (BY-PASS) A partir de    

  Q 312,5 m³/h    

  3 POU GRUIXOS     

  Dimensions  2x1,5x1,5 m³    

  4 BOMBAMENT      

  Q 3 x 105,0 m³/h    

  5 DESBAST      

  Núm. De canals 1 u   

  Q 312,5 m³/h   

  6 DESARENADOR     

  Núm. de línies 1 u   

  Q 312,5 m³/h   

  Ample 3,05 m   

  Alçada total 1,75 m   

  Longitud 8 m   

  7 TRACTAMENT Q SOBREEIXITS      

  Dimensions  Sobreeixidor 1,5 m    

  Tipus 

Directes a arqueta 
d’aigua tractada 
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1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS 

    

  8 BIOLÒGIC     

  Tipus Canals d’oxidació   

  Núm. de línies 2 u   

  Longitud recta 14,4 m   

  Radi de la zona circular 4,95 m   

  Semiample útil 4,8 m   

  Alçada útil 5 m   

 Volum 1075 m³  

  9 DEC SECUNDÀRIA     

  Núm. de línies 2 u   

  Diàmetre 10 m   

 10 MESURA DE Q TRACTAT    

 Tipus 
Electromagnètic en 

canonada 
 

 Diàmetre 150 mm  

 11 ARQUETA D’AIGUA TRACTADA     

 Dimensions  5 x 2 x 2 m  

    

 EQUIPS  

  12 MESURA Q      

  Tipus Electromagnètic   

  Diàmetre 150 mm   

  13 REGULACIÓ de Q a BIOLÒGIC     

  Tipus 
Comporta 

servomotorizada 
  

 14 MESURA DE Q TRACTAT    

 Tipus Electromagnètic en 
canonada 

 

 Diàmetre 150 mm  
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1. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS 

 
Línia de 
fangs 

  1 BOMBAMENT DE RECIRCULACIÓ     

  Núm. de bombes 2 + 1 u   

  Q 47 m³/h   

  2 ARQUETA DE FANGS      

 
 
 

  

  3 BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS      

  Núm. de bombes 1 + 1 u   

  Q Qunit= 10 m³/h   

  4 ESPESSIMENT     

  Número 1 u   

  Q 72,02 m³/d   

  Diàmetre 5,5 m   

  5 BOMBES DE FANGS ESPESSITS     

  Número 1 + 1 u   

  Q 1-5,5 m³/h   

  6 DESHIDRATACIÓ     

  Número 1 u   

  Tipus Centrífuga   

  Q 3,5 m³/h   

  7 EMMAGATZEMATGE DE FANGS     

  Número 1 u   

  Volum 20 m³   
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2. CABALS DE DISSENY 

      

  Cabal total de tractament     

  Cabal màx. Pretractament 7500 m³/d   

  Cabal màx. Tractament biològic 3000 m³/d   

  Cabal mig 1500 m³/d   

        

  Població equivalent 9950 heq   

      

3. PARÀMETRES D’ENTRADA I RESULTATS GARANTITS 

       

Aigua d’entrada     

  DBO5 420 mg/l   

  DQO  839 mg/l   

  SS  370 mg/l   

  NTK 81,2 mg/l   

  P 12 mg/l   

        

Aigua 
tractada       

  DBO5  <25 mg/l   

  DQO <125 mg/l   

  SS  <35 mg/l   

  pH entre 6 y 9   

  N total  <15 mg/l   

  P <2 mg/l   

       

Fangs      

  Sequedat >22 %   

  Estabilitat <60%   

        

 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: ANTECEDENTS 

 

 



Annex 2 – Antecedents 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

Índex  

 

1 Introducció ................................................................................................................. 1 

2 Àmbit d’actuació ......................................................................................................... 1 

3 Directiva Marc de l’Aigua (DMA) ................................................................................ 2 

3.1 Protecció d’aigües .......................................................................................... 2 

3.2 Mesures .......................................................................................................... 2 

4 Anàlisis de la situació actual ...................................................................................... 3 

5 Justificació de la intervenció ....................................................................................... 3 

5.1 Afeccions al medi............................................................................................ 4 

5.2 Estat de les masses d’aigua ........................................................................... 4 

 



Annex 2 – Antecedents 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 1 

1 Introducció 

Un estudi previ de la zona objecte d’anàlisi és vital per a la correcta concepció d’un 
projecte constructiu. Per això, en aquest annex s’especifiquen els condicionants físics 
propis de la zona en que s’emplaça l’obra, com poden ser els criteris de caire territorial 
o hidrogràfic. D’altra banda també es descriu el marc legal i els antecedents tècnics 
establerts a Catalunya, focalitzant-se en la depuració d’aigües residuals i en la zona 
del projecte, el municipi de Navarcles. 

 

2 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del present projecte és el municipi de Navarcles, situat a l’est de la 
comarca del Bages.  

 

Figura 1. Situació de la comarca del Bages a Catalunya. 

El Bages és una comarca situada al centre de Catalunya, dins la província de 
Barcelona, d'una extensió de 1.295,2 km² i que integra 30 municipis (a partir de l’abril 
de 2015, amb la integració de 5 municipis a la comarca del Moianès). La comarca està 
habitada, el 2014, per un total de 184.403 habitants. La capital administrativa de la 
comarca és Manresa. Limita al nord amb el Berguedà, a l’est amb el Moianès i Osona, 
al sud amb el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Al sud-oest limita 
amb l’Anoia i a l’oest amb el Solsonès. 



Annex 2 – Antecedents 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 2 

La principal característica orogràfica de la comarca del Bages és el pas del riu 
Llobregat a través seu, riu que ha anat formant, al llarg dels anys, una gran vall on es 
troba el Pla de Bages, que correspon a la zona més baixa de la comarca i que 
s’estructura entorn del riu Llobregat. Al llarg d’aquest pla hi ha diferents turons amb 
una alçada no superior als 300 metres. La conca hidrogràfica del Bages és totalment 
tancada i tots els rius que circulen per aquesta comarca condueixen les seves aigües 
cap al riu Llobregat. El Bages es troba, a l’est, amb l’altiplà del Moianès, d’uns 600 
metres d’altitud i que separa el Bages de la Plana de Vic i el Vallès Oriental. A ponent, 
una sèrie de serres actuen com a element fronterer, serres que s’uneixen a l’Anoia i el 
Solsonès. Al sud, es troba amb la serralada prelitoral i finalment, al nord, amb els 
pirineus.  

El terme municipal de Navarcles, amb una extensió de 5,52 km2 i una altitud mitjana de 
269 msnm es situa a l’est de la comarca. Pròxim al municipi es troba el Mont Sant 
Benet, monestir romànic de gran importància històrica. 

A nivell d’infraestructures, Navarcles es troba pròxim a l’autopista C-16. Pel terme 
municipal hi passen dues carreteres secundàries importants, la carretera que uneix 
Manresa amb Moià (N-141c) i la que uneix Navarcles amb Talamanca (BV-1221). Els 
ponts tenen una gran importància per al municipi al permetre la connectivitat del 
municipi amb la resta de la comarca.  

3 Directiva Marc de l’Aigua (DMA) 

La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a la normativa estatal 
mitjançant la modificació de Llei 46/1999, i el text refós de la Llei d'aigües 1/2001, de 
20 de juliol, per l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003). 

3.1 Protecció d’aigües 

La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, 
zones humides i subterrànies) 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, la reutilització, 

etc. 
• Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves 

agressions ambientals. 
• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres. 

3.2 Mesures 

La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de mesures 
hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més destacables són: 
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• Diagnosticar l'estat ecològic de les masses d'aigua per tal de 
determinar-ne l'estat ecològic, identificant les pressions, els impactes i 
els riscos que les condicionen. 

• Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses d'aigua i la 
redacció dels plans de gestió de conca i els programes de mesures 
necessaris per assolir els objectius ambientals. 

• Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de 
recuperació de costos. 

Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu fonamental de la 
Directiva, aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer dins d'un 
calendari preestablert. 

4 Anàlisis de la situació actual 

El municipi de Navarcles consta d’una xarxa de sanejament de tipus unitari, que 
serveix la totalitat del nucli urbà. Les aigües recollides per aquesta xarxa són 
transportades fins al Pont Vell, punt baix de la ciutat, on les aigües residuals són 
bombejades per sota del riu Llobregat i dirigides cap a l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de Sant Fruitós, on es tracten conjuntament les aigües generades pels 
municipis de Navarcles, Sant Fruitós i Santpedor. Aquesta estació depuradora es troba 
adjacent a la Riera de Riudort i pròxima a l’autopista C-16. La depuradora va ser 
construïda al 1996 i ampliada al 2008. A l’apèndix 1 es mostra la ubicació d’aquesta 
EDAR.  

Les característiques d’aquesta estació depuradora d’aigües residuals són les que es 
mostren a continuació: 

• Tractament de tipus biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor.  
• Població  de disseny: 90.873 habitants equivalents. 
• Cabal de disseny de 14.162 m³/dia. 
• MES disseny: 244 mg/l. 
• N disseny: 40 mg/l. 
• DBO5 disseny: 385 mg/l. 
• DQO disseny: 770 mg/l. 

5 Justificació de la intervenció 

El juny de 2011 la Comissió Europea va denunciar, davant el Tribunal de Luxemburg a 
18 ciutats catalanes per a no fer una correcta depuració de les seves aigües residuals. 
Entre aquests municipis es troba Navarcles. Segons Brussel·les, en aquest municipi, 
s’incompleix la normativa comunitària de mitjà ambient, que data de 1998. El fet de no 
verificar amb les normatives d’abocament permeses, no només comporta sancions 
econòmiques i administratives al municipi sinó que també comporta la contaminació 
del medi i la seva degradació ecològica i ambiental.  
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5.1 Afeccions al medi 

De manera general, l’abocament directe i incontrolat de les aigües residuals sense 
tractament previ o amb un tractament insuficient, com és el cas que ens ocupa, té una 
gran problemàtica associada, ja que es contamina el medi greument i pot comportar 
problemes sobre la salut pública. Les possibles conseqüències negatives d’aquests 
abocaments incontrolats s’expliquen a continuació: 

Toxicitat per la fauna aquàtica  

Uns abocaments amb continguts elevats en amoni i metalls pesants resulten altament 
tòxics per a la fauna aquàtica provocant la seva mort.  

Eutrofització 

Després d’un abocament amb alts continguts en nutrients, les algues proliferen en 
aquests de manera desmesurada produint unes condicions ambientals desfavorables 
per al creixement i desenvolupament de la fauna aquàtica i minvant la qualitat 
ecològica del medi aquàtic.  

A la salut pública 

El contingut en microorganismes patògens en les aigües residuals fa que aquestes 
tinguin un efecte nociu sobre la salut humana, podent ser el desencadenant de moltes 
malalties tals com la còlera, la disenteria, el tifus, la gastroenteritis, l’hepatitis, etc. 

5.2 Estat de les masses d’aigua 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) avalua l’estat actual de les masses d’aigua a tot 
el territori català en el seu document IMPRESS. Per fer-ho, es basa en una sèrie 
d’indicadors, d’entre els quals destaca l’abocament a les lleres de rius com a font de 
contaminació, on els vessaments sense tractar puntuen molt negativament. 

L’objectiu d’aquest document és marcar les línies de treball que cal seguir per a assolir 
els requisits de la DMA (Directiva Marc de l’Aigua). En efecte, aquesta directiva 
europea pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua 
superficials dels estats membres de la comunitat europea, mitjançant el 
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

La figura 2 mostra l’estat ecològic de les masses d’aigua superficials a Catalunya. Com 
es pot observar, l’estat de la Riera de Riudort, on s’aboquen les aigües de la 
depuradora actualment en servei, presenta un estat ecològic dolent. Això fa que sigui 
de vital importància que les aigües que s’aboquen en aquest medi verifiquin tots els 
paràmetres ambientals establerts per tal de no empitjorar, encara més, l’estat ecològic 
del medi.   
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Figura 2. Estat ecològic de les masses d’aigua 

 

Així doncs, el fet de generar uns abocaments al medi per sobre dels límits establerts 
per la normativa genera impactes ecològics i ambiental nocius. A més, això pot 
generar sancions econòmiques i administratives al municipi. És per aquest motiu que 
es creu necessari establir una solució a la problemàtica mitjançant l’estudi de la 
situació i l’anàlisi de les diferents alternatives a aplicar. En aquest sentit es considera 
necessària la redacció d’un projecte d’un nou sistema de sanejament per al municipi 
de Navarcles per tal de poder valorar les diferents possibilitats i l’adoptar la solució 
més adequada. 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: ESTUDI DEMOGRÀFIC 

 

 



Annex 4 – Estudi demogràfic 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

Índex  

 

1 Introducció ................................................................................................................. 1 

2 Població actual ........................................................................................................... 1 

3 Prognosi de la població esperada .............................................................................. 1 

 



Annex 4 – Estudi demogràfic 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 1 

1 Introducció 

Per al dimensionament de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals a 
Navarcles, objecte del present projecte, és necessari determinar els cabals d’aigua a 
tractar. La determinació d’aquest cabal es durà a terme en base a dos paràmetres de 
disseny: població en un any horitzó i dotació associada a aquesta població. 

Així doncs, cal realitzar un estudi demogràfic del municipi de Navarcles a través de les 
dades obtingudes a la plataforma de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
Amb aquestes dades es fa una estimació de l’evolució d’aquesta població fins a un any 
horitzó, tenint en compte, també, les principals característiques del municipi, ja que 
aquestes tenen una gran influència en l’evolució de la població al llarg del temps. Amb 
la població prevista a l’any horitzó i la dotació d’aigua per habitant ja es coneix la 
quantitat d’aigua que haurà d’absorbir l’EDAR i, per tant, es podrà procedir al seu 
dimensionament i disseny.  

En les estacions depuradores d’aigües residuals, s’estipula una vida útil de 25 anys, 
pel que l’any horitzó pel disseny de la EDAR de Navarcles serà el 2040. 

2 Població actual 

La població total de Navarcles segons l’IDESCAT l’any 2014, era de 6003 habitants. 
Aquesta població està distribuïda d’una forma força homogènia pel que fa a la 
distribució d’edats, trobant-se, la major part de la població, entre els 30 i els 60 anys. 
Així doncs, no es tracta ni d’una població envellida ni d’una eminentment jove, dades 
importants per a l’estudi de l’evolució poblacional prevista.  

La població en el municipi segueix un constant augment degut, en gran part, als fluxos 
migratoris que s’hi estableixen.  

L’atur actual al municipi és de 414 persones, representant un total del 6,89% d’atur.  

Al no ser un municipi altament turístic, no hi ha massa població estacional ni masses 
canvis en la població total entre els mesos de vacances i la resta de l’any. Tampoc és 
significatiu el nombre de persones que resideix a la zona sense estar empadronat al 
municipi com podrien ser estudiants, treballadors temporals o turistes, pel que no 
caldrà tenir-ho en compte. 

3 Prognosi de la població esperada 

Un cop analitzades les dades de població actual es fa una prognosis de l’evolució 
poblacional esperada fins a l’any horitzó per tal de poder realitzar el correcte 
dimensionament de l’EDAR.  
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Per a fer una estimació de la població a Navarcles a l’any horitzó es considera 
l’evolució de la població al llarg de diferents anys, dades que s’obtenen de l’IDESCAT. 
Les dades contingudes en aquesta base de dades es remunten a l’any 1975, quan hi 
havia un total de 4006 habitants al municipi.  

Des d’aleshores, la població ha seguit un constant augment al llarg dels anys. En els 
darrers 4 anys, el creixement s’ha estancat lleugerament i es s’experimenta un 
creixement molt sutil, mantenit-se un valor de població pràcticament constant. En la 
figura 1 es mostra l’evolució de la població des del 1975 fins l’any actual, període que 
es considera suficientment gran i representatiu per a poder extreure dades de 
l’evolució esperada.  

 

Figura 1. Evolució població Navarcles 

Com es veu en el gràfic, durant els anys estudiats, la població ha seguit una tendència 
en augment. Des del 1975 a 1983 aquest augment va ser més acusat. Posteriorment 
aquest increment poblacional es va alentir fins al 2009, any a partir del qual la població 
ha crescut molt poc i s’ha mantingut pràcticament constant. La dinàmica seguida en 
aquests últims 5 anys no es considera representativa de l’evolució que tindrà la 
població en els pròxims anys. Així doncs, per a la determinació de la població en l’any 
horitzó, es considera la tendència evolutiva de la població dels darrers 30 anys. 

En la següent taula es mostren les dades de població des del 1975 fins a l’actualitat 
així com el creixement interanual calculat.  

Any  Habitants  Creixement (%)  

1975 4006  

1976 4133 3.07 

1977 4257 2.91 
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1978 4414 3.56 

1979 4537 2.71 

1980 4588 1.11 

1981 4759 3.59 

1982 4860 2.08 

1983 4945 1.72 

1984 5034 1.77 

1985 5010 -0.48 

1986 5015 0.10 

1987 5017 0.04 

1988 5077 1.18 

1989 5151 1.44 

1990 5169 0.35 

1991 5111 -1.13 

1992 5157 0.89 

1993 5199 0.81 

1994 5235 0.69 

1995 5255 0.38 

1996 5225 -0.57 

1997 5229 0.08 

1998 5312 1.56 

1999 5285 -0.51 

2000 5318 0.62 

2001 5363 0.84 

2002 5400 0.69 

2003 5442 0.77 

2004 5498 1.02 

2005 5638 2.48 

2006 5723 1.49 

2007 5732 0.16 

2008 5818 1.48 

2009 5947 2.17 

2010 5964 0.28 

2011 5965 0.02 

2012 5973 0.13 

2013 5973 0 

2014 6003 0.50 
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Com s’ha esmentat anteriorment, es considera, per a determinar l’evolució que 
experimentarà la població des de l’actualitat fins a l’any horitzó, la tendència 
poblacional que s’ha experimentat durant els últims 30 anys. Així doncs, considerant 
aquestes dades, el creixement de població anual mig experimentat és de 0,62%. Es 
considera, doncs, que la població seguirà una tendència al creixement amb una taxa 
de creixement anual del 0,62%. 

Un cop es tenen aquestes dades ja es pot procedir al càlcul de la població de disseny 
per a la que es farà el disseny de l’EDAR. El càlcul de la població de disseny prevista 
amb un any horitzó de 25 anys ve regit per la fórmula següent:  

 

On  Pfixa futura: Població prevista a 25 anys vista (habitants). 

 Pfixa actual: Població actual (habitants). 

 g: Creixement anual considerat (tant per u). 

 n: Nombre d’anys fins a any horitzó.  

Així doncs, per al cas de Navarcles, la població estimada per l’any 2040 es calcula 
com:  

 

Així doncs, l’estació depuradora d’aigües residuals de Navarcles es dissenya per a una 
població de disseny l’any 2040 de 7006 habitants . 
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1 Introducció 

Per tal de poder fer el correcte dimensionament de l’EDAR, és necessari saber la 
composició de l’aigua que arriba a la planta depuradora i la quantitat que hi arriba.  

Així doncs en aquest punt es donarà a conèixer les característiques de les aigües i la 
quantitat de la mateixa a tractar. 

2 Paràmetres qualitatius de les aigües residuals 

Els principals paràmetres a tenir en compte en una aigua residual per a avaluar la seva 
qualitat són: 

 

• Matèria En Suspensió (MES) : És un indicador del contingut de sòlids en 
l’aigua amb una mida superior a 1,2 µm. Poden ser originats per 
contaminació orgànica o inorgànica i s’expressen en mg/l. 

 
• Demanda Biològica d’Oxigen (DBO):  És un indicador de la quantitat de 

matèria orgànica present en una aigua i correspon a la quantitat d’oxigen 
necessària per a descompondre la càrrega residual de l’aigua per acció 
biològica aeròbica. S’expressa en mg O2/l. 

 

• Demanda Química d’Oxigen (DQO):  Indica la quantitat d’oxigen necessari 
per a l’oxidació dels compostos presents en l’aigua. S’expressa en mg O2/l.  

 

• Carboni Orgànic Total (COT):  Paràmetre que indica la quantitat de carboni 
orgànic present a les aigües residuals.  

 

• Conductivitat elèctrica:  És una mesura del contingut en sals de l’aigua. La 
conductivitat elèctrica de l’aigua s’expressa en mS/cm o en µS/cm. 

 

• NTK (Nitrogen total Kjeldalh):  Correspon a la suma del nitrogen orgànic 
més el nitrogen amoniacal (N-NH4+) producte de la descomposició del 
nitrogen orgànic. Un excés de nitrogen en les aigües comporta problemes de 
toxicitat i proliferació algal en els ecosistemes dels rius. S’expressa en mg N-
NH4+/l. 

 

• Fòsfor Total (P):  És, amb el nitrogen, un dels principals nutrients presents en 
les aigües residuals. S’expressa en mg P/l. 
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• pH: Mesura del grau d’acidesa d’una aigua. 

3 Qualitat de l’aigua afluent 

Navarcles és un municipi eminentment urbà on la seva principal activitat econòmica 
són els serveis. Tot i així cal destacar la presència d’un polígon industrial a la zona, del 
que també caldrà fer el tractament de les aigües residuals. Així doncs, les aigües 
residuals generades en el municipi seran, fonamentalment aigües residuals 
domèstiques, aigües residuals industrials i aigua procedent de l’escorrentiu pluvial al 
ser, el sistema de sanejament de Navarcles, un sistema unitari.  

Per tal de saber els components de l’aigua que arriba a l’Estació Depuradora és 
necessari la realització d’unes analítiques complertes. S’han pogut obtenir les dades 
de qualitat de les aigües generades al municipi de Navarcles i els seus voltants. 
Aquestes es plasmen en la taula 1.   

 

PARÀMETRE VALOR 

DQO total (mg/l) 839 

MES (SST) (mg/l) 370 

DBO5 (mg/l) 420 

NTK (mg/l) 81,2 

Nitrats (mg/l) < 2,2 

PT (mg/l) 12 

Taula 1. Valors de contaminació en les aigües residuals generades a la comarca del Bages. 

4 Qualitat aigua efluent 

El disseny de l’EDAR es fa imposant que els efluents d’aquesta verifiquin els 
paràmetres qualitatius establerts en la legislació. Així, s’aconsegueix uns abocaments 
a la llera que no afecten negativament a la qualitat ambiental i ecològica de l’aigua. 
Així doncs, segons la normativa de la Directiva Europea 91/271/CEE, les aigües 
abocades al medi han de complir amb uns valors màxims de contaminació en els 
diferents paràmetres per tal de no perjudicar el medi receptor. Aquestes limitacions pel 
que fa a la qualitat de les aigües que són emeses al medi es plasmen a la taula 2. 
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PARÀMETRE VALOR 

DQO total (mg/l) < 125 

MES (SST) (mg/l) < 35 

DBO5 (mg/l) < 25 

Nitrogen Total (mg/l) < 15 

Fòsfor Total (mg/l) < 2 

pH 6-9 

Taula 2. Objectius de qualitat de les aigües tractades. 

5 Cabals de disseny 

Una bona manera de mesurar els cabals d’aigua generats per la població és 
mitjançant les campanyes d’aforament, on es fan mesures directes del cabal generat, 
o a partir de dades del consum d’aigua i suposant un cert percentatge de conversió en 
aigües residuals.  

En aquest cas d’estudi no es disposen de campanyes d’aforament ni de dades de 
consum d’aigua d’abastament. Per aquest motiu, s’han utilitzat valors de producció 
d’aigua residual per habitant estàndards. Aquestes valors es poden obtenir d’estudis 
en els que s’avaluen de forma estadística un número representatiu de campanyes 
d’aforament de una determinada zona de població similar. En aquest projecte s’ha 
considerat una dotació mitja d’aigua residual de 200 l/ hab·dia . 

Així doncs, en el cas d’estudi hi ha una població de disseny de 7006 habitants i una 
generació d’aigua residual per habitant de 200 l/had·dia. Prenent aquestes dades i 
considerant la fórmula seguidament especificada, es troba el cabal d’aigua total 
consumit per la població: 

 

Cabal (m³/dia) = Pobl. disseny (hab) x Dotació (l/h ab/dia)=7006 hab x 200 
l/hab·dia = 1401,2 m 3/dia. 

 

De la operació anterior en resulta un cabal diari de 1401,2 m³/dia . Es prendrà com a 
cabal de disseny dels elements de l’EDAR 1.500 m³/dia , cabal que permet fer un 
dimensionament per a dues línies d’uns 750 m³/dia. 

A més, es plantejarà disposar l’espai necessari per a la futura construcció d’una altra 
línia de tractament de les mateixes dimensions (750 m³/dia) que sumat a l’anterior 
permetria tractar uns 2.250 m³/dia. Així es podria fer una ampliació de l’EDAR en cas 
que la població creixés més dels valors esperats. 
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A partir d’aquest cabal de disseny diari es determina que el cabal mig (Qmig) a tractar 
és de 62,5 m³/h (17,36 l/s). Per al dimensionament dels elements de l’EDAR cal definir 
un cabal de disseny prou elevat com per a què la planta sigui capaç d’assumir les 
possibles puntes de cabal degudes a successos de precipitació importants o a 
abocaments puntuals de volum extraordinari. A aquest cabal se’l coneix com a cabal 
punta (Qpunta). Preveient aquestes circumstàncies i tenint en compte que la població 
per a la que es dimensiona l’estació depuradora ja contempla un ampli creixement 
demogràfic del municipi, es pren el següent criteri per al dimensionament dels 
elements de l’EDAR: 

� Pretractament: Es pren un cabal de disseny igual a Qpunta = 5Qmig = 312,5 m³/h 
(86,8 l/s). Aquest cabal en principi és suficient per a poder assumir el cabal 
associat a successos de precipitació relativament importants. Com que aquesta 
entrada d’aigua arriba fortament diluïda es considera que és acceptable que una 
part d’aquesta aigua només experimenti un pretractament abans de ser abocada 
al medi.  

� Tractament biològic: Es pren un cabal de disseny igual a Qpunta = 2Qmig = 125 
m³/h (34,72 l/s), en principi suficient per a poder assumir el tractament de 
qualsevol punta de cabal d’aigües residuals associada a la població de disseny. 

 

La taula 3 resumeix els valors dels cabals a tractar en l’EDAR: 

Paràmetre Valor  

Dotació (l/hab/dia) 200 

Cabal mig, Q mig  (m3/h) 62,5 

Cabal punta en pretractament, Q punta  (m3/h) 312,5 

Cabal punta en tractament biològic, Q punta  
(m3/h) 

125 

         Taula 3. Dades de cabals a tractar 

6 Població equivalent 

A partir de les dades presentades en els punts anteriors i considerant que 60 g 
DBO5/dia equivalen a 1 hab-eq, es pot determinar que l’estació depuradora a projectar 
s’haurà de dimensionar per a una població equivalent de 9809 hab-eq .  

Per a determinar aquest valor es parteix del cabal diari total generat que, en aquest 
cas, tenint en compte una població a l’any horitzó de 7006 habitants i un consum de 
200 l/hab·dia, resulta ser de 1401,2 m3/dia. Amb aquest valor i la càrrega contaminant 
de les aigües tractades es pot obtenir la quantitat de DBO5 generada en un dia. 
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Finalment, sabent que cada habitant equivalent genera 60 g de DBO5/dia, es pot 
obtenir el valors dels habitants equivalents. 
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1 Introducció 

En aquest annex es pretén definir la topografia de la parcel·la prevista per a la 
implementació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles. Així mateix 
també es descriuran les característiques geològiques i geotècniques de la zona per tal 
de detectar possibles aspectes constructius a tenir en compte durant la redacció del 
projecte. 

La pràctica habitual en un projecte d’aquestes característiques és realitzar un 
aixecament topogràfic precís i acurat així com un estudi geològic i geotècnic detallat, 
fase indispensable per evitar errors i dificultats durant l’execució de les obres. No 
obstant, per a la realització del present projecte, no es disposa dels mitjans necessaris 
per a dur a terme un aixecament topogràfic vàlid ni un estudi geològic i geotècnic 
acurat. Per tant, s’ha recorregut a la informació bàsica subministrada per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC) així com la informació extreta de diferent 
bibliografia. 

2 Topografia 

En la plataforma de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es disposa de la 
topografia del municipi de Navarcles a escala 1:5000. 

Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de 
les obres, s’ha considerat acceptable treballar amb aquests, al tractar-se d’un treball 
acadèmic i no disposar de suficients mitjans com per a fer un aixecament topogràfic. 
Per a la correcta realització del projecte seria necessari, però, realitzar un aixecament 
topogràfic en detall de la zona. 

Com es pot apreciar en els plànols topogràfics contingut en el document de plànols, la 
zona d’implantació de la depuradora és una zona pròxima al nucli urbà, eminentment 
plana i que es troba en un punt baix del municipi. És una zona pròxima al punt de 
recol·lecció de les aigües del municipi i es troba pròxima al riu. Es tracta d’una zona 
qualificada com a zona d’horta no urbanitzable.   

3 Geologia 

La manca de recursos ha impedit fer un estudi geològic complert de la zona d’actuació. 
En cas que es realitzés l’obra esdevindria necessària la realització de sondejos i 
assajos en el terreny de la zona d’estudi per tal de determinar les seves 
característiques i capacitats resistents. De forma substitutiva i, tenint en compte que es 
tracta d’un treball acadèmic, s’ha considerat la informació subministrada per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

Segons el mapa geològic obtingut, la zona de Navarcles es situa geològicament 
parlant a la depressió Central. En la zona de d’actuació es troba una intercalació de 
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calcàries, gresos i margues del Bartonià (Eocè mitjà). Es tracten de roques d’origen 
marí. Sobre aquestes roques es troben dipòsits quaternaris d’origen al·luvial i col·luvial, 
formats per graves, sorres, llims i argiles en proporcions variables.  

Pel que fa a l’estructura dels materials, l’estratificació és horitzontal a subhoritzontal 
amb un suau cabussament cap al est i nord-est d’entre 3 i 8º.  

S’han realitzat visites a camp on s’ha estudiat la qualitat del terreny. Els estrats 
observats en aquestes visites es mostren a continuació. 

  

 

Com es pot observar en les imatges es tracta d’un terreny força cohesionat i format, 
fonamentalment per graves i altres materials al·luvials en la seva part més superficial.  

4 Geotècnia 

Segons un estudi geològic realitzat a Navarcles amb anterioritat s’extreuen les 
següents conclusions pel que fa a les característiques geotècniques de la zona: 

 

- Contingut en sulfats solubles baix pel que no hi ha problemes de dissolució, 
col·lapse i atac al formigó.  
 

- Roca amb elevats mòduls de deformació. No presència d’assentaments 
diferencials. 
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- Les estructures tectòniques que afecten als materials d’aquesta zona són 
molt poc importants.  
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1 Introducció 

En aquest annex s’estudia la inundabilitat de la zona on es projecta l’estació 
depuradora del municipi de Navarcles per assegurar que aquesta no es situï en una 
zona amb risc elevat d’inundació. La parcel·la on es situa la depuradora és pròxima al 
riu Llobregat i es troba en la seva àrea d’influència.  

A partir de l’anàlisis de dades presents en l’estudi de les zones inundables de les 
conques internes de Catalunya realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua s’obté el risc 
d’inundació de la zona on es vol construir l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

2 Risc d’inundació parcel·la 

A partir de les dades subministrades per l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu estudi 
de les zones inundables de les conques internes de Catalunya s’arriba a la conclusió 
que la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR no és susceptible a patir inundacions per cap dels 
diferents períodes de retorn estudiats (10, 25, 50, 100 i 500 anys). Aquesta conclusió 
es pot percebre en el següent mapa on es mostra la inundabilitat pels diferents 
períodes de retorn.  

 

Figura 1 Inundabilitat de la zona d’actuació (Font: ACA). 
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1 Introducció 

Per a poder realitzar la redacció del projecte de la manera més correcte possible es fa 
una visita a la zona, a fi efecte de determinar a camp tots aquells condicionants per a 
la redacció de la obra i que, tanmateix, són difícils de detectar sense una visita al lloc 
d’actuació.  

2 Reportatge fotogràfic 

En la visita a la zona d’actuació s’han realitzat diferents instantànies que es mostren a 
continuació.  

Punt d’abocament: Riu Llobregat 
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Estació de bombeig actual cap a EDAR de Sant Fruitós. 

 

Carrer d’accés a la parcel·la de l’EDAR: 
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Pou de registre col·lector actual  

 

 

Parcel·la d’implantació EDAR: 
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1 Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és l’estudi de les possibles solucions per a realitzar el 
tractament de les aigües residuals generades pel municipi de Navarcles de manera 
que aquestes verifiquin amb els paràmetres límits establerts. Així doncs, per a l’anàlisi 
d’alternatives es consideren les diferents possibilitats existents per a solucionar 
aquesta problemàtica. En termes generals, les opcions que es tenen en compte en 
l’estudi d’alternatives són: 

- No actuació. 

- Ampliació i adequació de l’EDAR actualment existent a Sant Fruitós del Bages 

- Construcció d’una nova EDAR pel municipi de Navarcles i funcionament de 
l’EDAR actual pels municipis de Sant Fruitós i Santpedor. 

 

Així mateix, en l’estudi de construcció d’una nova EDAR al municipi de Navarcles es 
farà un altre anàlisis d’alternatives tenint en compte aspectes pel que fa al tipus de 
tractament, accés i ubicació. 

2 Condicionants existents 

Actualment les aigües residuals generades al municipi de Navarcles són recollides a 
una arqueta situada a l’inici del Pont Vell i, des d’allà, són bombejades per sota el riu 
Llobregat i dutes a la planta de tractament de Sant Fruitós, EDAR on es realitza el 
tractament conjunt de les aigües generades als municipis de Navarcles, Sant Fruitós i 
Santpedor. Aquesta EDAR no verifica els paràmetres reglamentaris en l’abocament de 
les seves aigües, aspecte que ha portat al municipi de Navarcles a ésser denunciat per 
la Comissió Europea. Santpedor i Sant Fruitós són pobles molt propers entre ells i 
sense masses barreres físiques. En canvi, Navarcles queda separat d’aquests dos 
municipis a través del riu Llobregat i de l’autopista C-16. Això fa que el transport de 
l’aigua residual des de Navarcles fins a Sant Fruitós sigui costós i problemàtic. De fet, 
són nombrosos els problemes registrats entorn el col·lector que condueix les aigües 
cap a la EDAR actual i aquest es troba en un mal estat. La EDAR de Sant Fruitós es 
troba a 2.5 km del punt de bombeig i realitza un tractament biològic amb eliminació de 
nitrogen i fòsfor. 

3 Estudi general d’alternatives 

Seguidament es fa un anàlisis de les tres principals alternatives plantejades a la 
problemàtica existent per tal de determinar aquella opció més adequada. 

- Alternativa zero: Aquesta alternativa consisteix en la no actuació davant la 
problemàtica presentada. Així doncs, consistiria en deixar la situació com es 
troba actualment en la que es fa el tractament de les aigües de Navarcles de 
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forma conjunta amb els municipis de Sant Fruitós del Bages i Santpedor. Com 
s’ha esmentat anteriorment, amb les condicions actuals, aquesta Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals no verifica amb els paràmetres establerts i 
aboca les seves aigües amb uns valors dels diferents paràmetres contaminants 
superiors als límits permesos. Això comporta un deteriorament del medi a part 
de possibles sancions econòmiques i administratives. Tenint en compte això i 
el fet que la Riera de Riudort, on s’aboquen les aigües de la EDAR, presenta 
un estat qualitatiu de les aigües deficient, es considera que és necessari fer 
alguna actuació davant d’aquesta problemàtica i per tant, es descarta aquesta 
alternativa.  

-  Ampliació i adequació de l’EDAR actualment existent: L’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Sant Fruitós va ser construïda al 1996 i ampliada al 
2008. Aquesta EDAR presenta problemes de capacitat i caldria ésser ampliada 
novament per a que pogués verificar els paràmetres d’abocaments establerts 
en la legislació. El creixement d’aquesta EDAR es troba limitat físicament a 
l’estar envoltada de dues rieres per la seva banda oest, per l’autopista C-16 per 
al sud-est i per altres infraestructures i instal·lacions municipals per la banda 
nord i nord-est. A més, hi ha prevista la construcció de nous polígons 
industrials a les proximitats de Sant Fruitós que caldrà que tractin les aigües 
generades a la depuradora del mateix municipi. Per altra banda, també cal tenir 
en compte que el col·lector per on circulen actualment les aigües residuals 
generades a Navarcles i que són conduïdes a la EDAR de Sant Fruitós, és un 
col·lector problemàtic degut a la difícil orografia que ha de superar, al seu pas a 
través del riu Llobregat i al cost associat al bombament de les aigües. Així 
doncs, es considera que l’opció més adequada és desconnectar el municipi de 
Navarcles de l’EDAR de Sant Fruitós i construir una EDAR pròpia pel municipi 
de Navarcles. Així, disminuiria considerablement el cabal a tractar en l’EDAR 
de Sant Fruitós, de manera que aquesta podria complir amb els requisits 
d’abocaments legals i, a més, absorbir nous cabals entrants degut a la 
construcció de nous polígons industrials i zones residencials pròxims a Sant 
Fruitós.  

- Construcció d’una nova EDAR a Navarcles: Així doncs, i degut a tot allò 
exposat en els punts anteriors, es considera que l’opció més adequada és la 
construcció d’una nova EDAR al municipi de Navarcles. Aquesta és una opció 
més cara i amb un major impacte social. Tot i així, es considera que una 
ampliació de l’EDAR actual només seria una solució temporal que no faria més 
que perpetuar la problemàtica i aquesta tornaria a aparèixer a curt termini, 
tenint en compte que les possibilitats de creixement de la mateixa són limitades 
i que hi ha previst un creixement de les zones que aboquen les aigües a la 
mateixa EDAR. Es considera que la construcció de l’EDAR pròpia de Navarcles 
és necessària i que realitzar una ampliació de la planta de tractament de Sant 
Fruitós no faria més que atraçar aquesta decisió, provocant, a llarg termini, uns 
costos associats majors.   
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4 Alternatives de l’EDAR  

Un cop s’ha determinat que, davant la problemàtica presentada, la millor opció és la 
construcció d’una nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals del municipi de 
Navarcles, es fa un estudi de les diferents possibilitats existents pel que fa al tipus de 
tractament, a la ubicació de l’EDAR i a l’accés a la mateixa. Per a analitzar aquests 
paràmetres es tindran en compte els següents condicionants: 

� Tècnics: facilitat d’accés, proximitat al punt d’abocament, qualitat del tractament i 
funcionament hidràulic. 

� Mediambientals: afectació per inundacions, requisits de qualitat d’abocament a la 
llera, impacte visual, proximitat al nucli de població. 

� Econòmics: costos de les diferents alternatives, tant constructius com de 
manteniment. 

� Socials: minimitzar les afeccions i facilitar el procés d’expropiació. 

4.1 Alternatives d’ubicació 

4.1.1 Definició d’alternatives 

Per a la construcció de la nova EDAR del municipi de Navarcles s’han considerat les 
següents ubicacions, representades en el plànol número 16 del document de plànols. 

� Ubicació 1: parcel·la conreada i plana, amb qualificació com a sòl no urbanitzable, 
ubicada al marge dret del riu Llobregat i pròxima al punt baix del municipi on es 
produeix la recollida d’aigües de tot el municipi i el bombeig cap a Sant Fruitós i a 
una cota, respecte aquest punt de 0.5 metres. Situada a uns 50 metres de les 
edificacions més pròximes. Aquesta parcel·la disposa d’espai suficient per a 
futures ampliacions. Tot i ser una bona opció tècnicament, es desestima, al trobar-
se en una zona fortament inundable per períodes de retorn relativament baixos. 

 

� Ubicació 2: parcel·la situada al terme municipal de Sant Fruitós del Bages, 
ubicada en zona plana i pròxima a un torrent que desemboca al riu Llobregat. 
Aquesta opció es troba més allunyada del nucli urbà que les anteriors pel que 
generaria un menor impacte social. A més, és una parcel·la que permetria futures 
ampliacions al no estar físicament limitada. Tot i així, aquesta opció es descarta al 
no pertànyer al municipi de Navarcles i requerir, igualment, el pas del col·lector a 
través del riu Llobregat, punt actualment problemàtic i que es vol evitar. 

 

� Ubicació 3: parcel·les d’horta, ubicada al marge dret del riu Llobregat (a 170 
metres del mateix), actualment ocupades per horts urbans i amb la qualificació 
urbanística 7.2 del POUM de Navarcles (sòl no urbanitzable). Es troba, també, 
pròxima al punt baix del municipi on es produeix la recollida d’aigües de tot el 
municipi i el bombeig cap a Sant Fruitós i a una cota, respecte aquest, de 14.5 
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metres. Es troba fora de la zona inundable per un període de retorn de 500 anys i 
disposa de suficient espai per a futures ampliacions. Tot i que és una parcel·la 
força pròxima al nucli de població, es considera l’opció més adequada des del 
punt de vista tècnic, econòmic i ambiental.  

 

� Ubicació 4: parcel·la situada a un punt alt del poble, pròxima al Torrent de la 
Vinyotes, torrent que porta les aigües a la Riera de Calders i, posteriorment, al riu 
Llobregat. Es considera aquesta ubicació al ser una parcel·la més allunyada del 
nucli de població que les ubicacions anteriorment esmentades. Tot i així, aquesta 
ubicació comportaria una costos molt importants per conduir les aigües residuals 
fins a aquest punt. A més, és una parcel·la de possible creixement del municipi. 
Per aquestes raons es descarta, també, aquesta ubicació.  

 

No s’han considerat més ubicacions al disposar, Navarcles, de poques zones 
topogràficament planes, pròximes a masses superficials d’aigua, allunyades del nucli 
de població i pròximes al punt actual de recol·lecció de les aigües 

4.1.2 Anàlisi d’alternatives 

Els paràmetres que s’han tingut en compte per l’anàlisi de la ubicació òptima de 
l’EDAR són els que es defineixen a continuació: 

- Topografia: Cal que sigui una zona plana per evitar costos de moviments de 
terres i altres costos constructius. 

- Proximitat nucli de població: Tot i que no hi ha legislació al respecte, cal que 
sigui una zona allunyada del nucli de població per tal de minimitzar l’impacte, 
tant visual com d’olors, a la població. 

- Possibilitats d’ampliació: Cal que la zona disposi de suficient espai per a futures 
ampliacions en cas de creixement del municipi.  

- Inundabilitat: La parcel·la d’ubicació de l’EDAR ha d’estar en zona no inundable 
per períodes de retorn raonables per tal que les instal·lacions no es vegin 
freqüentment afectades per aquest fenomen. 

- Proximitat a punt d’abocament: Com més pròxima al punt d’abocament estigui 
la parcel·la, més favorable serà la seva ubicació al requerir uns costos menors, 
tant econòmics com socials, per a la conducció de l’efluent al punt 
d’abocament.  

- Requeriments de bombeig: Cal que la zona estigui pròxima al punt de 
recol·lecció de les aigües del municipi (en el cas de Navarcles, a l’entrada del 
Pont Vell), i que la cota a superar des d’aquest punt sigui baixa. Això es deu a 
la voluntat de reduir els costos associats a la conducció de l’aigua al punt de 
tractament.  
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Per a cada paràmetre s’estableix una puntuació entre 0 i 5, sent 0 la millor puntuació i, 
5, la pitjor. Així mateix, degut a la diferent importància de cadascun dels paràmetres 
s’aplica un factor d’importància a cadascun d’ells. Aquests factors es determinen a 
continuació: 

- Topografia: Es considera un element important per a reduir al màxim els costos 
de moviments de terres associats a l’actuació. Factor d’importància: 1.2. 

- Proximitat al nucli de població: Es considera un element important. Cal que 
estigui allunyada de la població per disminuir les molèsties sobre els habitants. 
Factor d’importància:1.4. 

- Possibilitats d’ampliació: Es considera que és difícil que Navarcles creixi massa 
degut a les limitacions orogràfiques del municipi. A més, la EDAR ja es 
dimensionarà amb una previsió de creixement pel que es creu poc probable la 
seva necessitat d’ampliació. Així doncs, en aquest paràmetre, se li otorga un 
factor d’importància de 0.7. 

- Inundabilitat: Aquest es considera un paràmetre força restrictiu pel que el factor 
d’importància associat serà de 1.7. 

- Proximitat al punt d’abocament: Un punt d’abocament pròxim reduirà els costos 
associats als col·lectors que són econòmics i socials. Factor d’importància: 1.2. 

- Requeriments de bombeig: Unes necessitats de bombeig excessives faran 
augmentar els costos d’explotació associats. Factor d’importància: 1.2 

 

A continuació es mostra una taula amb els diferents paràmetres que s’han tingut en 
compte en l’estudi de la ubicació òptima de la EDAR així com la puntuació otorgada a 
cada paràmetre per a les diferents ubicacions proposades.  

Paràmetre/ 

Ubicació 

Topografia Població Ampliació Inundació Abocament Bombeig Total 

1 1 (1.2) 3 (4.2) 2 (1.4) 5 (8.5) 1 (1.2) 1 (1.2) 17.7 

2 2 (2.4) 2 (2.8) 1 (0.7) 0 (0) 1 (1.2) 4 (4.8) 11.9 

3 1 (1.2) 3 (4.2) 2 (1.4) 0 (0) 1 (1.2) 2 (2.4) 10.4 

4 1 (1.2) 1 (1.4) 2 (1.4) 0 (0) 1 (1.2) 5 (6) 11.2 

Conscients de que aquest procés és força subjectiu, s’ha intentat ser el més coherent 
possible.  

4.1.3 Solució adoptada 

A la vista de les consideracions realitzades i dels resultats obtinguts en la taula, es 
pren com a solució l’alternativa d’ubicació 3. 
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4.2 Alternatives d’accés 

4.2.1 Definició d’alternatives 

A continuació es descriuen les tres alternatives que s’han plantejat del camí d’accés a 
l’EDAR de Navarcles. 

� Alternativa d’accés 1: Accés directe des de la carretera d’entrada a Navarcles des 
del Pont Vell (Passeig Bonavista). Aquest accés té uns 100 metres de longitud i 
requereix pendents molt elevats que encareixen la construcció així com l’accés a 
la EDAR per part de diferents vehicles. Es descarta aquesta opció degut a l’elevat 
pendent que hauria de tenir el camí. Així mateix també es descarta l’opció d’entrar 
per aquest mateix carrer i fer el camí d’accés més llarg ja que requeriria l’afectació 
de moltes parcel·les.  

� Alternativa d’accés 2: Consisteix en donar accés a l’EDAR aprofitant el camí 
existent que voreja el riu Llobregat pel seu marge dret. Aquest accés tindria una 
longitud de 142 metres. Es descarta aquesta opció ja que això requeriria 
l’arranjament del camí que voreja el Llobregat i que actualment es tracta d’un camí 
de terra. A més, el camí també tindria associades pendents molt elevades de 
difícil construcció i vialitat. Cal tenir en compte, també, que aquesta opció 
requeriria la construcció del camí en una zona inundable. Finalment aquesta opció 
també es descarta ja que el camí esmentat, que voreja el riu Llobregat és un camí 
socialment molt valorat, on els habitants del poble hi circulen habitualment per fer 
activitat física o d’altres activitats lúdiques.  

� Alternativa d’accés 3: Consisteix en l’accés a l’EDAR a través del carrer dels 
Plans. Es tracta d’un camí pràcticament pla i de 87 metres de longitud. Això fa que 
sigui una opció més barata i accessible. Tot i que a nivell de vialitat és un punt 
més complicat a l’haver d’accedir als carrers del poble per entrar-hi, es considera 
que aquesta és la opció preferible.  

4.2.2 Solució adoptada 

Considerant el conjunt de criteris exposats, es considera que l’alternativa d’accés més 
adient és la 3. 

4.3 Alternatives de tractament i implantació 

4.3.1 Introducció 

Per últim, s’han analitzat les possibles alternatives de tractament, considerant diferents 
configuracions de la planta en funció dels elements que intervenen en el tractament. 
L’anàlisi del tractament s’ha centrat en el tractament secundari, considerant que la 
resta d’elements i processos seran comuns per a totes les alternatives, tot i que s’hagi 
de considerar alguna modificació en algun dels elements comuns per a què la planta 
sigui operativa. 

Partint de la informació obtinguda referent a la qualitat de les aigües residuals de 
Navarcles i de les dades de població obtingudes a través de l’Institut d’Estadística de 
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Catalunya, es proposen tres alternatives de tractament i depuració per garantir els 
paràmetres d’abocament al medi exigits per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Tenint en compte la naturalesa de les aigües residuals del municipi, on la contaminació 
industrial és pràcticament nul·la, es planteja una línia de depuració biològica i les 
alternatives de tractament es descriuen a continuació. 

Cal destacar que en tots els casos estudiats s’ha considerat una futura ampliació de la 
planta de tractament, tant des d’un punt de vista de distribució com de reserva d’espai. 
La població equivalent de disseny és de 9.809 hab-eq i el cabal per al què es 
dimensionen els elements de la planta és de 1.500 m³/dia (dividit en dues línies de 750 
m³/dia); a més a més, l’espai reservat en el futur correspondria a l’ocupat per una 
tercera línia amb una capacitat de tractament de 750 m³/dia. 

4.3.2 Esquema de tractament 

En el plantejament de les alternatives hi ha una sèrie d’elements comuns com són: 

Línia d’aigua 

� Canal d’arribada i by-pass general 

� Desbast de gruixos 

� Pou de bombament 

� Desbast de fins 

� Tractament secundari 

� Mesurador de cabal 

Línia de fangs 

� Bombament de fangs 

� Tractament de fangs 

� Deshidratació 

Les alternatives estudiades es refereixen principalment al tractament secundari ja que 
la resta d’elements seran molt similars en totes les alternatives. Les alternatives pel 
que fa al tractament secundari es descriuen en el següent apartat. 

4.3.3 Tipus de procés 

En l’anàlisi del procés depuratiu a aplicar es descarten els sistemes de depuració 
natural al estar destinats a poblacions més petites i requerir superfícies planes molt 
grans, superfícies de les que no es disposa al terme municipal de Narvarcles. Es 
considera, doncs, que el millor procés pel tractament de les aigües d’aquest municipi 
és la aireació prolongada.  

Aireació prolongada 

Els sistema de tractament d’aigües residuals per aeració prolongada és un tipus de 
procés de fangs activats, on l’objectiu principal és sedimentar la matèria orgànica, ja 
siguis suspesa, col·loïdal o dissolta, mitjançant uns microorganismes que la 
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transformen, per una banda en gasos i per l’altra en una massa més densa. Aquests 
microorganismes, que principalment són bacteris, formen un cultiu en suspensió, que 
distribuït en flocs és capaç de degradar la matèria orgànica per via aeròbia gràcies a 
un sistema d’airejadors amb la doble funció d’oxigenar i homogeneïtzar la mescla. 

El procés que segueix l’aigua residual en aquest tipus de sistema comença per una 
fase de pretractament on s’eliminen els residus de majors dimensions mitjançant un 
procés de desbast, desarenador i desgreixador, que permet prescindir de decantador 
primari reduint els corresponents costos de construcció, explotació i manteniment. 
Posteriorment l’aigua circula al reactor biològic on els bacteris realitzen la seva activitat 
metabòlica reduint així la matèria orgànica present en el sistema. Seguidament, l’aigua 
a tractar passa al decantador, on es separen les fases d’efluent i els fangs depurats. 
Aquests fangs es purguen periòdicament, tot i que una part d’ells recircula al reactor 
biològic per tal de mantenir la concentració de microorganismes estable.  

Donat que tenim un sistema de recirculació caldrà tenir en compte que la línia de 
tractament estarà formada per una línia d’aigua i una de fangs: 

 

- La línia d’aigua estarà composta per la recepció de l’afluent, la fase de 
pretractament (cribat d’elements gruixuts, desbast de fins), tanc aeració, el 
reactor biològic d’aeració prolongada, el decantador i la sortida de l’efluent. 

 

- La línia de fangs comptarà amb una fase de purga i recirculació, una zona 
d’emmagatzematge d’aquests, i un últim procés d’evacuació de fangs portat a 
terme per un gestor autoritzat de residus. 

 
Amb aquest sistema de tractament es planteja la possibilitat reduir espai útil de 
construcció i d’obra civil mitjançant un reactor compacte, és a dir, mitjançant un 
decantador dintre del reactor biològic. Es presenten, seguidament, les dues 
alternatives.  

4.3.4 Descripció de les alternatives 

Alternativa de tractament 1 

L’alternativa 1 consisteix en un tractament mitjançant aireació prolongada, dividit en 
dues línies, i en el que els reactors biològics i els decantadors secundaris es disposen 
independentment. Es projectarà, també, una tercera línia per cobrir possibles 
necessitats d’ampliació.  

Caldrà en aquest cas una doble recirculació de fangs, una procedent dels decantadors 
biològics i l’altra procedent de la sortida dels reactors biològics. 

Al fons del reactor biològic s’hi disposa una xarxa de difusors d’EPDM, que 
subministren l’oxigen necessari en forma de microbombolles, procedent dels bufants 
de l’exterior. Aquest sistema de tractament s’esquematitza en la figura 1. 
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Figura 1. Alternativa de tractament 1 

Alternativa de tractament 2 

L’alternativa 2 consisteix en un tractament mitjançant aireació prolongada, dividit en 
dues línies, i en el que el reactors biològic i el decantador secundari es disposen 
integrats en una mateixa estructura, tal i com es mostra en la imatge 2.  

 

Figura 2. Alternativa de tractament 2 

A l’igual que en l’alternativa de tractament 1, caldrà una doble recirculació de fangs, 
una procedent dels decantadors biològics i l’altra procedent de la sortida dels reactors 
biològics. 

Al fons del reactor biològic s’hi disposa una xarxa de difusors d’EPDM, que 
subministren l’oxigen necessari en forma de microbombolles, procedent dels bufants 
de l’exterior. 
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Des d’un punt de vista d’explotació i manteniment, s’ha de tenir en compte que 
l’alternativa 2 resulta més costosa que l’alternativa 1 degut a la configuració del 
tractament secundari (decantador inclòs dins el reactor biològic)  

4.3.5 Solució adoptada 

Es proposa com a solució l’alternativa 1 de tractament biològic mitjançant aireació 
prolongada amb una disposició indepentent dels reactors biològics i decantadors 
secundaris pel següent: 

� Donades les dimensions i forma de la parcel·la on es proposa ubicar l’EDAR, no 
existeixen restriccions des del punt de vista de superfície ocupada, pel que no és 
estrictament necessari optar per sistemes de tractament amb una superfície 
d’implantació menor, com és el cas de l’alternativa de tractament 2. 

� Els costos d’inversió inicial dels sistemes de tractament proposats a l’alternativa 
de tractament 2 són superiors que els de l’alternativa 1. 

� Des d’un punt de vista d’explotació i manteniment, l’alternativa 2 resulta més 
costosa que l’alternativa 1. 
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1 Introducció 

En el present annex es descriuen de forma detallada les diferents parts que integraran 
l’EDAR que s’ha projectat per al municipi de Navarcles, que com s’indica a l’annex 
Estudi d’Alternatives, el tractament que s’hi realitzarà serà amb fangs activats amb 
aireig prolongat. 

2 Avantatges del tractament utilitzat 

Després de realitzar l’estudi d’alternatives, s’ha optat per utilitzar el tractament de 
fangs activats amb aireig perllongat. Aquesta tipologia de tractament presenta certs 
avantatges. Aquests són: 

- Efluent de bona qualitat. 

- Eliminació de nutrients com el nitrogen i el fòsfor. 

- Menys impacte visual per una menor construcció d’edificis independents.  

- Possible control del procés i variació de paràmetres.  

- Baix consum energètic. 

3 Descripció de la línia de tractament 

3.1 Introducció 

Les aigües residuals del municipi de Navarcles es recullen a una arqueta situada a 
l’entrada del Pont Vell. Allà són bombejades mitjançant una bomba fins al pou de 
gruixos. Posteriorment aquestes aigües rebran un pretractament previ que consisteix 
en un procés físic d’eliminació dels sòlids gruixuts i fins, així com també de les sorres i 
els greixos. Després d’aquest pretractament, es realitzarà un tractament biològic que 
consistirà en l’aportació d’oxigen a les aigües residuals per tal d’accelerar l’oxidació de 
la matèria orgànica. Es formaran uns flòculs els quals decantaran i es dipositaran al 
fons del decantador donant lloc a fangs secundaris. Una part d’aquests fangs es 
retornarà al reactor per al seva recirculació i l’altra es tractarà per la seva reutilització 
com a adobs o gestió adequada.  

L’aigua tractada sortint del decantador s’abocarà a la llera del riu Llobregat.  

Alguns elements es disposarà d’elements de reserva per tal de facilitar el manteniment 
de la instal·lació i no haver d’aturar la planta durant aquesta actuació.  

El sistema es divideix en una línia d’aigua i una línia de fangs.  

3.2 Línia d’aigua 

- Sistema de bombament previ i obra d’arribada:  
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Es disposarà d’un sistema de bombament que conduirà les aigües residuals del 
municipi de Navarcles fins a l’obra d’arribada a l’entrada de l’EDAR. El sistema 
de bombeig constarà de 3 bombes. 

 

- Pou de gruixos i desbast de sòlids gruixuts: 

El pou de gruixuts es troba a l’entrada de l’EDAR i té la funció de sedimentar 
els sòlids més gruixuts per tal de protegir els elements que formen la 
instal·lació de la planta. 

Per tal de poder realitzar la neteja del propi pou, s’instal·larà un polispast 
elèctric amb una cullera bivalva com la que es mostra en la següent imatge:  

 

Exemple de cullera bivalva (Font: 
es.wikibooks.org/wiki/Ingeniería_de_aguas_residuales/Pretratamiento) 

Pel desbast dels gruixos s’instal·laran unes reixes just a l’entrada de l’EDAR 
prèvia al pou de bombament amb una separació de 50 mm, per tal de protegir 
les bombes d’impulsió. Aquests sòlids es dipositaran en contenidors que 
periòdicament seran traslladats al gestor corresponent.  

Seguidament es mostra una imatge d’una reixa de desbast: 

 

Exemple de reixa de desbast (Font: 
es.wikibooks.org/wiki/Ingeniería_de_aguas_residuales/Pretratamiento) 

 

- Pou de bombament d’aigües residuals: 
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Aquesta instal·lació té la funció d’aportar a les aigües residuals suficient 
energia potencial com per poder realitzar la resta de processos de la línia 
d’aigües per gravetat.  

La cambra estarà dividida en tres parts per tal de facilitar el manteniment. 
Aquestes parts estaran separades per una comporta mòbil que es podrà 
desplaçar fàcilment per tal de garantir la comunicació entre ambdues zones. 
Cada cambra disposarà d’un sobreeixidor d’emergència i d’una bomba auxiliar 
de reserva, que s’activarà en cas d’averia o manteniment. En total es 
disposaran de 4 bombes. 

 

- Desbast de fins:  

Aquesta fase té la missió d’eliminar de la línia d0aigua totes aquelles partícules 
de mida superior a 1 mm. S’instal·laran dues reixes abans del pou de 
bombament. Una serà d’un mm i de neteja automàtica mentre l’altre serà de 10 
mm i de neteja manual. Amb aquestes dues reixes s’intenta evitar l’entrada de 
sòlid sa la instal·lació que provocarien un augment en les seves necessitats de 
manteniment.  

Les parts més rellevants d’aquesta fase són:  

1) Tambor filtrant: la seva forma de cunya permet la seva autoneteja. Disposa 
d’unes reixes d’1 mm de criba que es netegen de forma automàtica gràcies 
a una rasqueta expulsora.  

2) Grup motriu: disposa de dues velocitats que permeten moure el tambor 
filtrant segons les necessitats de filtratge de cada moment. És l’encarregat 
de realitzar la rotació del tambor filtrant.  

3) Bastidor: estructura metàl·lica que allotja el tambor filtrant i el grup motriu 
d’aquest.  

4) Sistema d’eliminació de residus: rasqueta al tram final del bastidor en 
contacte constant amb el tambor que té la finalitat de rascar aquest per a 
extreure tots els residus adherits a la malla.  

5) Sistema de neteja: sistema d’aigua a pressió que neteja la malla del tambor 
a la vegada que facilita la feina d’eliminació de residus de la rasqueta.  

A continuació es mostra una imatge dels elements esmentats: 
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Elements tamís de fins (Font: 
es.wikibooks.org/wiki/Ingeniería_de_aguas_residuales/Pretratamiento) 

 

- Desarenador:  

Element amb la funció de separar els elements pesats en suspensió que pugui 
seguir portant l’aigua residual després del desbast de gruixuts i fins. Amb 
aquesta fase s’aconsegueix allargar la vida dels equips de la instal·lació ja que 
es redueixen les sobrecàrregues per fangs, els dipòsits a les conduccions 
hidràuliques, canonades i canals, i l’abrasió en les bombes de la resta d’equips.  

Cal reduir la velocitat de l’aigua augmentant la secció de pas, cosa que fa que 
les partícules en suspensió dipositin al fons del dipòsit.  

 

- Desgreixador:  

Aquest element té la funció d’eliminar els greixos que s’aboquen al 
clavegueram. És una fase important del procés de depuració ja que la 
presència de greixos dificulta l’aireig correcte disminuint el coeficient de 
transferència al 55-70%. Altres problemes derivats per la presència de greixos 
és que en els decantadors es forma una capa superficial que reté les partícules 
orgàniques reduint així el rendiment de la instal·lació i els costos de 
conservació augmenten de forma important.  

 

Aquest dos elements s’uneixen en un únic conjunt desarenador-desgreixador.  

 

- Reactor biològic: 

El reactor biològic es construirà amb forma de carrusel que consisteix en un 
canal prismàtic que en els extrems, enlloc de dissenyar-se cantonades rectes, 
es projecten dues semicircumferències. Aquest disseny millora el moviment de 
l’aigua i redueix els problemes dels canals convencionals, relacionats amb 
l’acumulació de fangs a les cantonades dels dipòsits.  
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Dins del reactor biològic es produirà el procés de fangs activats, procés que 
consisteix en generar un cultiu biològic agrupat en flòculs amb l’ajuda de l’aireig 
perllongat.  

El recinte biològic s’alimentarà de les aigües residuals, procedents del 
pretractament. Per tal que el procés es mantingui constant, es requerirà d’una 
certa quantitat d’oxigen per degradar la matèria orgànica que serà subministrat 
per un sistema d’aireig instal·lat al fons del canal, i que a través d’unes petites 
perforacions crearà microbombolles que tenen la missió de transmetre l’oxigen 
a la massa d’aigües residuals. Així, es donarà unes condicions aeròbies al 
medi que permetrà que es produeixi la nitrificació.  

Per tal d’optimitzar els recursos, al llarg del reactor s’instal·laran uns indicadors 
del nivell d’oxigen dissolt que permetran, de forma automàtica, la regulació dels 
equips d’aireig evitant així el consum innecessari d’energia.  

A continuació es mostra una imatge d’un reactor biològic: 

 

Reactor biològic (Font: www.foro3d.com) 

En el tractament adoptat es disposen de dos reactors biològics. 

 

- Decantador secundari:  

Un cop l’aigua ja ha estat tractada en el reactor biològic, es condueix fins el 
dipòsit de decantació secundària a on es realitza la separació entre els fangs i 
el futur efluent de la EDAR. Es tracta d’un dipòsit circular de 10 metres de 
diàmetre. En certs casos, aquest decantador pot estar integrat en el reactor 
biològic. Tot i així, en el cas d’estudi, al disposar de suficient espai, es decideix 
que aquests dos elements siguin independents reduint així els costos 
d’explotació. El decantador disposa d’un pont decantador que rota i que consta 
de rasquetes d’escuma per a la superfície i rasqueta de fons per als fangs que 
s’acumulin al fons.  

La mescla provinent del reactor biològic és introduïda pel centre mitjançant una 
canonada. A mesura que els fangs es van dipositant en el fons del decantador, 
les rasquetes del fons els van desplaçant fins a una canonada que connecta 
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amb una arqueta en la que hi ha un sistema de bombament per a impulsar els 
fangs fins a l’edifici d’instal·lacions on es tralitza el tractament dels fangs 
necessari. Finalment, el fang és conduït al deshidratador dels fangs on, un cop 
deshidratats, són conduits cap a la sitja de fangs d’on s’extrauran amb l’ajuda 
d’una cisterna aspiradora.  

Per altra banda, l’aigua clarificada surt per una canonada situada a la part 
superior del decantador.  

 

- Sortida de l’aigua tractada: 

L’aigua tractada és conduïda a una arqueta de la queal parteix el col·lector de 
retorn de les aigües depurades al riu Llobregat. Aquí es reuneix l’aigua 
provinent del bypass i del pou d’elevació. 

 

3.3 Línia de fangs 

Els diferents fangs que s’aniran generant durant les diferents etapes de la línia d’aigua 
podran tenir dos destins. Per un cantó la recirculació al principi del circuit per a 
mantenir el nivell de microorganismes i d’aliment del sistema EDAR. La resta de fangs 
serà deshidratat i posteriorment recollits per un gestor autoritzat. La línia de fangs 
constarà, tal i com ho fa la línia d’aigua, de diferents fases, que es descriuen a 
continuació. 

 

- Extracció de fangs:  

S’instal·larà un sistema d’extracció de fangs composat per dues bombes (una 
en funcionament i una de reserva) amb un cabal de 9 m3/h.  

 

- Espessament del fang: 

L’espessament de fangs és una fase important en la línia de fangs ja que 
permet la concentració dels residus abans del seu tractament i, així, optimitzar 
el procés. Suposa una reducció del volum de fangs a tractar, aconseguint així 
un estalvi en el volum de les sitges i dels sistemes de tractament.  

S’instal·larà un espessidor de 5.5 metres de diàmetre.  

 

- Homogeneïtzació de fangs 

 

- Deshidratació del fang: 

 



Annex 9 – Descripció dels tractament adoptat 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

- La instal·lació comptarà amb una unitat de deshidratació de tipus centrifuga de 
5.5 m3/h de capacitat màxima. 

 

- L’esquema de funcionament de l’EDAR projectada segueix un esquema com el 
que es mostra a continuació: 

 



Annex 9 – Descripció dels tractament adoptat 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10: DIMENSIONAMENT 

 

 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11: COL·LECTORS I CÀLCULS HIDRÀULICS 
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1 Introducció 

En el present Annex es descriuen els diferents processos a utilitzar en l’execució de 
les diferents unitats constructives que conformen el projecte. 

L’execució de l’obra comprendrà els passos que es descriuen a continuació. 

2 Processos d’execució de les obres 

S’estableix un termini d’execució de les obres de dotze (12) mesos, amb la previsió 
que la planta depuradora existent actualment estarà en tot moment operativa.  

La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 

− Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs, 
reblert de terres i compactació. 

− Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 
encofrat de soleres, instal·lació de passamurs, formigonat de soleres, armat de 
murs i lloses, encofrat i formigonats. 

− Equips: muntatge i proves. 

− Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

− Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

− Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

− Posada en funcionament de l’EDAR amb les noves instal·lacions. 

2.1  Conduccions auxiliars 

Donades les dimensions i longituds de les conduccions auxiliars que s’han de fer, es 
podran realitzar amb retroexcavadora petita. 

2.2 Conduccions i obra civil 

Totes les noves instal·lacions dimensionades per a la construcció de l’EDAR es podran 
realitzar d’acord a les fases d’execució que s’exposen posteriorment. Per a procedir a 
l’execució de les soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es 
col·loca el formigó de neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, 
s’encofren i es formigonen; els procediments emprats seran convencionals. Els junts 
de dilatació, retracció, construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al 
formigonat de l’estructura. 

2.3 Equips electromecànics 

Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació i muntatge dels equips, 
respectant les fases d’execució. 
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2.4 Instal·lacions elèctriques 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les noves 
instal·lacions, quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 
posada en funcionament dels equips. 

2.5 Comandament i control 

Es faran les modificacions i ampliacions dels CCM’s necessaris per tal d’ integrar els 
nous equips que constitueixen l’ampliació. 

2.6 Urbanització 

Per a procedir a la urbanització de les zones afectades per les obres es farà el 
replanteig, moviment de terres i la urbanització pròpiament dita que consistirà en 
col·locar elements de drenatge, vorades i paviment de voreres i asfaltat de vials de 
servei. 

3 Fases d’execució 

Les principals fases d’execució, d’acord amb el Programa de Treballs presentat, són: 

3.1 Fase 1 – TREBALLS PREVIS 

a. Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 
instal·lacions. 

b. En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 
personal d’obra a la zona de treball. 

c. Implantació d’instal·lacions auxiliars (caseta d'obra, taller, menjador, etc), que 
disposaran de les connexions provisionals dels serveis bàsics (llum, aigua 
potable, etc.) 

d. Execució del camí d’accés. 

e. Enderroc de l’edificació (en runes) existent i esbrossada. 

3.2 Fase 2 – OBRA CIVIL 

a. Moviments de terres. Es realitzaran les excavacions tant per a les estructures 
principals com per als col·lectors d'entrada i de sortida. 

b. Les obres de formigó armat es realitzaran d'acord a l'especificat en plànols i 
especificacions tècniques. 

c. La construcció de les noves instal·lacions es realitzaran en dos fronts, els quals 
compten amb una seqüència específica per a cada una d'ells i que es detalla a 
continuació: 

c.1.  Edificis: Primerament s'haurà de construir l'edifici d'instal·lacions (on 
s’ubiquen els bufants i les centrífugues) i a continuació l'edifici de control. 



Annex 12 – Processos constructius 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

c.2.  Elements de l'EDAR: 

 
� Pretractament: - Obra d’arribada i pou de gruixos 

- Canals de desbast 

- Desarenador-Desgreixador 
� Tractament biològic: selector anaerobi, reactors biològics i elements 

auxiliars 
� Decantació secundària: decantadors secundaris i elements auxiliars 
� Espessidor de fangs i arqueta d’aigua tractada 

d. Conduccions. Juntament amb l’inici de la construcció dels elements de l'EDAR, 
s’ha de considerar també l'inici de les obres de conducció entre aquests. 
Aquestes obres es realitzaran en l'ordre establert en el pla d'obra i que es pot 
resumir de la següent manera: 

d.1. Línia d’aigua 

d.2. Línia de fangs 

d.3. Xarxes d’aire, de buidat i de flotants. 

e. Col·lectors. Paral·lelament a la execució de les obres civils s'ha de realitzar la 
construcció dels col lector d’entrada i sortida a la EDAR. Aquesta activitat 
contempla el següent: 

� Esbrossada del terreny.  

� Excavació en rasa, es considera que el material excavat serà reutilitzat per a 
posteriors reblerts. 

� Llit, el qual s'ha de realitzar amb material seleccionat per a evitar així possibles 
afeccions al col·lector. 

� Canonades i accessoris. 

� Arquetes: bombament i derivació. 

� Pous de registre. 

� Reblert de rases. 

3.3 Fase 3 – INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS MECÀNICS I INSTA L·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

a. Durant l'execució de les diferents etapes de l'obra civil es procedirà a la 
instal·lació de les bases i suports necessaris per al muntatge dels equips. 

b. La priorització de les activitats està establerta de la següent manera: 
Primerament els equips relacionats amb el tractament d'aigua, després el 
tractament de fangs i finalment els equips relacionats a les xarxes 
d'interconnexió, buidat i desodorització. 
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c. Aquesta fase es completarà una vegada que es procedeixi a la instal·lació de 
les conduccions elèctriques i la seva connexió a la xarxa pública per a què 
d'aquesta forma permetin el funcionament dels equips electromecànics. 

3.4 Fase 4 – ACABATS I PROVES PRÈVIES A LA POSADA E N FUNCIONAMENT 

a. Un cop instal·lats els equips de control, elèctrics i mecànics es realitzaran les 
proves necessàries de posada en funcionament de l’EDAR. 

b. Connexió del sistema de sanejament a la nova EDAR, sense interrompre el 
tractament de les aigües residuals del municipi. 

c. Desmantellament del col·lector actualment existent que condueix les aigües cap a 
la depuradora de Sant Fruitós del Bages. 

d. Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats. 
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1 Introducció 

El present projecte d’obra es redacta amb la finalitat d’establir els criteris bàsics per a 
la definició de les obres de tractament més adient de les aigües residuals del nucli de 
població de Navarcles (Bages), que permeti abocar l’aigua tractada complint amb els 
límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
23 d’octubre de 2000. 

S’ha realitzat un estudi d’alternatives considerant diversos factors per a determinar les 
possibles solucions d’accés i ubicació de la planta de tractament. Es pren aquesta com 
a solució per motius d’accessibilitat, proximitat al nucli de població i condicions 
d’inundabilitat, ja que la parcel·la queda fora de zona inundable. 

2 Expropiacions 

2.1 Introducció 

L’objecte d’aquest annex és el de preparar la tramitació de l’expedient d’expropiació 
per a l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres. 

Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de 
bens i drets afectats del projecte. L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb 
precisió la superfície física i real dels terrenys afectats. 

S’adjunta la documentació cadastral de les parcel·les afectades extreta de la Oficina 
Virtual del Cadastre. 

2.2 Procediment 

En primer lloc es procedirà a la definició geomètrica dels límits de l’obra, comparant-la 
amb els límits de la parcel·lació del cadastre. 

Amb aquesta base es procedeix a localitzar les dades cadastrals de les finques 
afectades:  Referència cadastral. Amb aquesta referència es podrà conéixer: 

- propietari 

- Adreça del propietari 

2.3 Tipus d’ocupacions 

Per a l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus 
d’ocupacions: 

- Expropiacions 
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Serà la superfície necessària a ocupar definitivament per la construcció dels nous 
elements que es defineixen al projecte. 

- Servituds 

Són les zones amb dret de pas per al manteniment de les obres executades.   

- Ocupacions temporals 

Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres, 
pel pas de maquinària, l’acumulació de materials i/o desviaments de trànsit. 

2.4 Expropiacions 

2.4.1 EDAR 

La superfície a expropiar per a l’emplaçament de la depuradora serà de 10.377 m² 
corresponents a diverses parcel·les del polígon 5 de Navarcles. Aquestes parcel·les 
son de propietat privada i ubicada al Terme Municipal de Navarcles (Bages). 

2.4.2 Vial d'accés  

Es donarà accés a l’EDAR a través del carrer dels Plans de Navarcles  

 

2.5 Servitud de pas  

La zona de servitud de pas ha de permetre l’accés a les instal·lacions i canalitzacions 
construïdes i és necessària per poder-les vigilar, mantenir, reparar o renovar. La zona 
discorrerà soterrada a una profunditat mínima d’1 m i tindrà les següents limitacions: 

a. Prohibició de fer treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una fondària 
superior als 60 cm. 

b. Prohibició de plantar-hi arbres o arbustos. 

c. No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena, tot i que 
tinguin caràcter provisional o temporal, així com construir clavegueres, recollir terres o 
d’altres materials o realitzar desmunts. 

S’imposarà una franja de 3 metres d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors 
d’entrada i sortida a la nova EDAR, esdevenint una superfície de servitud de pas de 
948 m².  

2.5 Ocupació temporal 

Serà necessària per a la realització del projecte, ocupar temporalment els terrenys 
precisos pel pas de maquinària, amuntegaments i tota altra necessitat per a l’execució 
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de les obres. La durada de l’ocupació temporal serà igual a la durada total de les 
obres. 

Es preveu l’ocupació temporal de la parcel·la 83 del polígon 5 i una franja d’uns 12 m 
d’amplada al llarg del traçat dels col·lectors, resultant una superfície total de 4.603 m². 

D’acord amb el què s’estableix en l’article 115 de la L.E.F., les taxes es refereixen 
sempre a l’apreciació del rendiment que el propietari hagués deixat de percebre per les 
rendes obtingudes durant l’ocupació temporal, afegint, a més a més, els perjudicis 
causats a la finca i les despeses perquè torni al seu estat anterior. 

2.6 Resum d’ocupacions 

La següent taula mostra un resum de la superfície afectada per cada tipus d’ocupació.  

Tipus d’afectació  EDAR d’accés  Col·lectors  
Expropiació 10.377 m²  - 
Servitud de pas -  948 m² 
Ocupació temporal - 643 m² 3.960 m² 

Taula 1.- Resum d’ocupacions. 

2.7 Valoració econòmica 

El cost total de les expropiacions és de 23.231,10 €. 
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3 Relació de béns i drets afectats 

Expropiacions.- 

POLIGONO PARCEL.LA ID.PARCE.LA CATASTRAL M2 TOTAL % OCUPACIÓ 
M2 
EXPROPIAR 

            
5 101 08139A005001010000HL    498 100 498 
5 90 08139A005000900000HZ    824 100 824 
5 93 08139A005000930000HW    1748 91 1591 
5 95 08139A005000950000HB       5970 15 896 
5 13 08139A005000130000HR      484 16 77 
5 15 08139A005000150000HX  680 100 680 
5 9 08139A005000090000HK    1298 94 1220 
5 103 08139A005001030000HF   1207 90 1086 
5 104 08139A005001040000HM  873 25 218 
5 105 08139A005001050000HO   955 20 191 
5 102 08139A005001020000HT 2070 92 1904 
5 82 08139A005000820000HX      297 100 297 
5 83 08139A005000830000HI  1028 23 236 
5 84 08139A005000840000HJ   498 100 498 
5 85 08139A005000850000HE   532 30 160 

   TOTAL A EXPROPIAR 10377  
      

Dret de pas.- 

POLIGONO PARCEL.LA ID.PARCE.LA CATASTRAL 
      

5 74 08139A005000740000HM 
5 77 08139A005000770000HR 
5 78 08139A005000780000HD  
5 99 08139A005000990000HP    
5 95 08139A005000950000HB       
5 59 08139A005000590000HA 

   

4 Serveis afectats 

4.1 Introducció 

Aquest annex té per objecte la valoració dels treballs complementaris necessaris per a 
la reposició dels serveis afectats per a l’execució de les obres que no estiguin 
convenientment valorats en el pressupost general del projecte. 
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4.2 Localització dels serveis 

La localització dels serveis es durà a terme a partir de la informació facilitada per les 
companyies que operen a la zona del projecte i corroborada amb visites acurades al 
lloc del projecte. 
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1 Introducció i dades generals 

1.1 Introducció 

Es redacta el present annex d’explotació i manteniment amb la finalitat d’establir les 
condicions mínimes necessàries per portar un correcte control i manteniment del 
funcionament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i de la qualitat de l’aigua 
depurada i els fangs obtinguts. 

Tanmateix, el present estudi determina els costos associats a l’operació i manteniment 
que la planta comporta durant el primer mes de funcionament. 

1.2 Dades generals 

La línia de tractament proposada és la següent: 

- Línia d’aigua 

� Arqueta d’entrada 

� Reixa de gruixuts 

� Bombament d’aigua bruta 

� Reixa de fins 

� Tamisat de sòlids 

� Tractament biològic amb nitrificació – desnitrificació i eliminació de fòsfor 
mitjançant fangs actius 

� Decantació secundaria 

� Arqueta mesura de cabal d’aigua tractada 

� Obra de presentació de l’aigua tractada 

- Línia de fangs 

� Purga de fangs en excés. 

� Espessidor / Dipòsit de fangs 

� Bombament de fangs espessits a deshidratació. 

� Deshidratació de fangs. 

� Emmagatzematge de fangs deshidratats. 

- Instal·lacions complementaries i auxiliars 

- Instal·lacions d’emmagatzemament i dosificació de clorur fèrric. 

- Instal·lació de preparació i dosificació de polielectrolit. 
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2 Manera de portar a terme el servei 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en 
dues (de caire genèric): Operació i Manteniment. 

De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s’han de 
conjugar mitjans de personal i materials. Parlarem aquí dels mitjans humans i la seva 
organització. 

En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les 
següents: 

- Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 

- Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de 
vàlvules, etc.). 

- Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la planta. 

- Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 

- Vigilància general de les instal·lacions. 

2.1 Relació del personal tècnic  

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és 
el següent: 

1 Cap de planta  

1 Oficial de manteniment  

1 Peó  

2.2 Organització del personal i funcions a realitza r 

2.2.1 Prefectura de servei 

Personal adscrit 

Cap de planta 

Funcions a realitzar 

- Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 

- Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 

- Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 

- Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 
com en la seva execució. 

- Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles avaries i 
anomalies que sorgint a l’explotació. 

- Establirà les normes a seguir en política de personal. 
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- S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

- Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 
comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

- S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 
comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 

- Realitzarà, tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la marxa 
del procés. 

- Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

- Controlarà els cabals diaris 

- S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents laborals, 
etc. 

- Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 

- Supervisarà la documentació de treball i control. 

- Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 

- Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 

- Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 

2.2.2 Manteniment 

Personal adscrit 

1 Oficial de manteniment 

Funcions a realitzar 

- Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 
específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

- Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà l’estoc 
dels mateixos. 

- Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 
personal de planta. 

- Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

- Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment preventiu i 
correctiu. 

2.2.3 Explotació de l’EDAR 

Personal adscrit 

1 Peó 

Funcions a realitzar 
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- Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

- Inspecció del funcionament electromecànic. 

- S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 

- Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, 
procés i manteniment programat. 

- Recollida i transport de mostres. 

- Detecció d’anomalies. 

- Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho necessitin. 

- Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 

- Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al 
procés de secat. 

- Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc 
d’emmagatzematge. 

- A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de 
deshidratació. 

- Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

3 Pla d’explotació i manteniment 

3.1 Manteniment 

Respecte al pla de manteniment de les instal·lacions, és necessari estructurar en el 
temps cadascuna de les actuacions, que es divideixen en: 

3.1.1 Diàries 

Algunes de les instal·lacions de les operacions que s’enumeren a continuació formen 
part del procés habitual de funcionament de la planta, i per tant poden ser realitzades 
perfectament amb la planta en funcionament. A més, algunes de les operacions poden 
realitzar-se més d’una vegada al dia si es considera necessari. 

- Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins. 

- Comprovació de que els sobreeixidors es troben lliures d’objectes que dificultin el 
seu funcionament. 

- Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament i tamís, 
netejant les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

- Comprovació del bon funcionament del reactor biològic. 

- Comprovació del bon funcionament de la decantació, recollint els flotants si se’n 
produïssin. 
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- Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 
actuen com unitats de reserva. 

- Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els equips 
corresponents. 

- Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 

- En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la causa. 

- No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia, en tota la planta. 

- Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

- S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre. 

- Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació. 

3.1.2 Setmanals 

- Comprovació de tots les quadres de potència. 

- Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

- Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 

- Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta. 

- Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 

- Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups, 
etc.). 

- Comprovació del funcionament de tots les automatismes de la planta. 

- Comprovació dels equips de dosificació. 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registro. 

3.1.3 Mensuals 

- Netejar totes les superfícies de la planta. 

- Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar-lo si fos necessari. 

- Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons el 
manual d’explotació. 

- Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

- Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

- Comprovar l’enllumenat públic. 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre 
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3.1.4 Trimestrals 

- Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre. 

3.1.5 Anuals 

- Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel·les, motors, etc. 

3.2 Explotació 

Mitjançant el pla d’explotació es garantirà la qualitat de l’aigua resultant i també el seu 
estat en cadascuna de les etapes del procés. Les actuacions a realitzar son: 

3.2.1 Diàries 

- Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

- Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

- Cabal sortida aigua tractada. 

- O2 al reactor biològic. 

- Temperatura reactor biològic. 

- Ph efluent al reactor biològic. 

- Dosificació de reactius. 

- Nivell pou recollida de drenatges. 

- Hores funcionament dels elements electromecànics de la planta. 

- Consums d’energia activa i reactiva de la planta. 

- Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 
deshidratació. 

- Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

3.2.2 Setmanals 

- Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades en el llibre 
d’incidències. 

- Sol·licitar els reactius necessaris. 

- Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

- Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessàries o 
consumits. 
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3.2.3 Mensuals 

- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 
manteniment 

- Calibratge dels equips de mesura. 

3.2.4 Anuals 

- Informe anual sobre la planta des dels aspectes de manteniment, explotació i 
conservació. 

4 Control, anàlisis a realitzar 

El programa de control de qualitat a realitzar durant l’explotació de l’EDAR, serà, com 
a mínim: 

PARÀMETRE TIPUS DE MOSTRA PERIODICITAT Nº MOSTRES/ANY 

Matèries en suspensió 

DQO 

DBO5 

Nitrogen orgànic 

Nitrogen amoniacal 

Nitrats 

Nitrits 

Fòsfor total 

MLSS 

MLVSS 

MLSS 

Matèria seca 

Matèria seca volàtil 

Metalls a fangs 

Anàlisi microbiològic 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

Entrada/Sortida: integrada 

CBR: puntual 

CBR: puntual 

Purga: manual 

Fang deshidratat: puntual 

Fang deshidratat: puntual 

Fang deshidratat: puntual 

Biomassa reactor CBR 

1/setmanal 

1/setmanal 

1/setmanal 

2/mensuals 

2/mensuals 

2/mensuals 

2/mensuals 

2/mensuals 

1/mensual 

1/mensual 

1/mensual 

3/mensual 

3/mensual 

2/anuals 

Bimensual 

52 

52 

52 

24 

24 

24 

24 

24 

12 

12 

12 

36 

36 

2 

6 

5 Conservació 

Es necessari finalment portar a terme un pla de conservació de l’obra civil i altres 
instal·lacions, que si bé, no intervenen directament en el procés, si que són 
necessàries per al funcionament de la planta depuradora. 

Algunes de les activitats relatives a la conservació son els següents: 

- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 
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- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

- Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues a les canonades. 

- Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

- Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

- Elements de seguretat (extintors, farmaciola, etc.). 

- Conservació de la jardineria. 

La periodicitat d’aquestes tasques dependrà de l’ús de cada element. En general i de 
manera immediata es procedirà a substituir qualsevol element deteriorat, respecte a 
altres tasques es realitzaran quan se consideri necessari. 

Algunes de les tasques de conservació poden ser subcontractades total o parcialment 
sota criteri de la direcció tècnica de la planta depuradora. 

6 Gestió de residus 

Al llarg del procés de depuració es generen uns residus la gestió dels quals forma part 
essencial de pla d’explotació. 

Aquests subproductes i el seu tractament s’enumeren a continuació. 

6.1 Productes del pretractament 

Produïts en el desbast de gruixuts i fins, així com els retinguts al tamís. Seran 
assimilables a residus urbans i s’hauran de portar a l’abocador municipal. Els 
productes de desbast es recolliran cada dos tres dies dels contenidors especialment 
dissenyats per a contenir-los. 

6.2 Aigües de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig les aigües que s’aboquen a la xarxa de drenatges i 
que son bombades cap a la capçalera de la planta. L’aigua procedeix dels drenatges 
de l’espessidor, del tamís de fangs, les aigües de neteja i de serveis. 

6.3 Fangs biològics 

Es considera fang biològic, el fang generat en excés durant el procés de depuració. El 
fang es tractarà amb l’objectiu de reduir el contingut que conté. La línia de fangs estarà 
composada per un espessidor. El producte resultant d’aquest tractament haurà de ser 
gestionat per un gestor de residus competent. 
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7 Llibre d’incidències i informes periòdics 

Totes les incidències que tinguin lloc a l’estació depuradora hauran de quedar 
reflectides en el llibre de registre de l’explotació. A més, aquest llibre haurà de 
registrar: 

- Totes les analítiques especificades al pla d’explotació. 

- La producció de cabal en m³ per dia. 

- Totes les incidències d’explotació. 

- Les avaries de la planta i dels equips (s’hi inclourà el moment i la causa de 
l’avaria, així com les mesures correctores o de caràcter preventiu). 

- Totes les accions correctores o de caràcter preventiu. 

Aquest document haurà d’estar disponible a la planta o a una oficina central destinada 
a aquest fi dins l’entitat responsable de l’explotació. Mensualment es presentarà a 
l’organisme competent. 

8 Condicions de seguretat 

Totes les activitats recollides en el pla d’explotació i manteniment han de ser portades 
a terme sota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut. En concret es posarà 
especial cura en la realització dels següents treballs: 

- Obertura i manipulació del quadre elèctric de control de la planta, que haurà de 
realitzar-se exclusivament per un tècnic electricista competent. 

- Accés als dipòsits de la instal·lació. Es realitzarà sempre amb dos operaris, un que 
accedirà a l’interior i estarà lligat amb un arnés de seguretat i el segon que 
controlarà la operació des de l’exterior. 

- Qualsevol treball dins la planta de tractament. Els operaris hauran de procedir a 
un rentat i desinfectat minuciós amb les productes adequats abans de menjar o 
beure. Es prohibeix expressament menjar, beure o fumar dins la estació 
depuradora a fi i efecte d’evitar possibles infeccions. 

9 Costos d’explotació i manteniment 

Els costos de manteniment d’una planta depuradora són de dos tipus, costos fixes i 
costos variables. 

Els costos fixes són aquells que no dependent del volum d’aigua tractada i són 
independents del funcionament de la planta. Els costos variables, per contra, estan 
directament associats a la quantitat i qualitat de l’aigua a tractar. 

9.1 Costos fixes 

Poden agrupar-se en quatre tipus: 
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9.1.1 Costos de personal 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 
dedicació d’un responsable de planta a jornada complerta.  

9.1.2 Costos de manteniment 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, 
manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil. 

9.1.3 Costos de potència controlada 

Correspon al terme fix de contractació d’energia elèctrica en concepte de potència 
contractada. 

9.1.4 Costos varis 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 
estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 

9.2 Costos variables 

S’agrupen en tres tipus: 

9.2.1 Cost energètic 

En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions. 

9.2.2 Cost gestió de fangs 

9.2.3 Cost dels reactius 

 

 

 

 



Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 15: INFORME AMBIENTAL 

 

 



Annex 15 – Estudi d’impacte ambiental 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

  

Índex  

 

1 Introducció ................................................................................................................. 1 

2 Espais de protecció natural ........................................................................................ 1 

3 Identificació i descripció d’impactes ........................................................................... 2 

3.1 Impactes ambientals ....................................................................................... 2 

4 Mesures preventives, compensatòries i correctores recomanades ............................ 7 

4.1 Fase de construcció ........................................................................................ 7 

4.1.1 Mesures correctores per afeccions ambientals al medi hidrològic ............ 7 

4.1.2 Mesures correctores per afeccions ambientals al sòl ............................... 8 

4.1.3 Mesures correctores per afeccions ambientals al medi atmosfèric .......... 8 

4.1.4 Mesures correctores per a la regulació de l’emissió de sorolls ................ 9 

4.1.5 Mesures correctores per afeccions ambientals sobre la vegetació .......... 9 

4.1.6 Mesures correctores per afeccions ambientals sobre la fauna ................. 9 

4.1.7 Integració en el paisatge i revegetació d’àrees alterades ......................... 9 

4.2 Fase d’explotació .......................................................................................... 10 

 



Annex 15 – Estudi d’impacte ambiental 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 1 

1 Introducció 

Per tal de conèixer els efectes que tindrà aquest projecte sobre el medi ambient es 
redacta aquest annex, d’estudi d’impacte ambiental. Aquest projecte té com a objectiu 
la millora dels paràmetres d’abocament a la llera hidràulica per tal que aquests 
verifiquin els estàndards establerts per la directiva europea sobre qualitat d’aigües 
residuals [Directiva 91/271/CEE] i sobre la protecció d’aigües [Directiva 2000/60/CE]. 
Així doncs el projecta es fa amb una voluntat de millorar les condicions 
mediambientals de la zona. Tot i això, durant la seva execució poden produir-se 
impactes indirectes sobre el medi que cal estudiar.  

Per mitigar o reduir aquests impactes, caldrà analitzar-los amb deteniment, per tal de 
prendre les decisions més encertades i aplicar mesures correctores per reduir les 
incidències mediambientals que aquest projecte pugui comportar. 

La incidència mediambiental pot valorar‐se analitzant aquelles modificacions o 
processos, adversos o beneficiosos, que la implantació o accions de la nova activitat 
produeix sobre l'entorn i els ecosistemes que el constitueixen. 

 

La incidència ambiental s’entén com tot allò que modifica, des de l'exterior, l'equilibri 
inicial d'un sistema natural fins dur‐lo a una situació inestable. Com a conseqüència 
d'aquesta nova situació, es produeix una modificació puntual en el sistema i la seva 
pròpia dinàmica interna ho condueix fins un nou equilibri (en realitat un equilibri 
precari, freqüentment d’empobriment del sistema) amb les noves condicions de 
l'entorn exterior. 

Com més fort sigui l'impacte sobre un sistema natural, major serà la distància de la 
nova situació d’equilibri, precari respecte a la situació inicial, i major serà el temps 
necessari per a recuperar l’estat de maduresa inicial del sistema. 

 

Mitjançant aquest document es vol fer un estudi de l’efecte que tindrà l’obra i la seva 
posterior explotació sobre el medi i les mesures que s’hauran de prendre per a la seva 
pal·liació o prevenció. Així, es farà una caracterització dels espais de protecció 
existents per tal d’avaluar l’efecte del projecte sobre aquests.  

2 Espais de protecció natural 

Es tracta d’una EDAR dimensionada per a una població menor a 10.000 h-eq. Així, 
doncs, d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener del 2008, pel qual 
s’aprova el text refós de la “Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos” on 
es defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser sotmesos al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental (EIA), un projecte d’aquestes 
característiques no caldrà que es sotmeti a un estudi d’impacte ambiental. 
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La parcel·la on s’ubicarà la EDAR no pertany a cap tipus d’espai protegit tal i com es 
mostra en la següent imatge: 

 

 

 

3 Identificació i descripció d’impactes 

A continuació s’analitzaran les unitats d’obra que poden donar lloc a impactes 
ambientals durant l’execució del projecte. 

Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

- Enderrocs i esbrossada. 

- Moviments de terres. 

- Obra civil. 

- Col·locació de la canonada de PVC corrugat. 

- Instal·lació d’equips i conduccions. 

3.1 IMPACTES AMBIENTALS 

Considerem una sèrie de paràmetres ambientals, els quals haurem d’analitzar com es 
veuen afectats per tal d’analitzar l’impacte ambiental de la construcció de la nova 
EDAR. Són els següents: 
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- Geografia de l’entorn 
- Aigües superficials 
- Aigües subterrànies 
- Vegetació 
- Fauna terrestre 
- Paisatge 
- Nivell sonor 
- Olors 
- Entorn socioeconòmic 

 
Aquests diferents impactes es poden classificar en tres grups diferenciats, que són:  
 

1) Medi físic: Atmòsfera, aigua i sòl. 
2) Medi biòtic: Fauna i vegetació. 
3) Medi antròpic. 

 
A continuació es descriuen els impactes generats per l’actuació en aquests diferents 
grups:  
 
MEDI FÍSIC: 
 

Atmosfera 

 

Durant la fase d'obres o d’execució, i especialment durant les primeres etapes de la 
mateixa, l'alteració de la qualitat de l'aire pot estar produïda per pols generada 
principalment pel moviment de materials (càrrega i descàrrega), per la circulació de 
vehicles sobre superfícies no pavimentades, així com l’emissió de partícules en les 
tasques de retirada de vegetal i en l’anivellament del terra, entre d’altres. 

Es generen, al mateix temps, gasos difusos dels motors de la maquinària pesant i pels 
equips de generació autònoma. 

 

Aigües 

 

En la fase d’execució es produeix la contaminació de les aigües superficials i 
subterrànies per l’arrossegament de materials en cas de pluges i per la incorrecta 
gestió de residus. Aquesta contaminació produeix afeccions sobre cursos d'aigua i 
xarxa de drenatge superficial i subterrània. 

A més, l'eliminació de vegetació superficial fa disminuir la infiltració d'aigua de pluja en 
el sòl, efecte que pot veure’s potenciat per la compactació del terreny ocasionada per 
la maquinària pesada.  

El risc de contaminació d’aigües superficials i subterrànies durant la fase de 
construcció pot venir derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin 



Annex 15 – Estudi d’impacte ambiental 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 4 

originar (vessaments de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents 
dels lavabos del personal d’obra, etc.) 

També, es produeix, durant la fase d’execució, la variació de l’aportació d’aigües al 
freàtic degut a la compactació del sòl, produint‐se afeccions sobre cursos d'aigua 
subterrània. 

 

Morfologia i propietats del sòl 

L’impacte sobre el sòl vindrà donat per la pèrdua d’espai associat a la implantació de 
l’EDAR i per la compactació produïda per el trànsit de maquinària durant el 
desenvolupament de les obres. 

La alteració de la geomorfologia i el canvi en els usos sobre l’espai perimetral afectat 
per la urbanització s’ha de considerar l’impacte més rellevant del projecte per la seva 
irreversibilitat. Es produeixen unes variacions en el relleu natural degut al 
condicionament de les plataformes on desenvolupar l’activitat, que comporten 
l’empobriment del sòl degut a la retirada de la capa orgànica, la contaminació per olis i 
hidrocarburs procedents de la maquinària d’obra i la contaminació del sòl i del subsòl 
per la incorrecta gestió de residus d’obra. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que la ubicació de maquinària pesada 
sobre substrat tou o humit podria donar com resultat la compactació del terreny amb la 
consegüent pèrdua de poder infiltrant i la generació de corrents superficials de 
vessament. En aquest cas, la fase d’explotació, suposa el canvi d’ús del sòl. El 
desenvolupament de l’activitat dins de l’àmbit d’actuació suposarà la substitució de sòl 
agrícola, per una zona parcialment edificada.  

 

MEDI BIÒTIC 

 

Vegetació 

Bàsicament, la zona d’actuació és una zona d’horta relativament pròxima al riu (200m). 
Es tracten d’hort. En zones més elevades trobem altres cultius, majoritàriament 
monocultius.  

Pròxim a la llera del riu trobem vegetació pròpia del bosc de ribera formada per salzes, 
verns, pollancres, àlbers, freixe i sanguinyol, vegetació de gran importància i que dóna 
un valor al riu, dotant-lo d’elements que afavoreixen la seva estabilització i també, 
depuració de les aigües.  

Als entorn de la població trobem petits boscos típics mediterranis formats, 
fonamentalment per pi blanc, pi roig, bruc i alguns exemplars d’alzinars.  

 

Totes les actuacions realitzades a la zona comporten necessàriament una reducció de 
la diversitat vegetal de la zona mitjançant les tasques de desbrossament. L’eliminació 
del subsòl òbviament afecta a vegetació subespontània i a arbres dispersos als límits 
de les finques.  
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L'activitat constructiva podria ocasionar certs nivells d’immissió de pols atmosfèrica, 
derivats de les excavacions, magatzematge de terra (si no està cobert) i del barrejat de 
ciment. Aquest augment de matèria sedimentable en l'entorn pot ocasionar molt 
localment i de forma puntual una reducció en les funcions metabòliques de la plantes 
de l’entorn immediat d’actuació. 

 

Fauna 

La distància a la que es troben les zones protegides de la zona d’obres és superior als 
5 km i per tant no es preveu la seva afecció.  

Tot i així, sí que hi ha una afectació directa sobre la fauna existent a l’entorn de la zona 
d’actuació que es troba íntimament lligada al riu Llobregat, ja que aquest és el principal 
connector ecològic de la zona. 

 

La fauna que habita en la zona es veurà afectada per la urbanització de l’àmbit en els 
següents aspectes: 

 

- Desaparició física d’un hàbitat agrícola que constitueix part de la base 
alimentària d’espècies. 
 

- Reducció de la diversitat faunística de la zona degut a les noves edificacions. 

 

- Molèsties ocasionades per la presència i freqüentació de persones i maquinària 
que acaben desplaçant la major part dels vertebrats.  

 

MEDI ANTRÒPIC 

 

Paisatge 

Durant les obres, les principals actuacions que generen una alteració del paisatge són:  

- Desbrossament de la zona. 
- Tasques de moviments de terres. 
- Acopi de material. 
- Infraestructures d’obra. 
- Accessos a l’obra.  
- Residus d’obra. 

 
Així mateix també es produirà una afectació permanent al paisatge degut a la 
construcció de l’EDAR. Aquesta es basa en la implantació de noves edificacions.  
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Aquest impacte es pot reduir a través de tècniques de mimetització i integració 
constructiva de les noves edificacions. Això es podrà aconseguir mitjançant l’ús de 
vegetació i altres elements, a poder ser, orgànics.  

 

Infraestructures 

Durant la fase d’execució l’afluència de maquinària pesada i vehicles d'obra, a més del 
subministrament de materials, etc. afectarà directament a la densitat de trànsit en les 
infraestructures viàries de la zona i fluïdesa del mateix, és a dir, a l’accessibilitat i a la 
incidència en la fluïdesa de comunicació per la via municipal. 

L’obra, així com també l’explotació en menor mesura, implica un increment del trànsit 
rodat tenint un efecte sobre el desgast de les infraestructures actualment existents.  

 

Socioeconòmics 

L’impacte sobre l’economia local que generarà el desenvolupament del nou sector 
resulta positiu. També cal dir que la construcció d’aquesta infraestructura generarà un 
increment de l’afluència de persones en el municipi, activant així, l’activitat econòmica 
del mateix.  

Tanmateix, la construcció d’aquest element també té afectacions negatives en l’àmbit 
social tals com la generació d’olors, sorolls i molèsties degudes a l’augment de transit 
de vehicles pesats.  

 

Acústics 

Un altre impacte significatiu que es produeix amb el desenvolupament de la EDAR és 
l’augment dels sorolls generats a la zona. Aquest sorolls van lligats, fonamentalment, a 
la fase d’execució de les obres degut als motors, excavadores i altra maquinària 
utilitzada.  

Aquestes molèsties acústiques són tant per la fauna com per la població.  

 

En aquest sentit, les obres es realitzaran de manera que es compleixi amb l’Article 34 
de la Resolució de 30 d’Octubre de 1995 de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
2126, del 10 de novembre de 1995), que aprova l’ordenança municipal tipus sobre 
sorolls i vibracions dels treballs realitzats en la via pública.  

 

Emissió Olors 

En fase d’explotació, existeix la possibilitat de l’emissió de males olors provinents de la 
EDAR, tot i que en sistemes d’aireació prolongada no solen generar-se i resultar un 
inconvenient. Al trobar-se, la parcel·la de l’EDAR, pròxima al municipi urbà, es 
considera que aquest és un element important a tenir en compte pel que fa als 
impactes d’aquesta infraestructura.  Una alternativa és instal·lar un sistema de 
desodorització per mitigar el problema. 
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4 Mesures preventives, compensatòries i correctores  
recomanades 

4.1 Fase de construcció 

Es farà una bona programació inicial dels treballs a realitzar per tal que les afeccions al 
medi siguin mínimes. Una bona planificació permetrà evitar l’aparició de molts 
impactes ambientals. Així mateix, es proposen una sèrie de mesures preventives i 
correctores dels possibles impactes ambientals ocasionats.  

 

4.1.1 Mesures correctores per afeccions ambientals al medi hidrològic 

Com s’ha indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 
vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües superficials i subterrànies. 
Es prendran, per tant, les mesures necessàries per  a evitar-ho. Aquestes són:  

 

• Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part del 

personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües fecals. 

• S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no 

efectuant reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

• La maquinaria, l’àrea d’emmagatzematge de lubricants i combustibles, així com la 

sortida de la fosa sèptica s’ubicaran a més de 200 metres de les lleres. 

• En cap cas es vessaran les aigües procedents dels sanitaris a la llera.  

• Els olis i combustibles s’emmagatzemaran en recipients en bon estat i etiquetats 

segons la normativa vigent. 

• Els canvis d’oli i altres operacions de manteniment de la maquinaria i vehicles 

d’obra, es realitzaran en una plataforma impermeabilitzada anteriorment. 

• En cas de vessaments accidentals d’olis o combustibles en el sòl, es retirarà el sòl 

contaminat en un contenidor específic, per a poder ser retirat per un gestor 

autoritzat de residus perillosos. D’aquesta manera s’evitarà la filtració d’aquestes 

substàncies a nivells inferiors o que siguin arrossegades per les aigües de pluja a 

llocs no desitjats. Paral·lelament, el constructor haurà de posar-se en contacte 

immediatament amb l’Agència Catalana de Residus i el Departament de Medi 

Ambient.  

• El contractista s’haurà de donar d’alta com a petit productor de residus tòxics i 

perillosos.  
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• La neteja dels cubs de formigó es realitzarà en una superfície impermeabilitzada. 

Un cop finalitzades les obres, el formigó es retirarà i s’enviarà a un abocador 

autoritzat. 

• Les restes orgàniques seran retirades pel servei municipal. 

• Les peces metàl·liques, pneumàtics i altres residus sòlids es portaran a un 

abocador autoritzat. 

4.1.2 Mesures correctores per afeccions ambientals al sòl 

S’evitarà en la mesura del possible la invasió per part de la maquinària pesada del 
terreny circumdant a la EDAR per minimitzar la compactació del terreny. 

Sempre que sigui possible, es retirarà la capa de terra vegetal juntament amb el 
material procedent de l’esbrossada de la zona que s’excavarà.  

La terra vegetal és un sòl fèrtil originat in situ, i per tant, similar al existent i colonitzable 
per la vegetació autòctona. Per aquesta raó s’ha de tenir molta cura en la manipulació 
d’aquests sols perquè no perdin les seves característiques. Les normes elementals a 
seguir són les següents: 

 

• Evitar al màxim el pas de maquinària per evitar que es compacti. 

• Procurar manipular el sòl amb condicions d’humitat apropiada, evitant fer-ho quan 

estigui molt sec o massa humit. 

• Mantenir-lo en apilaments fins que, un cop finalitzades les obres, es pugui tornar a 

estendre sobre superfícies ermes. Els apilaments no han de superar els dos 

metres d’alçada, ja que per sobre d’aquesta alçada les capes inferiors es 

compacten i perden la seva capacitat de  difusió d’oxigen. 

• Un cop realitzats els apilaments, s’evitarà en tot moment el pas de maquinaria per 

sobre. 

El sòl vegetal s’utilitzarà per a la recuperació dels terrenys alterats. Aquesta mesura 

serà executada per el contractista sense cap sobre cost per l’obra.  

4.1.3 Mesures correctores per afeccions ambientals al medi atmosfèric 

El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió; per minorar la generació 
del mateix es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques. 

La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió; per tal de 
minorar les emissions, es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària 
perquè aquesta es trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. 
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L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, 
desapareixent un cop efectuades les obres. 

 

4.1.4 Mesures correctores per a la regulació de l’emissió de sorolls 

La maquinaria utilitzada en obra estarà homologada per els serveis tècnics autoritzats, 
en lo relatiu als nivells de potència acústica admissible, emissió sonora de màquines, 
equips d’obra i vehicles a motor. 

 

4.1.5 Mesures correctores per afeccions ambientals sobre la vegetació 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar l’emissió de partícules en 
suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran 
igualment a minorar les afeccions sobre la vegetació existent. 

A més, abans de començar les obres es realitzarà un inventari dels arbres que seran 
afectats i s’analitzarà la possibilitat de trasplantar-los. Els arbres que no estiguin 
afectats directament per les obres però que es trobin en zones sensibles (zones de 
pas, zones d’apilament, etc) seran protegits, rodejant-los amb taulons de fusta lligats 
amb filferro fins a una alçada no inferior a 2,5 metres. Aquestes proteccions es 
retiraran un cop finalitzades les obres. 

Un cop executades les obres, aquestes afeccions desapareixeran. 

 

4.1.6 Mesures correctores per afeccions ambientals sobre la fauna 

Tot i que la zona de projecte no es troba inclosa dins de cap espai protegit, es 
prendran les següents mesures per a minimitzar l’impacte sobre la fauna existent: 

 

• S’identificaran especies protegides de fauna, especialment aus, que puguin 

desaparèixer durant l’execució de les obres. 

• S’entregarà al personal de l’obra la informació sobre aquestes espècies, per a que 

no siguin molestades, especialment en el període reproductiu. 

 

4.1.7 Integració en el paisatge i revegetació d’àrees alterades 

Un cop finalitzades les obres, el terreny ocupat per al correcte desenvolupament de 
l’obra (zona d’apilament, casetes d’obra i maquinaria), es retirarà conjuntament amb 
tots els elements forans a l’entorn natural, procedents de l’activitat de l’obra. 



Annex 15 – Estudi d’impacte ambiental 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 10 

La resta de terreny ocupat per les instal·lacions descrites anteriorment, s’escarificarà 
(uns 40 cm de profunditat) per a descompactar-lo i permetre la seva posterior 
revegetació. 

La revegetació es realitzarà mitjançant la plantació arbustiva (pantalla vegetal) ben 
adaptada al clima. Caldrà, també, que sigui variada per afavorir la biodiversitat de la 
zona. Es farà també una hidrosembra als talussos que, a part de de donar un millor 
aspecte a la zona i complir amb unes funcions ambientals i ecològiques, també tindrà 
un paper estructural que fomentarà la resistència del talús.  

En cas de trobar restes arqueològiques en el terreny durant l’excavació, seran 
comunicats a l'autoritat competent, qui decidiria la necessitat o no de salvaguardar‐les. 
 
En general, durant les obres es farà una gestió adequada dels residus d'obra. Durant 
aquesta fase es produiran principalment residus inerts derivats del procés de 
construcció, tal com formigons, residus d'acer, paper o uns altres, que seran 
classificats, emmagatzemats i retornats a la municipalitat per a la seva gestió. També 
serà possible durant aquesta fase, l'aparició de residus perillosos que hauran de ser 
gestionats adequadament d'acord amb la legislació vigent. Es portarà a terme el 
transport periòdic a abocador controlat de tots els residus que es vagin generant. 
 
 

4.2 Fase d’explotació 

Per a minimitzar les possibles afeccions originades per ruptures o vessaments en els 
col·lectors, es realitzaran inspeccions periòdiques de les instal·lacions i s’haurà de 
realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament de l’EDAR 
per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

 

• Valors de DBO5 em mg O2 /l 

• Valors de DQO em mg O2 /l 

• Matèria en suspensió en mg /l 

• Matèria inorgànica en Equitox /m|3 

• Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

• Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

• Presència de clorurs en mg /l 

• Conductivitat a 25º en µS /cm 

• Presència de clorurs en mg Cl/l 

• pH a 25º en uts 
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• Presència de nitrats en mg N-NO3 /l 

• Concentració de Nitrogen Kjeldhal 

• Quantitat d’olis i greixos en mg/l 

• Presència de detergents en mg/l 

 

Un cop realitzada la campanya inicial es mesuraran periòdicament els paràmetres 
necessaris per tal de assegurar el bon funcionament de la planta i controlar la qualitat 
de l’aigua. 
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1 Antecedents 

Per Real Decret 105/2008 de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, s’implanta l’obligació de l’Estudi de Gestió de Residus en 
els Projectes d’Edificació i Obres Públiques. 

2 Objecte 

Aquest Estudi de Gestió de Residus té per objecte identificar la tipologia i quantitat de 
residus generats en el present projecte, així com promoure les actuacions de 
prevenció a realitzar alhora que fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització 
dels mateixos per a contribuir al desenvolupament sostenible de l’activitat de 
construcció. Per a la seva redacció s’ha tingut en compte la Guia per a la Redacció de 
l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

3 Tipologia i quantitat de residus generats a l’obr a 

La llista europea de residus inclou el grup 17 Residus de la Construcció i Demolició 
(inclosa la terra excavada de zones contaminades), on es descriuen la majoria de 
residus generats en una obra. 

Les actuacions associades a la construcció de la nova depuradora no només 
generaran residus procedents de la construcció i demolició, sinó també residus 
d’envasos. A la taula següent s’indica la tipologia i quantitat estimada de residus 
generats a l’obra: 

Codi 
CER1 

Descripció Tipologia Volum 
(m3) 

Pes 
(T) 

150101 Envasos de paper i cartró No Especial 26,89 1,88 

150110 Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles 

Especial 4,95 0,25 

170101 Formigó Inert 58,97 82,55 

170103 Material ceràmic Inert 92,15 82,94 

170201 Fusta No Especial 32,80 8,20 

170203 Plàstic No Especial 23,44 3,59 

                                                
1 Codi segons el Catàleg Europeu de Residus 
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170407 Metalls barrejats No Especial 4,07 1,47 

170504 Terra i pedres que no contenen substàncies 
perilloses 

Inert 6771,75 2,03 

170904 Residus barrejats de la construcció i de 
l’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 170901, 170902 i 170903 

No Especial 1,76 0,71 

TOTAL INERTS  6922,87 167,53 

TOTAL NO ESPECIALS  88,96 15,85 

TOTAL ESPECIALS  4,95 0,25 

TOTAL   7016,78 183,62 

4 Mesures per a la prevenció de residus a l’obra 

Per a minimitzar els costos de gestió dels residus cal dur a terme una reducció de la 
producció dels mateixos en origen. Les primeres actuacions a aplicar a la obra seran la 
prevenció i la minimització per a disminuir la quantitat i perillositat dels residus que es 
puguin generar, reduint al mateix temps els costos ambientals i econòmics que el 
tractament comporta. 

Les mesures per a la prevenció proposades per ser aplicades al projecte d’obra per a 
la construcció de la nova depuradora són les següents: 

Fase de demolició:  

• Organitzar reunions informatives entre la Direcció Facultativa i l’Empresa 
Constructora per a determinar aquells aspectes del projecte susceptibles d’ésser 
millorats per aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 

• Planificar l’obra orientant-la a una disminució en la generació de residus. D’aquesta 
manera es pretén que el destí final d’alguns residus sigui la pròpia obra. S’intentarà 
incorporar àrids procedents del reciclatge per mitjà del matxuqueig dels residus de 
natura pètria. 

• Acopiar la terra vegetal per ser reutilitzada en la millora ambiental al final d’obra. 

• Reutilitzar les terres sobrants per a la regeneració de zones deprimides o en la 
restauració d’antigues zones de préstec. 

Fase de construcció:  

• Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 
l’execució de la obra. Un excés de materials és origen de més residus. 
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• Evitar que els materials es facin malbé durant els processos d’emmagatzematge i 
manipulació per a què aquests no es converteixin en residus abans de ser 
utilitzats. 

• Els residus originats a l’obra han de ser gestionats de la forma més eficaç per tal 
de reduir la quantitat i millorar la seva valorització.  

• Utilitzar preferentment elements prefabricats i industrialitzats, ja que es munten a 
l’obra sense transformacions que originin residus. 

• Proposar alternatives o limitar l’ús de tècniques que generin una gran quantitat de 
residus de difícil valorització o que perjudiquin als altres. 

• Evitar la compra de materials en excés. 

• Demanar les proteccions adients pel transport de materials per a evitar ruptures o 
desperfectes. 

Respecte als productes perillosos: 

• Es pretén limitar i controlar la utilització dels materials potencialment tòxics com els 
desencofrants o els líquids de curat del formigó.  

• Per a minimitzar la producció de residus potencialment perillosos, es farà un càlcul 
el més exacte possible de la quantitat a utilitzar per a produir la menor quantitat de 
residu sobrant. 

• Assegurar-se que els envasos on es trobin els materials perillosos tinguin unes 
dimensiones mitjanes–grans segons la tipologia per així produir una menor 
quantitat d’envasos contaminants perillosos. 

5 Operacions de reutilització, valorització o elimi nació  

5.1 Operacions de reutilització 

La prevenció i la minimització són sempre les primeres opcions a tenir en consideració 
per reduir la quantitat de residus de la construcció. Les següents opcions són, en 
primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el reciclatge. Aquestes estratègies són 
imprescindibles per arribar a la sostenibilitat en el sector de la construcció. 

La reutilització no només té avantatges mediambientals, sinó també econòmics. Els 
elements constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; no 
obstant això, si amb petites transformacions poden ser regenerats o reutilitzats 
directament, el seu valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una 
manera de minimitzar els residus originats, d’una forma menys complexa i costosa que 
el reciclatge. 

El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, després de la seva 
neteja e higienitzat si fos necessari, pel mateix fi pel que va ésser dissenyat 
originàriament. Amb aquest procés s’assegura que tot el residu és aprofitat i es redueix 
el volum total de residus produïts. 
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Els materials susceptibles d’ésser reutilitzats in situ a les obres de la nova depuradora 
són els següents: 

 

Residus inerts:  Inclouen elements com terres procedents de l’excavació, sorres, 
formigó, etc. 

Les terres i sorres excedents de les operacions de condicionament del terreny, es 
recomana que s’utilitzin per rebliments i terraplens a la pròpia obra.  

 

Claus, fustes de palets, etc.:  Es farà l’acopi d’aquests materials per a facilitar la seva 
posterior utilització. Els materials sobrants que puguin tenir un valor directe immediat, 
se separaran i s’abassegaran en un punt determinat per a la seva reutilització.  

Periòdicament, es destinaran a reciclat aquells residus que no es puguin reutilitzar. 

 

Recipients i envasos:  Aquests hauran de ser reutilitzats pels mateixos proveïdors. 

Els diversos residus que s’originen a la construcció i demolició poden ser sotmesos a 
diferents alternatives de gestió. A continuació, es presenta una taula amb aquestes 
alternatives en funció del material. 

Residu  Gestió  

Terra vegetal i d’excavació 
Es podrà destinar a altres obres o activitats autoritzades 

Integració en activitats extractives en funcionament 

Millora de finques, seguint en tot moment, el Decret 
396/2006 

Activitats Extractives Abandonades 

Asfalt Reciclar com asfalt 

Reciclar com massa de rebliment 

Metalls Reutilitzar 

Reciclar en nous productes 

Fusta de construcció Reutilitzar per a tancaments i andamis 

Embalatges Reutilitzar els palettes com tarimes per a la construcció de 
l’obra 

Reciclar en nous embalatges o productes 

Olis, pintures i productes 
químics 

Reutilitzar a la pròpia obra fins acabar el contingut del 
recipient 
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5.2 Operacions de valorització 

Una gestió responsable dels residus persegueix la màxima valorització per a reduir al 
màxim l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s’incorporen operacions de 
separació selectiva al mateix lloc on es generen els residus, mentre que les de 
reciclatge i reutilització es poden fer a la mateixa obra o en altres llocs més específics.  

La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los a l’abocador. Per tal 
de realitzar una gestió responsable dels residus, s’ha d’aconseguir la màxima 
valorització per a reduir tant com sigui possible l’impacte mediambiental. 

 

Valorització in situ  

Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per a la 
valorització in situ, destaquen: 

• Utilització principal com a combustible o com a mitjà per generar energia. 

• Recuperació o regeneració de dissolvents. 

• Reciclat o recuperació de substancies orgàniques que no utilitzen dissolvents. 

• Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

• Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques. 

• Altres. 

 

Reciclatge  

La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina 
quines són les seves possibilitats a l’hora de ser reciclats i quina és la seva utilitat 
potencial. Els residus petris – formigó i obra de fàbrica, principalment – poder ser 
reintroduïts a les obres com a granulats, un cop hagin passat per un procés de garbeig 
i matxuqueig. La resta de materials no petris seran separats i, posteriorment, seran 
lliurats a un gestor autoritzat. 

La principal mesura de valorització que es preveu realitzar és el reciclatge, que 
consisteix en la recuperació d’alguns materials que componen els residus i després 
sotmetre’ls a un procés de transformació per a la composició de nous productes. El 
procés pot efectuar-se de dues formes diferents: 

• La separació en origen dels components i posterior tractament pel seu ús. 

• Obtenció dels components que interessen amb tractaments posteriors a la recollida 
global dels residus, amb diferents tècniques (garbellat, separacions…). 

Per a cada un dels residus generats, els tractaments de reutilització o valorització 
s’adjunten a la taula següent:  
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CER Descripció Vies de Valorització 

150101 Envasos de paper i 
cartró 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 

V61 Utilització com a combustible 

150102 Envasos de plàstic V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 

V12 Reciclatge de plàstics 

150103 Embalatges de fusta V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V61 Utilització com a combustible 

150104 Envasos metàl·lics V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics. 

150107 Envasos de vidre V14 Reciclatge de vidre 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. 

150110 Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

020107 Residus de la 
silvicultura 

V61 Utilització com a combustible 

V83 Compostatge 

V81 Utilització en profit de l’agricultura 

170101 Formigó V71 Utilització en la construcció 

170201 Fusta V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 

V61 Utilització com a combustible 

170203 Plàstic V12 Reciclatge de plàstics 

170302 Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 

V71 Utilització en la construcció 

170407 Metalls mesclats V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 

170405 Ferro i acer V41 Reciclatge i recuperació de metalls 

170504 Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 170503 

V71 Utilització en la construcció 
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5.3 Operacions d’eliminació 

Els residus que no pugin ser ni reutilitzats ni valoritzats hauran d’ésser ser eliminats 
mitjançant la seva disposició a un dipòsit controlat. La gestió dels residus a l’obra 
haurà de minimitzar la quantitat de residus a eliminar. 

Les operacions de deposició, segons la tipologia de residus, són les següents: 

CER Descripció Tractament i deposició del rebuig (T DR) 

150101 Envasos de paper i 
cartró 

T12 Deposició de residus no especials 

150102 Envasos de plàstic T12 Deposició de residus no especials 

150103 Embalatges de fusta T12 Deposició de residus no especials 

150104 Envasos metàl·lics T12 Deposició de residus no especials 

150107 Envasos de vidre T11 Deposició de residus inerts 

150110 Envasos que contenen 
substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
elles 

T21 Incineració de residus no halogenats 

T13 Deposició de residus especials 

170101 Formigó T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T11 Deposició de residus inerts 

170203 Plàstic T12 Deposició de residus no especials 

170302 Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 
170301 

T12 Deposició de residus no especials 

170504 Terra i pedres diferents 
de les especificades en 
el codi 170503 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 

 

A continuació es detallen els centres de tractament final més pròxims a la zona 
d’actuació: 

Tipus de 
tractament 

Codi Gestor Adreça 

T11, T12 E-1001.07 LORENZO RECUPERADORS 

Carretera Terrassa- Navarcles Km.33,5   

(08270) Navarcles Tlf: 938310899 

T13 E-1001.07 LORENZO RECUPERADORS 
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Carretera Terrassa- Navarcles Km.33,5   

(08270) Navarcles Tlf: 938310899 

T15 E-910.05 GESTORA DE RUNES DEL BAGES S.L. 

Carretera de Cardona 62-64 1º,2ª  

 

08240 (Manresa) Tel. 938753036 

T15 E-910.05 GESTORA DE RUNES DEL BAGES S.L. 

Carretera de Cardona 62-64 1º,2ª  

08240 (Manresa) Tel. 938753036 

 

A partir de les dades presentades fins al moment, es pot formalitzar la fitxa resum de 
gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBR A 

Destí dels residus segons tipologia  

Inerts 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) Volum (m3) Codi Població 

Reciclatge 167,53 6922,87 E-910.05 CALLUS 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) (m3) Codi Població 

Reciclatge de metall 1,47 4,07 E-1001.07 NAVARCLES 

Reciclatge de fusta 8,20 32,80 E-1001.07 NAVARCLES  

Reciclatge de plàstic 3,59 23,44 E-1001.07 NAVARCLES 

Reciclatge paper-cartró 1,88 26,89 E-1001.07 NAVARCLES 

Reciclatge altres 0,71 1,76 E-910.05 MANRESA 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor 

Pes (T) Volum(m3) Codi Població 

Instal·lacions de gestió de 
residus especial 

0,25 4,95 E-01.89 SALLENT 
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6 Mesures per a la separació de residus a l’obra 

Generalment, a les obres de construcció i demolició es produeix una gran varietat de 
residus. L’objectiu de la segregació és maximitzar la reutilització i les possibilitats de 
reciclatge. En conseqüència, és necessari proveir contenidors individuals per a cada 
tipus de material segons les possibilitats de valorització que tinguin.  

La segregació en origen consisteix en emmagatzemar els residus en diferents 
contenidors en funció de la seva naturalesa. Així, se separaran els residus per les 
seves característiques: d’una banda, els més innocus per l’ésser humà i el medi 
ambient (residus petris, paper i cartró, fusta, ferro, alumini i altres metalls, vidre, etc.) i, 
d’altra banda, els classificats com tòxics i perillosos (vernissos, pintures, dissolvents, 
desencofrants, etc.). Cada grup disposarà del seu contenidor, amb la finalitat de que 
no es barregin uns amb altres i dificultin, la seva posterior gestió. 

La separació en origen reporta, a més d’avantatges ambientals, certs avantatges 
econòmics. La notable diferència existent a las taxes d’abocament o recollida segons 
si els residus han estat o no classificats en origen es deu, precisament, a la menor o 
major complexitat que respectivament implica el seu tractament. 

El personal de l’obra juga un paper fonamental per què el sistema de segregació de 
residus a la pròpia obra funcioni. Per aquesta raó, és indispensable que el personal 
d’obra estigui informat sobre l’existència i ubicació dels diferents contenidores, com 
s’ha de realitzar la manipulació dels diferents tipus de residus i sobre la necessitat de 
neteja i ordre a les zones d’abassegament de residus. 

Segons marca el Reial Decret 105/2008 en el seu article 5.5 i a la Disposició Final 
Quarta, els residus de construcció i demolició, hauran de separar-se en fraccions 
quan, de forma individualitzada, per cada una de les fraccions la quantitat prevista de 
generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó: 80 t 

Maons, teules, ceràmics: 40 t 

Metalls: 2 t. 

Fusta: 1 t 

Vidre: 1 t 

Plàstics: 0,5 t 

Paper i cartró: 0,5 t 

 

El quadre que es presenta a continuació mostra una classificació dels residus que 
previsiblement es generaran a l’obra i, seguidament, es precisa la proposta de 
contenidors. 

 



Annex 17 – Estudi de gestió de residus 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 10 

Classificació de residus Origen Contenidor 

Formigó Formigó Inerts barrejats 

Reblert de tot - ú Reblert de tot - ú Inerts barrejats 

Terres Terres d’excavació para rasses i 
fonaments 

Inerts barrejats 

Metalls Claus, malles metàl·liques, restes 
de materials d’acer, alumini. 

Metalls barrejats 

Paper i cartró Embalatges Paper i cartró 

Plàstics Embalatges, envasos, restes de 
resina epoxi, polipropilè, PVC 

Plàstics i envasos 

Vidre Envasos Vidre 

Fustes Palets, panells d’encofrat, envasos Fustes 

Orgànics i restes (banals)  Restes, orgànic 

Tòxics i perillosos Esmalts sintètics i envasos, 
pintures, vernissos i envasos, altres 
productes químics i envasos 

Residus perillosos 

 

Aplicat al cas concret del projecte, es proposa la següent fitxa resum de la gestió dels 
residus dintre de l’obra. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'O BRA  

Separació selectiva prevista segons tipologia de re sidu 

Especials 

Zona habilitada per als Residus Especials (amb 1 bidó). La legislació de Residus 
Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 1 contenidor per a Inerts barrejats 

No Especials  1 contenidor per a metall 
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1 contenidor per a plàstic 

1 contenidor per a fusta 

1 contenidor per a paper i cartró 

1 contenidor per a tots els residus No Especials barrejats 
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1 Disposicions legals de l’aplicació  

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

1.1 Generals 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l’amiant. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

1.2 Classificació de residus 

Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que se regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Correcció d’errors de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen 
les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 

1.3 Càrrega, transport i disposició de residus a mo nodipòsit o centre autoritzat 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

2 Classificació de residus 

2.1 Definició i condicions de les partides d’obra e xecutades 

Es tracta de les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra, ja 
siguin residus de construcció o demolició o material d’excavació. 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó): ≥ 160 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  ≥ 80 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  ≥ 4 t 

- Fusta CER 170201 (fusta):  ≥ 2 t 
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- Vidre CER 170202 (vidre):  ≥ 2 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) ≥ 1 t 

- Paper i cartó CER 150101 (envasos de paper i cartó):  ≥ 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 
no contenen substàncies perilloses) 

     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen,  mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 
que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els 
espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu 
destí final. 

2.1.1 Residus especials: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de 
la resta. 

El temps màxim d’emmagatzematge és 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 



Annex 17 – Estudi de gestió de residus 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 3 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.2 Condicions del procés d’execució 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 

2.3 Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum real classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

3 Càrrega i transport de residus a monodipòsit o ce ntre 
autoritzat 

3.1 Definició i condicions de les partides d’obra e xecutades 

Són les operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria 
dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal 
de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 
contenidor o amb camió 

3.1.1 Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

A L’OBRA 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A 
CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació 
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha 
abocat. 

3.2 Condicions del procés d’execució 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat dels mateixos. 

3.3 Unitat i criteris d’amidament 

3.3.1 Transport de terres o residus inerts o no especials: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

3.3.2 Residus de la construcció: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4 Disposició de residus a monodipòsit o centre auto ritzat 

4.1 Definició i condicions de les partides d’obra e xecutades 

Es refereix a la descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc 
especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar 
en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell 
tipus de residu. 
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4.2 Condicions del procés d’execució 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 

4.3 Unitat i criteris d’amidament 

4.3.1 Disposició de runa o residus inerts: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

4.3.2 Disposició de residus no especials o especials: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

4.3.3 Disposició de residus: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 

 

 

Barcelona, juny del 2015 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Clara Latorre Gasull 

 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. XXXXX 
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 



Pressupost de gestió de residus
Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,31m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 1

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €150,15m3I2R540R0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

P- 2

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €16,91uI2R5PL00 Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsP- 3
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €14,83m3I2R642M0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P- 4

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €6,77m3I2RA6361 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició

P- 5

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €7,46m3I2RA8501 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus no especials, procedents de
construcció o demolició

P- 6

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €0,02kgI2RA8E01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especialsP- 7
(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)

Barcelona, juny 2015

L´autor del projecte

Clara Latorre Gaull
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QUADRE DE PREUS NÚM. 2 



Pressupost de gestió de residus
Projecte de Construcció de la nova Estació Depurado ra d´Aigües Residuals
de Navarcles (Bages)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 1  €19,31

Altres conceptes 19,31 €

m3I2R540R0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 200 l de capacitat

P- 2  €150,15

Altres conceptes 150,15 €

uI2R5PL00 Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsP- 3  €16,91

B2R5PL00 Bidó de 200 l per a residus especials  €16,10000
Altres conceptes 0,81 €

m3I2R642M0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

P- 4  €14,83

Altres conceptes 14,83 €

m3I2RA6361 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb
una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició

P- 5  €6,77

B2RA6360 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb
una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició

 €6,45000

Altres conceptes 0,32 €

m3I2RA8501 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus no
especials, procedents de construcció o demolició

P- 6  €7,46

B2RA8500 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus
barrejats no especials, procedents de construcció o demolició

 €7,10000

Altres conceptes 0,36 €

kgI2RA8E01 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats
especials

P- 7  €0,02

B2RA8E00 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició

 €0,02000

Altres conceptes 0,00 €

Barcelona, juny 2015
L´autor del projecte

Clara Latorre Gaull
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,39h ManobreA0140000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,98h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWC1311110

 €13,45m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat

C1RA2C00

 €143,00m3 Subministrament i recollida de residus especials amb bidó
plàstic de 200 l de capacitat

C1RABJ00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,10u Bidó de 200 l per a residus especialsB2R5PL00

 €6,45m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició

B2RA6360

 €7,10m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició

B2RA8500

 €0,02kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició

B2RA8E00
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de Navarcles (Bages)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,31m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

I2R24200 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000

0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,15m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat

I2R540R0 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

143,00000/R 143,000001,000C1RABJ00 =xSubministrament i recollida de residus especials amb bidó
plàstic de 200 l de capacitat

m3

Subtotal... 143,00000 143,00000

COST DIRECTE 143,00000

7,150005,00%DESPESES INDIRECTES

150,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,91u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especialsI2R5PL00 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,1000016,100001,000B2R5PL00 =xBidó de 200 l per a residus especialsu

Subtotal... 16,10000 16,10000

COST DIRECTE 16,10000

0,805005,00%DESPESES INDIRECTES

16,90500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,83m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 12 m3 de capacitat

I2R642M0 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,67470/R 44,980000,015C1311110 =xPala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWh

13,45000/R 13,450001,000C1RA2C00 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat

m3
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de Navarcles (Bages)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,12470 14,12470

COST DIRECTE 14,12470

0,706245,00%DESPESES INDIRECTES

14,83094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició

I2RA6361 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,450006,450001,000B2RA6360 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició

m3

Subtotal... 6,45000 6,45000

COST DIRECTE 6,45000

0,322505,00%DESPESES INDIRECTES

6,77250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,46m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus no especials, procedents de construcció o demolició

I2RA8501 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,100007,100001,000B2RA8500 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició

m3

Subtotal... 7,10000 7,10000

COST DIRECTE 7,10000

0,355005,00%DESPESES INDIRECTES

7,45500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,02kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials

I2RA8E01 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,020000,020001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició

kg

Subtotal... 0,02000 0,02000



Pressupost de gestió de residus
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de Navarcles (Bages)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,02000

0,001005,00%DESPESES INDIRECTES

0,02100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Annex 18 – Pressupost per al coneixement de l’administració 

Projecte de Construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Navarcles (Bages) 

 1 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

     

PRESSUPOST ESTIMATIU D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.283.112,43 € 

     

13% Despeses Generals 296.804,62 € 

6% Benefici Industrial  136.986,75 € 

SUMA PARCIAL  2.716.903,80 € 

     

16% IVA sobre 2.716.903,80 €  434.704,61 € 

PRESSUPOST ESTIMATIU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 3.151.608,41 € 

     

Expropiacions   23.231,10 € 

Serveis Afectats  0 € 

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 3.174.839,51 € 

 




