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1 OBJECTE DEL PROJECTE 

És objecte del present projecte la definició i valoració de les obres necessàries per la 
construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i dels col�lectors en alta del 
municipi de Biure, situat a l’Alt Empordà. 

2 ANTECEDENTS 

La Directiva Marc de l’Aigua aprovada l’any 1999 va resultar un revulsiu en la construcció 
de noves plantes de depuració d’aigües, així com en un canvi en la planificació i 
desenvolupament de les xarxes de sanejament. D’ençà aleshores, diversos Plans i 
Programes han dibuixat un nou horitzó en la qualitat de les aigües residuals abocades al 
medi natural. 

A Catalunya l’últim programa redactat i actualment vigent és el Programa de Sanejament de 
les Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) que es marca l’objectiu, igualment establert en 
la DMA, d’assolir els mínims de qualitat en les aigües residuals abocades per l’any horitzó 
2015. 

En tot el territori català s’han elaborat i planificat diverses actuacions. Tant en el 
desenvolupament de xarxes de sanejament en alta com la seva connexió amb les EDAR 
corresponent. 

El present projecte constructiu s’engloba dins les actuacions que el PSARU 2005 ha 
delimitat. 

Però no és la imposició normativa l’arrel de la decisió presa a l’hora d’iniciar la redacció dels 
treballs. La situació actual al municipi de Biure, respon a unes condicions no acceptables en 
el context global que avui es viuen. 

Preocupats pel canvi climàtic i pels abusos que la humanitat ha causat al planeta, és obvi 
que previ a l’abocament descontrolat de les aigües residuals al medi natural (o negres o 
brutes, sigui quin sigui l’adjectiu) cal realitzar-hi quelcom. És aquest l’objectiu bàsic de 
qualsevol EDAR. 

Biure respon a un model que malauradament s’ha estès pel territori català. Aquest model 
s’identifica amb un nucli de població, normalment de petites dimensions, on el sistema de 
sanejament es troba parcialment desenvolupat. És a dir, on s’hi pot trobar una xarxa de 
clavegueram bàsica però que desemboca directament en rius o rieres sense cap tractament 
previ. En definitiva, resulta una obra incompleta sense sentit, doncs el problema persisteix. 

En l’actualitat, el nucli urbà de Biure disposa d’una xarxa en baixa de clavegueram de tipus 
unitari, que serveix aproximadament el 95% del nucli urbà i que s’ha anat desenvolupant en 
els darrers anys. Aquesta xarxa recull les aigües residuals i pluvials de Biure, i les aboca 
directament al riu Ricardell que discorre al sud del nucli principal, sense realitzar-se cap 
tipus de tractament previ. 
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A l’Annex 7 “Estudi d’alternatives”, s’aprofundeix ens els diferents sistemes que donades 
les característiques particulars de la zona (una petita comunitat, tal i com definirien alguns 
dels autors de referència en tractament d’aigües) resulten els més idonis. 

3 BASES DE PARTIDA 

3.1 Característiques de l’emplaçament 

El municipi de Biure té una superfície total de 10,05 km2 i es troba situat al nord de la 
comarca de l’Alt Empordà. Concretament, el municipi s’emplaça a uns 13 km en línia recta 
al nord de Figueres, a la confluència de les valls del Llobregat d’Empordà, que travessa de 
Nord a Sud la part oriental del municipi, i el seu afluent, el Ricardell, el qual drena de 
ponent a llevant el nucli principal de població del terme. El Ricardell i el nucli urbà es 
troben compresos entre la Serra d’Arques i la Serra de Tramonts al sud i el Mont-Roig al 
nord. 

 

Figura 1. Mapa topogràfic on es remarca el municipi de Biure. El municipi està situat uns 13 km al nord de Figueres i uns 
20 km al sud de la frontera amb França. 

Pel que fa als límits administratius Biure limita al nord amb Darnius i Capmany, a l’est amb 
Masarac, al sud amb Cabanes i Pont de Molins i a l’oest amb Boadella d’Empordà. 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, el nucli objecte del projecte disposa d’una xarxa en 
baixa de clavegueram de tipus unitari parcialment desenvolupada, que recull les aigües 
residuals i pluvials del nucli poblacional principal de Biure i les aboca directament al medi 
natural. S’ha detectat que, sovint, les aigües residuals abocades al Ricardell es trobaven 
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estancades formant una bassa que, sobretot en la temporada d’estiu, produeixen males 
olors. 

La parcel�la on s’ubicarà l’EDAR se situa actualment entre la cota 60,8 a la part més alta, a 
tocar de la carretera que condueix al nucli urbà de Biure, i la cota 56,2 a la part més baixa, a 
la vall per on transcorre el riu Ricardell. 

La situació de les obres i instal�lacions en les proximitats del curs d’aigua esmentat fa 
necessari l’estudi hidrològic i hidràulic pertinent per determinar la cota adient d’explanació 
de la parcel�la, així com la cota dels col�lectors de sortida d’aigua tractada a la riera. 

A l’Annex núm. 10 “Estudi d’Inundabilitat” es presenten els valors de cabals i cotes 
obtinguts per diferents períodes de retorn, trobant que, degut al cabal que pot arribar a 
transportar el curs d’aigua, la cota mínima a la que es pot situar l’efluent de l’EDAR és de 
55,63, per tant la cota de l’esplanada de l’EDAR es situarà per sobre d’aquesta cota. Per tal 
de facilitar l’accés a l’EDAR des de la carretera, es fa necessari l’elevació de la cota de la 
parcel�la fins a 59 m. 

La superfície total de la parcel�la afectada, incloent el camí d’accés, és de 910,64 m2. 

3.2 Topografia 

La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:1000 i 1:5000 
digitalitzada de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). Degut a que la zona de domini de 
la topografia més detallada (1:1000) cobreix una extensa zona del nucli urbà, i comprèn 
totes les actuacions del present projecte, la majoria dels treballs s’han basat en aquesta base 
topogràfica. 

3.3 Característiques del terreny 

Degut a les limitacions que comporta un projecte acadèmic com el present, per obtenir les 
característiques geològiques i geotècniques del terreny s’ha consultat la cartografia geològica 
disponible de la zona a escala 1:25000 de l’IGC (Institut Geològic de Catalunya) i s’han 
realitzat diverses visites de camp per fer un reconeixement del terreny. A partir de les dades 
dels materials i la visita de camp s’han estimat tots els valors necessaris. 

En principi, els treballs a realitzar en un projecte d’aquestes característiques s’hauria de 
complementar amb un reconeixement in situ d’un geòleg per realitzar la cartografia 
geològica de detall de la zona d’estudi, i d’un estudi geotècnic consistent almenys en un 
sondeig i una calicata. 

3.4 Cabals de disseny 

A l’Annex 5 “Estudi de cabals i càrregues contaminants de disseny” es desenvolupa el 
càlcul dels cabals que l’EDAR projectada ha de tractar. 

Les aportacions d’aigües residuals a la xarxa de sanejament que connectarà amb l’EDAR en 
projecte procedeixen del consums domèstics en el conjunt del municipi. Per obtenir els 
cabals de disseny s’ha estimat una dotació de 200 l/hab./dia, tant en temporada alta com en 
temporada baixa. 
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A continuació es mostra un resum de les dades principals obtingudes tant per l’any actual 
com per l’any horitzó: 

 
Població 

permanent 
Població 

estacional 

Població 
industrial 
equivalent 

TOTAL 

Any base (2010) 242 130 0 372 
Any horitzó (2036) 302 172 0 474 

Taula 1. Població a Biure. 

A partir de les dades de població obtingudes a l’Annex 4 “Estudi demogràfic” s’obtenen els 
cabals de disseny que s’exposen a continuació: 

 Cabal 

Cabal mig diari 80,58 m3/dia 
Cabal mig 3,36 m3/h 
Cabal punta 10,25 m3/h 
Cabal dilució 16,79 m3/h 
Cabal mínim (0,5 QMH) 1,68 m3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5�QMH) 16,79 m3/h 
Cabal màxim tractament biològic (3�QMH) 10,07 m3/h 

Taula 2. Resum dels cabals de disseny. 

El conjunt d’aquestes dades i càlculs es veuen resumides a l’Annex 6 “Bases de disseny”. 

3.5 Càrregues contaminants 

A l’Annex 5 “Estudi de cabals i càrregues contaminants de disseny” es desenvolupa el 
càlcul de les càrregues contaminants que l’EDAR projectada ha de tractar. 

Per calcular la càrrega contaminant s’utilitza la població futura total (estimada en 474 
habitants) i la càrrega estàndard contaminant per habitant. Amb el resultat de la càrrega 
contaminant i mitjançant el cabal de disseny horari es calcula la concentració per a cada 
paràmetre en mg/l. 

Paràmetre Càrrega 
estàndard 

contaminant 
per hab. 

(gr/hab/dia) 

Temp. Baixa Temp. Alta 

Càrrega 
contaminant 

(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

Càrrega 
contaminant 

(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

pH 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
DBO5 60 18,12 352,94 28,44 352,94 
DQO 120 36,24 705,88 56,88 705,88 
MES 90 27,18 529,41 42,66 529,41 
NTK 12 3,62 70,59 5,69 70,59 

P 3 0,91 17,65 1,42 17,65 
Taula 3. Concentracions de les càrregues contaminants per l’EDAR de Biure. 
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3.6 Resultats a obtenir 

En compliment de la normativa vigent, els resultats de qualitat de l’aigua de sortida de 
l’EDAR són els següents: 

MES = 35 mg/l 
DB05 = 25 mg/l 

3.7 Xarxa actual de sanejament 

El nucli urbà del municipi de Biure disposa d’una xarxa en baixa de clavegueram de tipus 
unitari, que serveix el 95% del nucli urbà i que s’ha anat desenvolupant en els darrers anys. 
Aquesta xarxa recull les aigües residuals del nucli de Biure i les aboca al riu Ricardell, sense 
realitzar-se cap tipus de tractament previ. 

 

Figura 2. Mapa topogràfic del municipi de Biure on es mostren en vermell els punts d’abocament d’aigües residuals al riu 
Ricardell 

Aquesta xarxa de clavegueram aboca les aigües residuals al riu Ricardell en 2 punts diferents 
al llarg del seu traçat pel poble. Aquests punts d’abocament haurien de ser captats pel futur 
col�lector. 

4 ALTERNATIVES I SELECCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1 Context actual 

Dins la problemàtica mediambiental que planteja l’abocament d’aigües residuals urbanes, 
cal distingir el tractament o solucions adoptades en grans poblacions de les preses en petits 
nuclis. En el primer cas (població major de 20.000 habitants) els costos de construcció i 
explotació són considerables. En nuclis de menor població, la falta de planificació, 
legislació adequada, personal especialitzat i sobretot de mitjans econòmics, incideix en una 
mala gestió tant en la construcció com en l’explotació de les plantes de depuració. Tot això 
repercuteix en uns efluents de mala qualitat, que en ocasions pot produir el deteriorament 
del medi receptor. 
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Així doncs, és important escollir bé els criteris de selecció que resolguin amb la mateixa 
eficàcia el que es fa en nuclis de grans poblacions. L’Environmental Protection Agency dels 
Estats Units els defineix com: 

- Prioritat de processos que requereixin un temps mínim d’operador. 

- Equips que requereixin un mínim de manteniment. 

- Funcionament eficaç davant un ampli rang de cabal i càrrega. 

- Despesa d’energia mínima. 

- Instal�lacions on els possibles errors d’equips i processos causin el mínim 
deteriorament de qualitat a l’efluent. 

- Màxima integració en el medi ambient. 

És així com s’ha dut a terme el disseny de la nova EDAR de Biure. 

4.2 Selecció d’alternatives 

L’anàlisi d’alternatives dut a terme a l’Annex 7 “Estudi d’alternatives” es realitza un anàlisi 
multicriteri seguint tres etapes clarament diferenciades. 

1. Determinació de la idoneïtat de connectar el sistema de sanejament de Biure amb 
algun altre proper o bé la construcció d’un sistema de sanejament individual per a la 
població. 

2. En cas que la solució òptima sigui la construcció d’un EDAR individual pel 
municipi de Biure, en aquesta segona etapa es localitzarà el millor emplaçament per 
la construcció d’aquesta EDAR. 

3. L’última etapa decidirà quin és el tractament òptim a realitzar a les aigües residuals 
tenint en compte tots els tractaments tècnics, econòmics i legals. 

Tots els estudis i resultats es poden consultar a l’esmentat Annex 7 adjunt a la memòria. 
Les conclusions més importants s’exposen a continuació: 

1. La construcció d’una nova EDAR a Biure és una alternativa més favorable per 
tractar les aigües residuals que la connexió del sistema de sanejament amb una 
depuradora ja existent i propera a la localitat. Els costos i criteris tècnics i 
ambientals donen com a favorable la construcció d’una nova EDAR. 

2. Entre les distintes parcel�les disponibles per la instal�lació de la nova EDAR, s’ha 
trobat que la més adequada per les característiques del projecte és l’alternativa 1. La 
Figura 3 mostra les tres alternatives d’emplaçament.Figura 3 

3. Finalment,a la tercera etapa, per motius tècnics i econòmics, s’ha estimat com a 
solució òptima realitzar el tractament de les aigües residuals de Biure amb una 
depuració convencional de fangs activats amb aeració perllongada. 
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Figura 3. Base topogràfica de Biure de base 1:5000 amb les tres alternatives d’emplaçament de l’EDAR on s’indiquen les 
tres alternatives d’emplaçament. 

5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

A l’Annex 7 “Estudi d’alternatives” es duu a terme la comparació de les diferents 
alternatives de tractament i es defineix concretament el tractament que s’implementarà per 
solucionar les mancances que el sistema actual presenta. 

La nova EDAR es connectarà amb la xarxa de clavegueram existent al nucli urbà de Biure 
mitjançant els col�lectors projectats. 

5.1 Estació Depuradora 

La concepció de l’EDAR s’ha desenvolupat segons la seqüència lògica del procés, les 
característiques topogràfiques i geotècniques del terreny i l’obtenció d’una fàcil i eficaç 
explotació amb despeses de manteniment i energètiques reduïdes. S’ha tingut en compte, a 
més, el fàcil accés a tots els aparells i l’harmonia amb l’entorn.  

El procés de tractament plantejat és un pretractament i un tractament biològic per fangs 
actius d’aeració perllongada, que permet obtenir uns fangs estabilitzats de fàcil tractament 
posterior. La seva descripció detallada es realitza en l’Annex 8 “Descripció del tractament 
adoptat”. 

La línia de tractament prevista és la següent: 

- Pou d’entrada i desbast de gruixuts 
- Bombament d’elevació 
- Tamisat de sòlids fins 
- Mesura de cabal a tractament biològic 
- Bypass de tractament biològic 
- Reactor biològic (aeració perllongada) 
- Sistema de producció d’aire 
- Decantador secundari 
- Sortida d’aigua tractada 
- Recirculació de fangs 
- Bombament de fangs en excés 
- Sitja d’emmagatzematge de fangs 

 

Alt. 1 Alt. 2 

Alt. 3 
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Figura 4. Esquema de l’EDAR amb tots els elements que la componen. 

5.2 Línia piezomètrica i cota d’urbanització 

Les cotes de la línia piezomètrica de l’estació depuradora d’aigües residuals projectada s’han 
obtingut tenint en compte la cota que pot arribar a assolir el curs d’aigua al costat del qual 
se situa la parcel�la de l’EDAR, i al qual aboca el seu cabal efluent. 

Els col�lectors de sortida (aigua tractada i bypass) es situen a la cota 57,15, la qual s’ha fixat 
de tal forma que tinguin sortida lliure amb avingudes de període de retorn 500 anys (cota 
d’inundació 55,63), fins i tot mantenint un cert resguard. 

La cota actual del terreny se situa entre la 56,2 i la 60,8. Per tal que el moviment de terres 
no sigui gaire elevat i la diferència de cota amb la carretera no sigui excessiva, es projecta 
l’EDAR amb una cota d’esplanada de 59 m. Com es pot comprovar, a aquesta cota 
d’esplanada, es situa l’EDAR per sobre de la cota d’inundació per aquesta zona. 

A l’Annex 10 “Estudi d’inundabilitat” es presenten els càlculs realitzats i els valors 
obtinguts pels cabals i cotes del diferents períodes d’avinguda. 

La cota del col�lector d’entrada, situat a la cota 56,53, queda fixada pel traçat del col�lector 
projectat, la qual cosa fa necessari un bombament d’elevació a capçalera de planta. 
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A l’Annex 11 “Càlculs hidràulics” es presenten els càlculs realitzats i els valors obtinguts 
per la línia piezomètrica. 

6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 Col�lectors de connexió amb la xarxa de sanejament existent 

Els col�lectors projectats connectaran l’estació depuradora amb els dos punts de la xarxa 
d’aigües residuals actuals: els dos pous en els quals finalitza la xarxa de sanejament actual i 
des d’on s’aboquen les aigües residuals al riu Ricardell. El primer d’ells es troba al marge 
sud de la carretera que creua el poble de Biure, a la sona del Raval de la Fonteta. Per altra 
banda, el segon pou es situa al costat nord de la carretera, just a l’entrada principal del nucli 
urbà pel pont que hi dóna accés. 

El col�lector principal transcorrerà pel costat sud de la carretera GIV-5044, partint del pou 
situat al Raval de la Fonteta, i creuarà l’esmentada carretera per arribar a la parcel�la on es 
situarà l’EDAR en el seu PK 0+477. Per altra banda el col�lector secundari partirà del pou 
situat al costat del pont que dóna accés al nucli de població principal del poble. 

El col�lector principal, s’inicia en el pou existent situat a la part sud del nucli de Biure, a la 
zona del Raval de la Fonteta. El col�lector parteix d’una cota rasant de 59,29. A partir 
d’aquest punt s’instal�la el tram principal del col�lector de 566 m de longitud, que 
transcorre fins a l’EDAR projectada amb una cota rasant de 56,53. Aquest col�lector té un 
pendent del 0,5%. 

El col�lector secundari parteix de l’altre pou existent des del qual s’aboquen les aigües 
residuals al riu Ricardell. Aquest es troba situat a l’entrada principal del nucli urbà de Biure, 
just passat el pont d’accés al municipi si s’accedeix des de la carretera GIV-5044. El 
col�lector parteix d’una cota rasant de 61,36 i té una longitud de 47 metres, a on s’uneix al 
col�lector principal en un pou de salt, al qual arriba a una cota rasant de 59,82 i amb un 
pendent del 3,3%. 

Les dues connexions s’uneixen al pou de salt, el qual té una cota rasant de 58,45, i està 
situat al PK 0+182. 

Totes les conduccions contemplades, tant en el tram principal com en el ramal secundari, 
seran de poliestirè corrugat PEAD de 400 mm de diàmetre. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Memòria 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  12 

6.2 Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

 

Figura 5. Mapa de l’EDAR de Biure. S’observen els diferents components: reactor biològic, pretractament, edifici de 
control, etc. 

6.2.1 Moviment de terres a la parcel�la de l’EDAR 

La cota actual de la parcel�la se situa 57,5 a la zona més llunyana a la carretera i a 60,6 a la 
zona adjacent a la carretera. L’esplanada se situarà a la cota 59, per tal d’evitar que l’emissari 
es trobi per sota del nivell d’aigua d’avinguda de 500 anys del riu Ricardell. D’altra banda, la 
important diferència de cota entre la carretera i la parcel�la proposada fa que sigui necessari 
aixecar el nivell d’esplanació d’aquesta última. 

Per tal de tenir el mínim moviment de terres possible es situa la cota de l’esplanada a 59 
metres. Els talussos previstos pel terraplè, a la zona nord-est de la parcel�la, tindran uns 
pendents de 2H:1V; i els talussos pel desmunt, més propers a la carretera, un pendent de 
3H:2V. 

6.2.2 Obra d’entrada i bombament d’elevació 

El col�lector d’entrada d’aigua bruta arriba a l’obra que conté la cambra d’entrada, el pou de 
bombament d’elevació, el pretractament i la mesura de cabal i bypass del biològic. Aquesta 
obra, construïda en formigó armat HA-30, queda definida en els plànols del present 
projecte, passant a continuació a descriure a nivell funcional i dimensional cadascuna de les 
seves parts. 
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6.2.3 Cambra d’entrada i sobreeixidor 

A l’arqueta d’entrada, hi arriba l’aigua clarificada i els degotalls de la sitja de fangs i l’aigua 
utilitzada per a servei que mitjançant una canonada d’acer inoxidable DN100 s’han portat al 
pou de registre anterior a l’arqueta. En aquest punt també surt un col�lector de formigó 
DN400 que s’utilitza com a sobreeixidor. 

6.2.4 Cambra d’entrada i sobreeixidor 

A l’arqueta d’entrada, hi arriba l’aigua clarificada i els degotalls de la sitja de fangs i l’aigua 
utilitzada per a servei que mitjançant una canonada d’acer inoxidable DN 100 s’han portat 
al pou de registre anterior a l’arqueta. En aquest punt també surt un col�lector de poliestirè 
DN400 que s’utilitza com a sobreeixidor. 

6.2.5 Cambra de bombament 

L’aigua a tractar passa per un cistell extraïble de desbast amb una llum de 50 mm i 
seguidament és impulsada cap al desbast. Es disposa de tres bombes FLYGT DP 3068.180 
MT, 2 per treballar normalment i 1 de reserva. 

6.2.6 Pretractament. Desbast de fins 

El col�lector d’impulsió provinent del pou d’elevació porta l’aigua fins un tamís rotatiu 
autonetejant, que permet un pas de sòlids de 1 mm i té un cilindre de 0,3 m. de longitud i 
0,38 m de diàmetre. Els sòlids són transportats amb un cargol premsa de residus fins a un 
contenidor de 600 L. 

L’aigua tractada surt per una canonada d’acer inoxidable DN100, fins a l’arqueta de 
repartiment. 

6.2.7 Mesura de cabal a biològic. Bypass 

Seguit del desbast hi ha l’arqueta de repartiment, on hi ha un sobreeixidor i una canonada 
de polietilè de 50 mm de diàmetre que porta al reactor biològic. 

El cabal punta a tractar al recinte biològic és 3,05 vegades el cabal mig. Per aconseguir 
graduar el cabal, partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5Qm), 
s’instal�la una vàlvula de comporta i un cabalímetre entre el desbast de fins i el tractament 
biològic. A l’arqueta de repartiment, s’aconsegueix graduar el cabal màxim d’entrada al 
biològic a través d’un sobreeixidor en l’arqueta de repartiment. D’aquesta manera 
s’aconsegueix limitar de forma eficient el cabal màxim del tractament, garantint un correcte 
funcionament de tot el sistema en cas d’avinguda. 

6.2.8 Tractament biològic 

El tractament biològic és de fangs activats d’aeració perllongada. L’aeració del substrat 
s’aconsegueix injectant aire mitjançant una línia de difusors de membrana elastomèrica. 
Aquest aire el subministren bufadors d’èmbols rotatius. 

El tractament biològic es realitza mitjançant un tanc d’oxidació de forma octogonal, del 
tipus concèntric amb decantació interior. El tanc biològic té un volum d’aeració de 97 m3 
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amb una alçada d’aigua de 4 m. Com ja s’ha comentat, la injecció de l’aire dins els tancs es 
realitza mitjançant una graella de distribució d’aire de forma octogonal, amb 20 unitats i 
una capacitat de 2,93 kg 02/h. 

A l’arqueta d’entrada al reactor biològic, arriba l’aigua procedent del repartiment i 
mitjançant un sobreeixidor entra al tanc d’aeració. En aquest tanc també s’hi aboca la 
recirculació de fangs provinents de l’arqueta de recirculació i purga de fangs. 

A l’interior del reactor octogonal s’ha instal�lat un agitador d’hèlix ràpid de 3 kW de 
potència per agitar el tanc d’aeració. 

La càrrega volumètrica d’aquest tipus de procés es de 28,44 Kg DB05/dia, amb una càrrega 
màssica de 0,08 Kg DB05/KgSSLM/dia, per una concentració de SSLM de 8 Kg/m3 i 18 
dies d’edat del fang. 

6.2.9 Sistema d’aeració 

Les necessitats d’oxigen son de 2,93 kg 02/h. per al tanc d’aeració, s’aconsegueixen 
mitjançant 2 equips bufadors de 1,81 m3/min cada un (1 per aeració i 1 de reserva), i 3 kW 
de potència unitària governats per la sonda d’oxigen dissolt o redox situada a l’interior del 
reactor biològic. 

L’aire entra a la sala per un laberint d’aïllament acústic de 0,40x0,40 m. La sortida també es 
fa per un laberint situat en el costat oposat de la sala, però que compta a més amb un 
extractor rotatiu d’aire tipus SODECA HEP-35-4T/H, capaç d’extreure 2000 m3/h. 

D’altra banda, en un extrem de la sala de bufadors hi ha un grup de pressió amb calderí que 
serveix per donar pressió a l’aigua de servei. 

6.2.10 Decantació secundària 

La decantació secundària es fa concèntrica al reactor biològic, per tant, es compta amb una 
tremuja de decantació estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 4,5 m. 

El disseny contempla, en temporada alta, unes velocitats ascensionals de 0,34 m/h a cabal 
mig i un temps de retenció hidràulica de 7,85 h.. El volum unitari triat per aquest 
decantador és de 22,8 m3 amb una superfície total de 8,6 m2. 

El licor mescla provinent del reactor biològic és conduït al recinte de decantació 
secundària, mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del 
decantador, dins una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs 
surtin amb l’aigua clarificada. 

Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la part baixa del 
decantador i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. El cabal de fangs a 
recircular és de 74 m3/dia, un 83% del total de fangs. 

També es disposa d’un pont rascador mòbil per la recollida de sobrenedants mitjançant una 
canonada que els envia a una arqueta que consta d’un bombament que els aboca a la sitja 
de fangs. 
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A més, hi ha una vàlvula d’equilibri o d’ompliment de pont, que s’utilitza en el moment de 
la posta en marxa de l’element, per evitar sobrepressions quan s’hagi d’omplir tant el tanc 
d’aeració com el decantador. 

L’arqueta de recirculació i extracció de fangs consta de 3 bombes submergibles. Dos d’elles 
(1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 12 m3/h i una 
alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i permet bombar un 
cabal de 12 m3/h i una alçada de 6 m. 

L’aigua clarificada surt per la part superior del decantador a través d’una canonada de 315 
mm de diàmetre fins una arqueta annexa. 

El pont mòbil està format per una passarel�la d’acer galvanitzat, de 0,8 m d’amplada i 3,3 m 
de llargada, que passa pel centre del tanc fins a l’arqueta de repartiment. Té una superfície 
útil de tràmex per a realitzar les tasques de manteniment i neteja del tanc d’aeració i del 
decantador, així com del repartiment i la mesura de cabal. 

6.2.11 Sortida d’aigua tractada 

Aquesta arqueta se situa annexa al tanc d’aeració. Aquí arriba la canonada amb l’aigua 
tractada en el procés de depuració. En aquesta arqueta es col�loca una canonada amb una 
vàlvula de peu amb reixeta de 2" que capta l’aigua de servei a la utilització industrial i a la 
neteja. Aquesta canonada connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un extrem 
de la sala de bufadors. 

El col�lector de sortida de la planta és de 400 mm de diàmetre i de poliestirè. A aquest 
col�lector s’afegeix el col�lector del bypass del repartiment i més endavant, el bypass del 
pou d’elevació. Aquest col�lector surt de l’EDAR i deixa anar les aigües clarificades cap al 
riu Ricardell. 

6.2.12 Bombament de fangs i sitja d’emmagatzematge 

Els fangs provinents de la purga de fangs de l’arqueta de recirculació i purga es concentren 
en una sitja fabricada amb formigó armat. És de dimensions quadrades, amb 3 m de costat 
i 4 m d’alçada útil. El volum total d’aquest element és de 36 m3, el que suposa un temps de 
residència de 432.98 hores en temporada alta. La concentració de sortida dels fangs es 
preveu de 35 kg SSLM/m3. En aquesta EDAR no es porta a terme la deshidratació de 
fangs, sinó que aquests són transportats fins una altra EDAR equipada amb aquesta 
finalitat. 

6.2.13 Edifici de Bufants i Control 

Es tracta d’un edifici de planta baixa, format per dues sales, la sala de bufadors, ja 
comentada, i la sala de control. Es tracta d’un edifici allargat, de 8,3 m. de llargada i 4 m. 
d’amplada. El teulat és de teules a una sola aigua. 

Una porta dóna accés a la sala de control, on se situen els quadres elèctrics, el sinòptic i un 
lavabo. Les dues finestres s’han definit d’alumini amb doble vidre. 
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L’edifici disposa d’una porta d’accés a la sala de bufadors i d’un polispast per facilitar 
l’extracció dels equips més voluminosos (bufadors) en cas de necessitat. 

7 AFECCIÓ A LLERA PÚBLICA I PEIN 

A l’Annex 17 “Afeccions a llera, PEIN i ZMT” es determinen les zones afectades en el 
present projecte. 

L’única afecció a la llera pública prevista per l’execució o explotació de la infraestructura de 
projecte és la produïda per l’obra de sortida de l’EDAR, que vessa les seves aigües a la llera 
del riu Ricardell que discorre al nord de l’estació depuradora. 

Al projecte no es contempla cap tipus d’afecció a la ZMT ni a cap espai inclòs en el PEIN. 

8 SERVEIS AFECTATS 

Un cop rebuda la informació de les companyies referent als serveis existents a la zona 
d’actuació, durant l’execució de les obres a realitzar es preveu que no s’afectarà cap 
instal�lació de serveis de gas natural, electricitat, fibra òptica ni telefonia. 

Respecte al servei d’aigua potable, hi ha un paral�lelisme amb la xarxa existent. La canonada 
afectada és d’impulsió de PE – 90 (16 atm) a la zona de la carretera GIV-5044 que creua el 
nucli urbà, abans d’arribar al pont d’entrada a la part principal del poble. A més el col�lector 
secundari que travessa el pont, transcorre paral�lel a la xarxa d’abastament exitent que 
comunica el poble amb la zona de cases limitants amb la carretera. Per tant, hi haurà una 
afecció en un tram aproximat de 120 metres va en paral�lel al col�lector, on es farà una 
reposició de la canonada de PE – 90 (16 atm) impulsat. 

9 EXPROPIACIONS 

A l’Annex 15 “Expropiacions i serveis afectats” queden recollides les expropiacions 
necessàries pel present projecte. 

A continuació s’adopta un quadre resum de les superfícies afectades segons el tipus 
d’afecció: 

Identificació 
parcel�la 

Superfície afectada 
Expropiació Servitud Ocupació temporal 

m2 m2 m2 
Rústica 910,64 552,33 1306,76 
DPH 0,00 22,29 95,04 
DPV 0,00 1106,77 2821,06 

Taula 4. Quantificació i valoració dels terrenys afectats pel present projecte. 
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10 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment al que s’estableix al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
s’inclou l’estudi detallat, amb els plànols corresponents, en el Document núm. 5 del present 
projecte. 

El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’eleva a SETZE MIL CINC-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (16.549,35 €).  

11 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 1098/2001,de 12 d'octubre, de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en 
què el termini d’execució és menor a dotze (12) mesos, no s’ha d’incloure la revisió de 
preus en el present projecte. 

12 PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris corresponents als amidaments resultants de totes les partides, 
resulta un Pressupost d’Execució Material de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET MIL 
SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS (447.735,87 
€). 

Incrementant el valor anterior amb els coeficients vigents de Despeses Generals, Benefici 
Industrial i taxes, resulta el següent Pressupost d’Execució per Contracte, IVA inclòs, de 
CINC-CENTS VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-UN 
CÈNTIMS (628.710,71 €). 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, IVA inclòs, puja a la quantitat de SIS-
CENTS SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb DINOU 
CÈNTIMS (666.673,19 €) 

13 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA D’OBRA 

El termini d’execució fixat per a l’execució de les obres del "Projecte de l’EDAR i dels 
col�lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà)", s’estima en vuit (7) mesos a 
partir de la data d’inici. D’acord amb el que disposa l’article 69 del Reglament de 
Contractacions de l’Estat, s’inclou en l’Annex 19 el Pla d’Obra, on es veuen reflectits els 
terminis parcials per a la realització de les principals unitats d’obra. 

14 TERMINI DE GARANTIA 

El període de garantia es xifra en dotze (12) mesos a partir de la data de recepció 
provisional, durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la 
conservació de les obres, amb obligatorietat d’entregar-les a l’acta de recepció definitiva, en 
perfectes condicions. 
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15 OBRA COMPLETA 

En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Decret 2/2000, 
de 16 de juny i el seu Reglament, Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa constar que 
l’obra definida en el present projecte és completa, susceptible de ser lliurada al servei públic 
un cop acabada. 

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el  Reial  Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es proposa, per a 
l’execució d’aquesta obra, que el contractista estigui classificat en el grup i subgrup següent: 

Grup E (Hidràuliques) 
Subgrup 1 (Abastament i Sanejament) 
Categoria E 

17 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

Aquesta obra compleix amb el que està establert en el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

18 AFECCIONS MEDIAMBIENTALS 

Les principals afeccions són l’ocupació del terreny on s’implanta l’EDAR i l’impacte visual 
degut a la presència de les instal�lacions. S’han tingut en compte totes les mesures 
correctives necessàries per minimitzar els efectes negatiu que, tot i els grans beneficis que 
proporciona l’EDAR un cop acabada, tenen les obres com a contrapartida i que poden 
repercutir en la percepció que la ciutadania tingui del projecte. 

Tots els aspectes han estat tractats a l’Annex 16 “Estudi d’impacte ambiental”. Una 
avaluació econòmica del benefici ambiental que genera el projecte es detalla a l’Annex 21 
“Benefici ambiental”. 

L’Annex 20 “Estudi d’impacte i integració paisatgística” tracta la urbanització de l’EDAR 
des d’un de vista global, integrant-la al medi que l’envolta apaivagant aspectes negatius que 
la seva construcció comporta. 
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20 CONCLUSIÓ 

El projecte d’execució que s’ha presentat és una solució molt vàlida per a corregir els 
problemes d’abocaments incontrolats d’aigües residuals al medi natural de Biure.  

La planta depuradora permet recollir i tractar totes les aigües generades, a la vegada que és 
capaç de produir un efluent amb la qualitat requerida per la nova Directiva Marc de l’Aigua. 

Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que composen 
el Projecte, la solució adoptada es considera el suficientment justificada i les obres 
corresponents suficientment definides. 

 

Barcelona, febrer de 2011 

L’autor del projecte: 

 

 

Xavier Mir Rigau 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

L’estudi previ de la zona objecte d’anàlisi és vital per a la concepció del projecte. Cal 
conèixer el marc general en el que s’emplaçarà l’obra, així com les condicions tan territorials 
com hidrogràfiques de la zona. Les infraestructures ja existents, la seva evolució o 
l’existència d’estudis locals previs poden servir per orientar i redactar un projecte més 
acurat, especialment tot el relatiu a l’estat dels abocaments d’aigües residuals i el sistema de 
sanejament per l’àrea de Biure. 

A més, en aquest Annex es descriuen els antecedents tècnics i el marc legal establerts a 
Catalunya, focalitzant en temes de sanejament i depuració d’aigües residuals que afecten la 
zona d’actuació del present projecte, el municipi de Biure, situat a la comarca de l’Alt 
Empordà. 

2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ: EL MUNICIPI DE BIURE 

2.1 Situació geogràfica i comunicacions 

El municipi de Biure té una superfície total de 10,05 km2 i es troba situat al nord de la 
comarca de l’Alt Empordà. Concretament, el municipi s’emplaça a uns 13 km en línia recta 
al nord de Figueres, a la confluència de les valls del Llobregat d’Empordà, que travessa de 
Nord a Sud la part oriental del municipi, i el seu afluent, el Ricardell, el qual drena de 
ponent a llevant el nucli principal de població del terme. El Ricardell i el nucli urbà es 
troben compresos entre la Serra d’Arques i la Serra de Tramonts al sud i el Mont-Roig al 
nord. 

 

Figura 1. Mapa comarcal de Catalunya. Font: elaboració pròpia. 

Alt Empordà 
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Pel que fa als límits administratius Biure limita al nord amb Darnius i Capmany, a l’est amb 
Masarac, al sud amb Cabanes i Pont de Molins i a l’oest amb Boadella d’Empordà. 

 

Figura 2. Mapa municipal de la comarca de l’Alt Empordà. Font: elaboració pròpia. 

Quant a les comunicacions el municipi de Biure és travessat d’est a oest per la carretera 
local GIV-5044, que comunica el municipi amb la carretera de Barcelona a França per la 
Jonquera (N-II) a l’est i amb la GI-504 a l’oest, carretera que uneix Agullana amb Boadella 
d’Empordà. A més la carretera GIV-5043 neix al nucli principal del municipi i enllaça al 
sud amb la GIV-5041 que uneix els pobles veïns de Pont de Molins i Boadella d’Empordà. 

A banda d’aquestes carreteres locals, el nucli urbà està connectat a múltiples camins de la 
zona que condueixen a les diferents zones de conreu i a altres carreteres locals de la 
comarca. 
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Figura 3. Delimitació del terme municipal de Biure. A l’est del municipi es poden visualitzar l’autopista AP-7 (blau) i la 
línia del Tren d’Alta Velocitat (vermell). A més també es poden localitzar els dos rius que travessen el municipi, el 
Llobregat i el Ricardell. Font: Agenda 21 local de Biure. 

2.2 Nuclis de població 

El municipi està constituït pel nucli urbà i diferents masos allunyats d’aquest i té una 
població de 242 habitants (Font: IDESCAT). Tenint en compte la superfície municipal el 
poble té una densitat de població de 24,05 hab/km2. 

A l’annex 4 – Estudi demogràfic, es fa una descripció detallada de l’evolució de la població 
municipal i comarcal. 

L’àmbit d’aplicació del present projecte és únicament el nucli de població de Biure i pel 
petit nucli de raval de la Fonteta, els diferents masos separats del municipi ja disposen 
sistemes individualitzats de tractament de les aigües residuals. 

2.3 Activitat econòmica 

Com es pot comprovar en la Figura 4, el sector serveis és el sector productiu majoritari en 
el municipi de Biure. Tot i que no hi hagi cap instal�lació industrial en el municipi, casi un 
15% de la població de Biure treballa en aquest sector, remarcant la gran dependència 
econòmica del poble respecte municipis propers, sobretot de La Jonquera i Figueres. 

Cal destacar que en els últims anys, s’ha incrementat el nombre de persones treballant en el 
sector constructiu. El sector agrícola, és el que té menor influència en el municipi, que 
només compta amb algunes granges a l’oest del nucli urbà i amb pocs camps de cultiu. 
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Figura 4. Població ocupada per sectors al municipi de Biure, l’Alt Empordà i Catalunya l’any 2001. Font: Institut 
d’Estadística de Catalunya. 

2.4 Orografia i hidrologia 

Dintre el terme, l’estreta vall del Ricardell és encaixada entre els estreps del Mont-roig, que 
ocupen tota la zona septentrional de municipi, límit amb Darnius, i la serra de Tramonts. A 
migdia limita amb Pont de Molins i Boadella i les Escaules, tots dos de pendents escarpats. 
El puig Bruelar (239 m) al sud-oest, és el punt més elevat. El terme te una morfologia molt 
accidentada pels contraforts calcaris prepirinencs. El curs fluvial més important que passa 
per aquest terme és el Llobregat d’Empordà i el seu afluent el Ricardell. 

3 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

3.1 Sistema de clavegueram i sanejament actual 

El nucli urbà del municipi de Biure disposa d’una xarxa en baixa de clavegueram de tipus 
unitari, que serveix el 100% del nucli urbà i que s’ha anat desenvolupant en els darrers anys. 
Aquesta xarxa recull les aigües residuals del nucli de Biure i les aboca al riu Ricardell, sense 
realitzar-se cap tipus de tractament previ. 

Aquesta xarxa de clavegueram aboca les aigües residuals al riu Ricardell en 2 punts diferents 
al llarg del seu traçat pel poble. El primer d’ells es troba situat a l’entrada principal del nucli 
urbà pel pont que dóna accés al poble i l’altre es localitza a la zona del Raval de la Fonteta, 
tal com es mostra en la figura 1. Aquests punts d’abocament haurien de ser captats pel 
futur col�lector. 
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Figura 5. Mapa topogràfic del municipi de Biure on es mostren en vermell els punts d’abocament d’aigües residuals al riu 
Ricardell 

No hi ha cap constància de cap incidència amb la xarxa de clavegueram destacable. La 
xarxa es de formigó, no visitable i disposa de pous de registre en el seu traçat. Com ja s’ha 
comentat, es tracta d’una xarxa unitària que recull les aigües residuals i pluvials. 

El fet que la xarxa de clavegueram aboqui les aigües residuals sense cap tipus de tractament 
al riu Ricardell, és altament perjudicial per la contaminació que provoca al medi ambient i 
per la generació de males olors a la zona circumdant al propi riu. Aquesta contaminació 
resulta perjudicial no només pel propi municipi de Biure, sinó també per les poblacions 
aigües avall del riu Ricardell (afluent del Llobregat d’Empordà i la Muga) que utilitzen aigua 
dels aqüífers existents aigües avall del Ricardell. 

4 DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (DMA) (1) 

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). 

4.1 Principis bàsics de la DMA 

La DMA es basa en dos grans punts: la Protecció d’aigües i les Mesures necessàries. 

4.1.1 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. 
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- Reduir els efectes d'inundacions i sequeres. 

4.1.2 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: 

- 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. 

4.1.3 Valors límit 

La normativa fixa els següents valors per a l’efluent tractat: 

 Concentració (mg/l) Reducció (%) 

DBO5 25 70-90 
MES 35 90 
DQO 125 75 

Taula 1. Exigències de qualitat pels abocaments d’aigua. 

5 PROGRAMA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
URBANES (PSARU 2005) (2) 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), redactat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és un instrument de la planificació hidrològica que 
desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en 
data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de totes les actuacions 
destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua, que 
permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE (DMA), per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües 
i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, 
mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes 
masses. 
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5.1 Línies d’actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’estudi i anàlisi de l’anterior programa 
PSARU 2002. Es pot resumir en una optimització de les inversions, el sanejament del 
creixement urbà, l’ordenament dels abocaments industrials, la reutilització d’aigües ja 
depurades i l’abocament de sobreeixidors. 

5.2 Mesures 

En la relació d’actuacions que acompanya el PSARU 2005 s’ha tingut en consideració les 
dades obtingudes a partir de l’edició del document IMPRESS d’assoliment d’objectius de 
qualitat de masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE (DMA), i 
també noves consideracions respecte de la capacitat de l’Agència d’inversió en casos on no 
hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials). 

El PSARU 2005 relatiu a la Conca de la Muga es determinen les necessitats d’actuació pel 
sanejament dels nuclis de la conca. Les actuacions s’han agrupat en Programades i 
Candidates, i s’hi llegeix una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents 
exigibles per la DMA l’any 2015.  

El projecte de col�lectors en alta i de l’EDAR del municipi de Biure es troba entre les 
actuacions programades, en l’actualització de 2010. 

6 MARC D’ACTUACIÓ 

6.1 Marc competencial (3) 

Els articles 9.13, 9.16, 10.1.6 i 11.10 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen a la 
Generalitat de Catalunya competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i protecció 
del medi ambient en el marc establert pels articles 149.1.23 i 149.1.24 de la Constitució. 

Ateses la nova orientació normativa europea en matèria d'aigües, especialment pel que fa al 
tractament integral del cicle hidràulic, i la necessitat de modificar l'Administració hidràulica 
de Catalunya per tal de dotar-la de més eficàcia, es va crear, mitjançant la Llei 25/1998, de 
31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA), com a entitat de dret públic 1  que assumeix totes les funcions 
d'Administració hidràulica única. 

El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, <<té per objecte ordenar les competències 
de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres hidràuliques, regular, en 
l'àmbit d'aquestes competències, l'organització i el funcionament de l'Administració 
hidràulica a Catalunya [...]>>. Així doncs, les competències assumides per l’ACA –
especialment a les Conques Internes, àmbit d’aquest projecte- són resumidament: 

                                                 

1 La Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat 
especifica que l’Administració de l’Estat pot servir-se com ens instrumentals d’Organismes Públics, que 
es divideixen en Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials. La diferència fonamental és 
que les entitats empresarials (o de dret públic) es regeixen en part pel Dret Mercantil. (6) 
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a) Elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el 
seguiment. 

b) La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües superficials i 
subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, 
subterrànies i marítimes. 

c) El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general. 

d) L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament. 

L’ACA és l’ens encarregat de redactar els plans i programes que integren la planificació 
hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Són el Pla de gestió del Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya, el Programa de Mesures i els programes de control. 

El PSARU (2005) és un Programa de mesures que s’emmarca dins el Pla de Gestió de les 
conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca Hidrogràfica o 
Fluvial de Catalunya. 

6.2 Marc socioeconòmic 

Les Conques Internes de Catalunya agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica de 
Catalunya, caracteritzat per incloure els rius que naixen a Catalunya i que finalitzen el 
recorregut a la Mediterrània, sense desembocar en cap llera intercomunitària. 

Inclou les conques dels rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, 
Gaià, Tordera i Riudecanyes, així com la totalitat de les rieres costaneres compreses entre la 
frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. Exceptua la totalitat de la conca 
hidrogràfica de l'Ebre i també la del Sénia. 

Aquestes conques ocupen una superfície de 16.600 km2, xifra que representa el 52% del 
territori autonòmic. Inclouen 634 municipis i el seu conjunt està dividit en 28 unitats 
hidrològiques, conques, subconques o conjunt de les conques petites. Constitueixen el 
Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, són competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya i la seva gestió està encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua. 
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Figura 6. Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, i de les conques 
hidrogràfiques intercomunitàries de Catalunya, amb les aigües costaneres i de transició associades. El requadre vermell 
marca la situació de les obres a realitzar. Font: Document IMPRESS. Síntesi. Conques de Catalunya. 

Per a una gestió més efectiva, el pla hidrològic de les conques internes de Catalunya de 
1999 aplica una quàdruple divisió: Sistema Nord (tres subsistemes: Muga-Fluvià, Ter i 
Tordera); Sistema Centre (quatre subsistemes: Besòs-Maresme, Llobregat, Anoia, Garraf-
Foix); Sistema Sud i Sistema Baix Ebre-Montsià. 

6.3 Marc institucional 

A Catalunya, com en altres parts de l’Estat, existeixen diferents agents que presten serveis 
en les diferents fases del cicle de l’aigua. En la taula adjunta s’identifiquen els agents. 
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Taula 2. Quadre resum marc institucional. Font: Document IMPRESS. Síntesi. Conques de Catalunya. 

7 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

7.1 Estat de les masses d’aigua 

L’ACA en el seu document IMPRESS avalua l’estat actual de les masses d’aigua a tot el 
territori català. Es basa en una sèrie d’indicadors, d’entre els que destaca els abocaments a 
les lleres de rius com a fonts de contaminació, on els vessaments sense tractar puntuen 
molt negativament. 

L’objectiu del document és facilitar una línea de treball per acomplir amb els requisits de la 
DMA a l’any horitzó 2015. 

A la zona del projecte, als voltants del riu Ricardell, l’estat mig de les masses d’aigua és 
moderat. El fet que no hi hagi indústria al municipi de Biure –així com la previsió que no 
se’n desenvolupo cap- i la poca presència d’explotacions ramaderes i agrícoles, n’afavoreix 
els bons resultats. Per altra banda, per l’altre riu que transcorre pel municipi, el Llobregat 
d’Empordà, l’estat de les masses d’aigua és bo. Tanmateix, la DMA requereix com a mínim 
un estat bo, estat que actualment no es compleix pel riu Ricardell. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 1 - Antecedents 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  13 

 

Figura 7. Avaluació de l’estat ecològic de les masses fluvials de Catalunya. Font: Document IMPRESS. Síntesi. 
Conques de Catalunya. 

Les EDAR juguen un paper fonamental en el cicle de l'aigua. En elles es processa i recicla 
l'aigua abans de retornar-la al mitjà natural receptor, el que contribueix notablement a la 
preservació dels recursos naturals. Les EDAR permetran eliminar les contaminacions 
físico-químiques i biològiques de l'aigua. 

El programa PSARU 2005 promou el desenvolupament d’una xarxa eficient d’EDARs que 
satisfaci les exigències de la DMA en els temes de sanejament i abocaments d’aigües 
residuals al territori. 
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Figura 8. Mapa de les EDARs en funcionament a Catalunya (2010). Font: Infraestructura de Dades Espacials de 
Catalunya (IDEC). 

No obstant, l’accelerada urbanització i el desenvolupament de noves àrees residencials en 
zones on hi ha mancança de sistemes de tractament de residus (sòlids i líquids) o d’un 
sistema de sanejament en baixa adequat, han deixat un panorama on encara avui en dia s’hi 
poden trobar abocaments descontrolats al medi natural. Així es produeixen en l'actualitat 
nombroses i greus mancances dintre del cicle integral de l'aigua, sobretot quant al sistema 
de depuració, inexistent en moltes zones.  

De la mateixa manera, alguns nuclis de població que per motius generalment associats a la 
seva reduïda grandària o ubicació geogràficament dispersa, aboquen les seves aigües 
residuals directament a lleres i sòls, sense un tractament previ de depuració. 

7.2 Gestió de les infraestructures de sanejament (4) 

Hi ha diferents agents que proporcionen els fons que es disposen per a la realització de les 
millores a la xarxa de sanejament. En particular, a les Conques Internes de Catalunya (CIC), 
els agents que concedeixen subvencions relacionades amb el cicle de l’aigua són els 
següents:  

- La Unió Europea concedeix mitjançant els Fons de Cohesió i Feder. La UE 
concedeix aquests fons al Govern Central, que en destina una part a finançar 
actuacions directes (mitjançant empreses públiques) i l’altra és cedida a les 
Comunitats Autònomes perquè siguin aquests organismes els que els gestionin.  

- El Govern Central concedeix fons mitjançant els Ministeris d’Administracions 
Públiques, de Medi Ambient i d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’origen d’aquests 
fons són la UE (Fons de Cohesió i Feder) i els Pressupostos Generals de l’Estat.  
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- El Govern Autonòmic (Generalitat de Catalunya) concedeix fons mitjançant els 
Departaments de Medi Ambient, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i 
Indústria i de Governació i Administracions Públiques. Els fons que concedeix 
procedeixen dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i del Govern Central 
(procedents a la vegada de la UE i dels Pressupostos Generals de l’Estat).  

- Les Diputacions provincials. Reben fons tant del Ministeri d’Administracions 
Públiques (Govern Central), com de la Generalitat de Catalunya.  

Com que l’administració hidràulica de Catalunya exerceix les competències en matèria de 
sanejament en alta 2  amb règim de participació econòmica íntegre de les actuacions 
derivades de la planificació sectorial, cal definir de manera precisa quines actuacions han de 
ser finançades pel sistema públic de sanejament i quines han de ser suportades pels seus 
titulars, amb especial atenció a les promocions urbanístiques que comporten una 
consolidació de sectors, ja sigui de caràcter industrial o residencial. El servei de sanejament 
en baixa3 (serveis de recollida d’aigües residuals) són de competència municipal. Es presten 
bàsicament per gestió directa municipal, amb diferents graus de participació de la iniciativa 
privada en la conservació i el manteniment de clavegueram. 

Per altra banda, tots els serveis de sanejament en alta de Catalunya actualment és assumit 
per l’ACA. 

8 ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

El projecte es desenvolupa a la província de Girona, a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, i beneficia fonamentalment al municipi de Biure. Es remarca que l’obra 
s’emmarca en el programa PSARU 2005 amb 2014 com a any horitzó i amb tota Catalunya 
com àmbit d’actuació. 

  

                                                 

2 Sanejament en alta: Conjunt de béns constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, els col�lectors en 
alta i els col�lectors de restitució de l’aigua tractada al medi. On els col�lectors en alta són les conduccions i 
elements auxiliars necessaris per interceptar els abocaments agrupats de tots i cadascun dels nuclis, o part dels 
nuclis, que formen un sistema de sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
3 Sanejament en baixa: tot el que no forma part d’un sistema de sanejament en alta. 
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1 INTRODUCCIÓ 

La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per evitar 
dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte. 

Degut a que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans necessaris per 
dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres mètodes per a 
proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. Per tant, s’utilitzaran els 
recursos proveïts per les institucions competents com l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

2 OBJECTIU 

El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l'aixecament topogràfic per a 
la realització del projecte constructiu de l’EDAR i col�lectors en alta al municipi de Biure 
(Alt Empordà). 

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

- Senyalització de les bases. 

- Procediment per determinar les coordenades. 

- Aparells de mesura emprats. 

3 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 

La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:1000 i 1:5000 
digitalitzada de l’ICC, que està disponible gratuïtament al seu lloc web (www.icc.cat) 

En concret, la base topogràfica 1:5000 utilitzada es tracta dels fulls 306-80 i 307-80 de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i la topografia 1:1000 es tracta del projecte 00104767700 
de l’ICC. 

Degut a que la zona de domini de la topografia més detallada (1:1000) cobreix una extensa 
tot el nucli urbà, i comprèn totes les actuacions del present projecte, la majoria dels treballs 
s’han basat en aquesta base topogràfica. 

3.1 Senyalització de les bases 

Es procedeix a un reconeixement de la zona de treball, a fi de poder fixar les bases i poder 
garantir la seva permanència en el terreny durant el màxim de temps possible. Tanmateix, 
s’ha de tractar que les bases quedin fora de l'àmbit d'influència de l'obra. Les bases s'han de 
materialitzar en el terreny mitjançant algun tipus de suport, p.ex. claus d'acer, i amb pintura 
indicar-ne la seva numeració. 
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3.2 Procediment per determinar les coordenades1 

La implantació de coordenades es realitza mitjançant la identificació de diferents punts de 
control en el plànol de Catalunya a escala 1/1000 que l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
facilita gratuïtament. 

La metodologia a seguir seria: 

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

d’intersecció inversa2. Des d’aquesta base inicial, s’obtenen les coordenades per 
mètodes clàssics de poligonació3 de la resta. 

3) Radiacions: Des de les bases anteriors es prenen pel mètode de radiació tots els 
punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació. 

3.3 Ressenyes topogràfiques de les bases de replanteig de l’EDAR 

Per a l’adequat replanteig tant dels punts de l’EDAR com dels punts on es situen els pous 
de registre, s’inclouen en l’apèndix de l’annex els dos vèrtexs geodèsics de l’ICC situats al 
municipi de Biure. Aquests vèrtexs són els correponents als codis d’identificació següents: 
306080015 i 306080016. Al lloc web de l’ICC es pot obtenir informació actualitzada d’altres 
vèrtexs geodèsics propers a la zona de l’obra. 

Degut als mitjans dels que es disposa per a la realització del present projecte, no existeixen 
bases per al replanteig, ja que la topografia sobre la que s’ha treballat es la proveïda per 
l’ICC. 

                                                 

1
 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ofereix a tots els usuaris la gratuïta consulta dels mapes 

confeccionats, així com les ortofotos realitzades. Amb el programari adequat es poden calcular les 

coordenades UTM amb força precisió. En particular, el LizardTech GeoViewer i el MiraMon (tots dos de 

llicència gratuïta) permeten la seva consulta. 
2
 Les interseccions topogràfiques són mètodes topogràfics emprats per a determinar la posició de punts 

desconeguts. Són mètodes planimètrics i només requereixen la mesura de valors angulars preses en el 

camp. En el mètode de la intersecció inversa, s’estaciona en punts desconeguts i es visualitzen punts 

coneguts (dins la xarxa de punts de control). 
3
 El mètode de poligonació és un mètode per a l’aixecament planimètric de la zona. Consisteix en 

l’aixecament d’una poligonal, que és una línea constituïda per vèrtexs (estacions de la poligonal) i 

costats que els uneixen. Comprèn la mesura dels angles que formen les direccions dels costats adjacents 

i les distàncies entre els vèrtexs. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic realitzat pel 
projecte constructiu de l’EDAR i col�lectors en alta a Biure. S’ha realitzat un reconeixement 
geològic superficial de l’emplaçament de l’EDAR i la traça dels col�lectors, recolzat amb 
informació bibliogràfica. 

2 OBJECTIU 

És objecte del present informe caracteritzar els diferents materials que apareixen a la zona 
d’estudi, calcular l’excavabilitat i els talussos de les excavacions a realitzar i definir les 
condicions de suport dels elements que componen l’EDAR, en funció dels resultats 
obtinguts durant el reconeixement i la recerca d’informació. El valor d'aquestes dades serà 
estimatiu, ja que no es disposa ni dels mitjans econòmics ni materials per poder dur a terme 
un estudi amb el rigor necessari. La metodologia emprada és la d’adoptar valors de 
projectes que es trobin o bé a la vora o en emplaçaments similars. Bàsicament, s'ha 
considerat necessari extreure conclusions de: 

- Característiques geològico-tècniques de les zones afectades pel projecte.  
- Gruix i característiques dels sòls existents.  
- Condicions hidrogeològiques.  
- Excavabilitat de la zona.  
- Estabilitat dels talussos d'excavació. 
- Aprofitament dels materials d’excavació per reomplir la rasa.  
- Delimitació de possibles zones problemàtiques properes a la ubicació del projecte i 

recomanacions sobre mesures a adoptar. 

3 TREBALLS REALITZATS 

Per a la realització d’aquest informe s’ha consultat la cartografia geològica a escala 1/25000 
i 1:50000 editada per l’IGC, full 220-1-2 de Agullana i el mapa geològic comarcal de l’Alt 
Empordà, i la fotografia aèria de la zona a escala 1:25000, editada per l’ICC. 

Un geòleg ha d’haver reconegut “in situ” el terreny, realitzant una cartografia geològica de 
detall. 

El reconeixement del terreny s’ha de completar amb una campanya d’investigacions 
consistent en la realització d’un sondeig, i l’execució d’una calicata. És important que la 
persona encarregada de l’inspeccionament geològic pugui determinar els punts adients per a 
realitzar els diversos sondeigs. Per a la execució del sondeig cal utilitzar una màquina 
muntada sobre erugues. 
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4 MARC GEOLÒGIC 

4.1 Geologia general 

L’Alt Empordà està situat, en bona part, en una depressió tectònica reblerta de sediments 
dipositats durant el neogen i el quaternari. Les característiques litològiques d’aquesta 
comarca es detallen per ordre cronològic, des dels més antics fins els més moderns. 

 

Figura 1. Detall del temps geològic de l’era Cenozoica (més recent). 0-65 Milions d’anys enrere. Font: IGC. 

El paleozoic aflora extensament a la comarca, especialment a bona part del cap de Creus i 
l’Albera. A un nivell més concret, tenint en compte que aquesta era geològica comprèn 290 
milions d’anys, cal destacar els afloraments de l’ordovicià superior i el silurià a la muntanya 
del Montroig i voltants, fet que es concreta a Biure amb alguns petits afloraments a l’àrea 
més septentrional entre zones més extenses de material granític datat entre el Carbonífer i 
el Permià. 

El mesozoic està representat per roques dels tres períodes que el constitueixen, el triàsic, 
juràssic i cretaci. 

- Del triàsic hi són presents el buntsandstein format per lutites, arenites i rudites de 
color vermell i el muschelkalk format per calcàries, dolomies i margues, de les que a 
Biure n’hi ha un bon exemple a l’est del cas urbà entre l’Hostal Nou i Can Monner. 

- Del juràssic hi ha afloraments essencialment carbonatats i a la part alta presenta 
argiles groguenques; aflora al mantell de Biure, en els materials carbonatats s’han 
trobat fòssils: bivalves, belemnits, ammonítids, braquiòpodes i crinoïdeus. 

- El cretaci aflora en major extensió que els dos sistemes precedents. El cretaci 
inferior està constituït per calcàries detrítiques, bioclàstiques i lacustres. El cretaci 
superior està format per calcàries, calcàries margoses i calcàries bioclàstiques amb 
fòssils; aquests materials afloren als mantells de Biure. 
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El cenozoic és present àmpliament a la comarca i, a Biure, s’exemplifica amb els 
afloraments de margues de l’Ilerdià que s’extenen per la Serra d’Arques i la dels Tramonts 
al sud del municipi. 

Els dipòsits recents, quaternaris, que rebleixen la conca de l’Empordà, representats 
majoritàriament per sediments detrítics, es troben àmpliament desenvolupats a les valls dels 
cursos fluvials del Llobregat o el Ricardell. 

 

Figura 2. Emplaçament de l’obra en el mapa geològic. Font: Institut Geològic de Catalunya. Escala 1/25.000. 

Llegenda: Qt1 Graves amb matriu sorrenca a la base, que cap a sostre passen transicionalment a 
llims argilosos. Plistocè superior – Holocè inferior 

Tm1 Calcàries i dolomies amb intercalacions de margues. Fàcies Msachelkalk. Triàsic 
mitjà-superior. 

KSCd  Gresos , conglomerats, margues i calcàries. Santonià – Campanià. 

4.2 Descripció del terreny d’estudi 

Es pot observar que l’emplaçament de la depuradora, situat en el requadre vermell de la 
figura, es troba sobre la terrassa fluvial del riu Ricardell, que està formada per graves, sorres 
i lutites. Junt amb les barres fluvials actuals aquests materials constitueixen la terrassa més 
moderna i són d’edat holocena. 

El substrat es detecta a una profunditat al voltant del metre. La realització dels sondejos i la 
calicata haurien de corroborar els resultats. 

4.3 Hidrogeologia 

Degut a la presencia de la riera es preveu que el nivell freàtic estigui per sota la cota del riu 

Ricardell com a màxim. En períodes d’elevada pluviositat podria elevar‐se una mica. 

En la visita de camp no hi ha hagut cap element que faci pensar que el nivell freàtic es trobi 
per sobre del nivell del riu. S’ha de tenir en compte que el cabal del riu no és gaire elevat, i 
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la permeabilitat de la capa sobre la que es situarà la EDAR no és elevada, pel que es 
descarta la presencia de la capa freàtica a nivell superficial. 

No obstant, no es descarta la presència d’aigua superficial en períodes d’alta pluviositat, així 
com creixements sobtats en les zones pròximes a la riera existent. 

5 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

S’han distingit 2 nivells geotècnics: el sòl de cultiu i quaternari superficial i el substrat 
terciari de gresos i margues.  

5.1 Sòl quaternari al�luvial 

La parcel�la sobre la que s’ha de construir la depuradora es troba sobre la terrassa al�luvial, 
formada per graves, sorres i lutites. 

Segons es va poder observar a la visita de camp hi ha aproximadament mig metre de terra 
vegetal a tota la parcel�la. Sota d’aquesta es considerarà ja la capa al�luvial, formada per 
graves amb matriu sorrenca. Aquesta capa tindrà, segons els mapes geològics, una potència 
de 1-2 metres. 

Donat l’alt contingut en terra vegetal observat, aquests materials no es consideren aptes per 
a fonamentacions, ni per ser utilitzats en terraplens. 

5.2 Substrat terciari 

Es localitzarà sota la capa de la terrassa al�luvial. Està format per gresos i conglomerats 
organitzats en una seqüència granocreixent i estratocreixent en el seu tram superior. Tenen 
una potència màxima de 270 metres segons els mapes geològics, que conferiran una bona 
base per a ala terrassa al�luvial. 

6 RECOMANACIONS 

6.1 Talussos d’excavació 

En la determinació dels talussos d’excavació admissibles, en funció de l’alçada d’aquests i 
dels paràmetres resistents dels materials a excavar, s’ha tingut en compte la heterogeneïtat 
d’aquests materials. 

De manera conservadora s’ha estimat que els materials que constitueixen el quaternari 
tenen una cohesió molt baixa, per la qual cosa es podran adoptar talussos amb un pendent 
2H:1V en les excavacions a realitzar en aquest nivell. Pel substrat terciari es podran adoptar 
talussos amb un pendent 1H:2V. 

En cas de no adoptar els pendents recomanats, s’haurà de recórrer a l’apuntalament i 
protecció que es cregui adient de les rases executades, per tal que aquestes es mantinguin 
estables.  
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6.2 Excavabilitat 

Tots els materials presents en la parcel�la podran ser excavats per mitjans mecànics 
convencionals tipus retroexcavadora. En cas d’arribar al substrat terciari menys alterat pot 
ser necessària la utilització de maquinària de major potència, com el martell picador. No es 
preveu l’ús de voladura per l’excavació, però amb les dades disponibles no pot ser 
descartada. 

6.3 Altres recomanacions 

6.3.1 Agressivitat 

Donat que les fonamentacions de l’EDAR s’encasten en el substrat calcari, no són de 
preveure problemes d’agressivitat, pel que no serà necessari l’ús de ciment sulforesistent en 
el formigó de les sabates. 

6.3.2 Risc sísmic 

Segons la norma de Construcció Sismoresistent NCE-02 l’acceleració sísmica de càlcul ve 
donada per la següent fórmula: 

ac=S·p·ab 

On: 

- ab = acceleració sísmica bàsica definida a la Figura 3. 
- p = Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 

s’excedeixi ab en el període de vida de l’estructura de la construcció. Per a 
construccions d’importància normal com l’estudiada p=1,0. 

- S = coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor per al nostre cas de: 

	 =



1,25
 

 

Figura 3. Mapa sísmic de la norma sismoresistent. Font: Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02. 
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D’acord amb la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02, la perillositat sísmica del 
territori es defineix per mitjà del Mapa de Perillositat. Segon aquest mapa l’àrea d’estudi del 
present projecte es troba situada en una zona amb una acceleració sísmica de càlcul bàsica 
(ab) de 0.08�g i amb un coeficient de contribució k igual a 1. Per altra banda els nivells 
litològics detectats es classifiquen a efectes de sismoresistència com defineix la norma de la 
Taula 1. 

Tipus 
de 

terreny 

Descripció Coeficient 
C 

I Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques o de cisalla, vs>750m/s 

1.0 

II Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de 
cisalla 750m/s≥vs>400m/s 

1.3 

III Sòl granular de compacitat mitjana, o sòl cohesiu de consistència 
ferma o molt ferma. Velocitat de propagació ones elàstiques o de 
cisalla 400m/s≥vs>200m/s 

1.6 

IV Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les 
ones elàstiques transversals o de cisalla  vs>200m/s 

2.0 

Taula 1. Coeficient C. Font: Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 

Pels diferents nivells existents en la parcel�la d’estudi s’assignen els següents coeficients: 

 Tipus de terreny Coeficient C 

Sòl Quaternari Al· luvial IV 2.0 

Substrat Terciari I 1.0 

Taula 2. Coeficient C en el projecte. 

 

7 CONCLUSIONS 

1. La zona objecte d’estudi es troba situada damunt un substrat terciari recobert per 
un quaternari indiferenciat d’espessor variable entre 0,9 i 2,25 m en funció de la 
proximitat a la zona de riera (zones de sedimentació dels dipòsits quaternaris).  

2. Els talussos d’excavació temporals es podran realitzar amb un pendent 2H:1V en el 
sòl quaternari i de 1H:2V en el substrat, fent-se necessari l’ús de maquinària d’alta 
potència en cas d’aprofundir en el substrat. 

3. No serà necessari l’ús de ciment sulforresistent en el formigó de les sabates. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el disseny d’infraestructures de sanejament és important establir una correcta estimació 
de les taxes de població previstes pel territori. La població a l’any horitzó, que en projectes 
de depuradores d’aigües residuals s’estima en 25 anys1, cal considerar-lo pel correcte servei 
de les infraestructures. 

És per aquest motiu que es necessari trobat un procediment de prognosi poblacional que 
millor s’adapti a la realitat, i en funció de les dades disponibles permeti establir la tendència 
evolutiva de la població del municipi de Biure. 

2 OBJECTIU 

L'objecte de l'estudi és la determinació de la població futura o de càlcul (any horitzó 2036) a 
partir de les dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i 
l’Ajuntament de Biure, amb l’objectiu de definir les bases de dimensionament i de disseny 
de l’EDAR de Biure i els col�lectors en alta. 

3 POBLACIÓ  

3.1 Evolució demogràfica del municipi 

Per a la determinació de la població permanent de Biure s’utilitzen les dades del padró 
continu municipal proporcionades per l’IDESCAT, que s’actualitza anualment i funciona 
des del 1998, i que té finalitats administratives i de dimensionaments dels serveis públics. 
Així doncs, l’evolució demogràfica del municipi és la que mostra la Figura 1. 

 

Figura 1..Evolució demogràfica del municipi de Biure. Font: IDESCAT. 

                                                 

1 Segons les normes per a la redacció de projectes publicades pel Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
MOPU, que regulava les obres civils dins l’Estat Espanyol. 
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D’aquestes dades se n’extreu que la població ha crescut durant la darrera dècada encara que 
en els últims tres anys s’aprecia un estancament del creixement demogràfic. 

3.2 Població actual 

Segons les dades proporcionades per l’IDESCAT i l’Ajuntament de Biure, obtingudes del 
padró de l’any 2010, la població total del municipi de Biure es pot quantificar en 242 
habitants.  

Per a l’obtenció de la població estacional de la urbanització s’han fet servir les dades 
d’ocupació de les parcel�les. Segons les dades de l’IDESCAT el municipi està format per 
180 parcel�les, de les quals 99 són de primera residència, 65 segones residències i 16 estan 
deshabitades. Considerant un promig de 2 habitants per parcel�la en l’etapa estacional i que 
totes les parcel�les habitades es troben ocupades en temporada alta s’obté una població 
total de 372 habitants. 

 Població 2010 

 Fixa Estacional Total 

Biure 242 130 372 

Taula 1. Població any 2010. 

3.3 Població industrial actual 

Actualment no existeix cap activitat industrial important dins el municipi de Biure; per tant, 
pel present projecte no s’haurà de considerar població industrial equivalent.   

3.4  Càlcul de la població futura 

Per a l’obtenció de la població futura del municipi s’han fet servir les dades del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal de Biure. Aquest considera el Pla Parcial Urbanístic “La 
Famada” que pretén la construcció de 34 nous habitatges a la zona sud-oest del nucli de 
Biure, a banda i banda de l’accés al poble des de la carretera GIV-5044 fins el Centre Cívic 
municipal. L’àmbit de planejament objecte del present Pla Parcial limita al nord i a l’est amb 
el nucli urbà consolidat de Biure, mentre que al sud i a l’oest limita amb la carretera GIV-
5044 de Boadella a la N-II. 

Considerant un horitzó de 25 anys, es considera que totes les parcel�les de nova 
construcció estaran habitades el 2036, ja que es considera el cas més desfavorable. S’estima 
que la l’ocupació fixa en aquestes noves parcel�les serà semblant a l’ocupació actual en el 
municipi, o sigui d’un 60%. Per altra banda el 40% de les parcel�les es consideraran 
ocupades per població estacional. 

Per tant, s’obtindrà que la població fixa en el municipi serà de 302 habitants a l’any 2036. 
Per altra banda, considerant que el 100% de les parcel�les es troben ocupades en temporada 
alta, la xifra total d’habitants ascendirà a 474 habitants. 

En la següent taula s’indiquen les dades de població futura calculades d’acord amb suposat 
a l’anterior paràgraf: 
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 Població horitzó (2036) 

 Fixa Estacional Total 

Biure 302 172 474 

Taula 2. Població any horitzó. 

3.5 Càlcul de la població industrial futura  

Segons dades facilitades pel mateix Ajuntament, no es preveu la creació de nou sòl dedicat 
a activitats industrials dintre del municipi; per tant, no s’haurà de considerar població 
industrial equivalent per l’any de disseny. 

4 RESUM POBLACIÓ 

A la Taula 3 es resumeixen les poblacions actual i futura: 

 
Població 
permanent 

Població 
estacional 

Població 
industrial 
equivalent 

TOTAL 

Any base (2010) 242 130 0 372 
Any horitzó (2036) 302 172 0 474 

Taula 3. Resum de l’estudi demogràfic. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el dimensionament d’una EDAR és bàsic el coneixement dels cabals a tractar i quina és 
la seva càrrega contaminant. S’opta per fixar un màxim admissible a l’entrada de la 
depuradora. 

És prerequisit suposar que la dilució dels agents contaminants és tal que no afecta de mode 
significatiu a la qualitat de les aigües en el punt d’abocament. 

Cal remarcar que la solució és un compromís entre les condicions ideals d’abocament i els 
recursos tècnics i financers dels que es disposa. La no presència d’indústria a la zona ni 
d’explotacions ramaderes importants, facilita la tasca de definició de les càrregues 
contaminants. 

2 OBJECTIU 

L'objecte de l'estudi és la determinació dels cabals de disseny a partir de la població futura i 
de la dotació d’abastament. Per altra banda per determinar les càrregues contaminants de 
disseny s’utilitza també la població futura total (equivalent inclosa) i de les càrregues 
bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i P) en gr/hab/dia. 

3 CABALS ABOCATS 

3.1 Definicions generals 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la 
definició dels diferents conceptes que s'han fet servir: 

- Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes 
més industrials) que circulen pel col�lector existent i que es tracten a la planta 
depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d. 

- Cabal mig horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d'aigües residuals (urbanes 
més industrials) que circulen pel col�lector i que es tracten a la planta depuradora. 
Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en 
m3/h.  

- Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat 
moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el 
cabal mig horari per el factor punta obtingut a partir de la següent fórmula, 
presentada a Batanero (1994). 
 

FP=1,15+ �,���

����
	  

El factor punta resultant en el aquest cas és igual a 3,05. 

- Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un determinat 
moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal 
mig horari, és a dir, QMH per un factor mínim de 0,5. S'expressa en m3/h. 
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- Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de 
pluja, un cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera. Aquest 
cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 5 vegades el QMH en els 
trams de gravetat. S'expressa en m3/h. Aquest criteri d’elecció de factor igual 5 s’ha 
fet seguint les recomanacions de Metcalf-Eddy (2003) on es pot apreciar que pels 
valors de població que es tenen, el factor pel cabal de dilució és igual a 5. 

- Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de 
la planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs (decantadors, 
reactor biològic, etc.) com a les conduccions d’interconnexió (canals i tubs). 
S’expressa en m3/h. 

- Dotació d’abastament: segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Biure, el 
cabal d’abastament a l’any 2003 variava entre els 29 i els 38 m3/dia, essent el cabal 
mig d’abastament al llarg de l’any de 32 m3/dia. Extrapolant el valor del cabal a 

- a efectes de càlcul dels diferents cabals de disseny, i a falta de dades fiables sobre els 
consums totals del nucli estudiat, s’ha considerat com a dotació d’abastament un 
valor mig de 200 l/hab/dia.  

3.2 Cabals de disseny 

Per determinar el cabal actual que arribarà a l’EDAR es pren la població actual calculada en 
l’Annex 4 “Estudi demogràfic” i la dotació estimada de 200 l/hab/dia (considerant que 
arribarà a l’EDAR un 85%1 del cabal d’abastament, ja que la resta s’utilitza en processos de 
producció, pèrdues per infiltració, fuites...etc., tant en temporada baixa com en temporada 
alta). 

- Temporada baixa (població fixa): per fer el càlcul del cabal de disseny es mantenen 
les dotacions de consum actual, ja que no s’espera un canvi d’hàbits en la població, i 
s’apliquen a la població  futura calculada anteriorment:  

  Població futura fixa (any horitzó) : 302 hab.  

Dotació : 200 l/hab/dia 

302 hab · 200
l

hab · dia
· 0,85 = 51.340

l
dia

= 2,14
m�

h
 

Cabal futur domèstic (any 
horitzó) (m3/h) 

Cabal futur industrial (any 
horitzó) (m3/h) 

Cabal mig horari resultant 
(any horitzó) (m3/h) 

2,14 0 2,14 

Taula 1. Cabal entrant a l’EDAR en temporada baixa. 

- Temporada alta (població fixa + estacional): per fer el càlcul del cabal de disseny es 
mantenen les dotacions de consum actual, ja que no s’espera un canvi d’hàbits en la 
població, i s’apliquen a la població  futura calculada anteriorment:   
Població futura fixa + estacional (any horitzó) : 411 hab.  

                                                 

1
 Segons Metcalf & Eddy (2005), es defineix que entre el 60 i el 85 per 100 del consum per habitant es 

converteix en aigua residual. Es decideix utilitzar el valor del 85% ja que és més desfavorable. 
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Dotació : 200 l/hab/dia  

474 hab · 200
l

hab · dia
· 0,85 = 80.580

l
dia

= 3,36
m�

h
 

Cabal futur domèstic 
(any horitzó) (m3/h) 

Cabal futur industrial 
(any horitzó) (m3/h) 

Cabal mig horari resultant 
(any horitzó) (m3/h) 

3,36 0 3,36 

Taula 2. Cabal entrant a l’EDAR en temporada alta. 

En la següent taula es resumeixen els cabals mitjos diaris i horaris per la població fixa i 
estacional respectivament. 

 Cabal mig diari (QMD) [m3/dia] Cabal mig horari (QMH) [m3/h] 
Temporada baixa 51,34 2,14 
Temporada alta 80,58 3,36 

Taula 3. Cabals mitjos horaris i diaris en temporada baixa i alta. 

3.3 Resum de resultats 

Calculats els cabals mitjos horaris bàsics, es pot procedir a presentar la taula que recull el 
valor dels cabals més representatius per al disseny de l’EDAR, els quals corresponen a l’any 
horitzó durant temporada alta ja que és pel cas que es fa el dimensionament. 

Tal i com es justifica en l’annex corresponent, el valor dels factors punta pel pretractament 
i reactor biològic són 5 i 3 respectivament, seguint les recomanacions de Metcalf-Eddy 
(2003). 

 Cabal 

Cabal mig diari 80,58 m3/dia 
Cabal mig 3,36 m3/h 
Cabal punta 10,25 m3/h 
Cabal dilució 16,79 m3/h 
Cabal mínim (0,5 QMH) 1,68 m3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5�QMH) 16,79 m3/h 
Cabal màxim tractament biològic (3�QMH) 10,07 m3/h 

Taula 4. Resum dels cabals de disseny. 

4 CÀRREGUES CONTAMINANTS 

4.1 Definicions de disseny 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la 
definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació depuradora 
d'aigües residuals de Biure. 
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- pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials, sense 
pretractar, el seu pH oscil�la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de depuració no 
plantegen problemes. 

-  Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de 
l'evaporació a 103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues 
fraccions: sòlids suspesos (SS) i sòlids filtrables (SF). 

- Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en 
fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 µm. També 
es poden simbolitzar per MES. Els SS tenen dues fraccions: sòlids 
sedimentables (Ssed) i sòlids no sedimentables. Els sòlids sedimentables es 
defineixen com aquells que es dipositen en el fons d’un got cònic, anomenat 
con Imhoff2, després d’un període de 60 min. 

- Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre. El SF 
tenen dues fraccions: sòlids  en suspensió  col�loïdal (Scol) i sòlids en 
dissolució vertadera (SD), segons si les partícules sòlides tenen una mida 
superior o inferior a 10 -3 µm. 

- Demanda biològica d’oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la contaminació 
orgànica de les aigües residuals i s’utilitza per al dimensionament de les 
instal�lacions de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una 
mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies. 

- Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de 
matèria orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es 
defineix com la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en 
suspensió, tractant una mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La 
DQO d’una aigua residual sol ser major que la DBO5 a causa de l’existència d’un 
major nombre de compostos que s’oxiden per via química.   

- Nitrogen total Kjeldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen amoniacal 
potencial d’una aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic 
que pot transformar-se en ió amoni. 
És un paràmetre important en EDARs ja que mesura el nitrogen capaç de ser 
nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, desnitrificat a nitrogen 
gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 

- Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats, 
actua com nutrient sent un factor important en l’eutrofització. 

                                                 

2
 Poden veure’s tancs Imhoff en moltes formes, però sempre disposen d’una càmera superior per la que 

circulen les aigües negres en el seu període de sedimentació, a més a més d’una altra inferior on la 

matèria rebuda per gravetat roman en condicions tranquil·les per a la seva digestió anaeròbica. 

S’obtenen diversos avantatges: 

1) Els sòlids suspesos arriben a la càmera inferior en menor temps. 

2) La forma de la ranura i de les parets inclinades que té la càmera acanalada de sedimentació, 

força els gasos de la digestió a prendre un camí cap amunt que no pertorba l’acció 

sedimentadora. 
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4.2 Càrregues contaminants de disseny  

En aquest apartat es defineixen les dades de contaminació de les aigües que arriben a 
l’EDAR. Com que per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans 
necessaris per analitzar les característiques de les aigües de rebuig, per calcular els valors de 
les càrregues contaminants s’utilitzen valors estàndards i habituals en la planificació 
d’EDARs. 

Per calcular la càrrega contaminant s’utilitza la població futura total (474 habitants) i la 
càrrega estàndard contaminant per habitant. Amb el resultat de la càrrega contaminant i 
mitjançant el cabal de disseny horari es calcula la concentració per a cada paràmetre en 
mg/l. 

Paràmetre Càrrega 
estàndard 

contaminant 
per hab. 

(gr/hab/dia) 

Temp. Baixa Temp. Alta 

Càrrega 
contaminant 

(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

Càrrega 
contaminant 

(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

pH 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
DBO5 60 18,12 352,94 28,44 352,94 
DQO 120 36,24 705,88 56,88 705,88 
MES 90 27,18 529,41 42,66 529,41 
NTK 12 3,62 70,59 5,69 70,59 

P 3 0,91 17,65 1,42 17,65 

Taula 5. Concentracions de les càrregues contaminants per l’EDAR de Biure. 
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1 INTRODUCCIÓ i OBJECTIU 

L’objectiu del present Annex és el de resumir les condicions inicials i característiques 
bàsiques per al dimensionament del sistema de sanejament de les aigües residuals de Biure. 

Es descriuran així, el sistema de clavegueram a partir del que connectarà el col�lector en alta 
en direcció a la futura EDAR, els cabals de l’afluent i les seves càrregues contaminants, i les 
característiques que haurà de complir l’aigua de l’efluent de la depuradora i que serà 
abocada al riu Ricardell per complir les normatives europees. 

2 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE BIURE 

El nucli urbà del municipi de Biure disposa d’una xarxa en baixa1 de clavegueram de tipus 
unitari2, que serveix el 100% del nucli urbà i que s’ha anat desenvolupant en els darrers 
anys. Aquesta xarxa recull les aigües residuals del nucli de Biure i les aboca al riu Ricardell, 
sense realitzar-se cap tipus de tractament previ. 

 

Figura 1. Mapa topogràfic del municipi de Biure on es mostren en vermell els punts d’abocament d’aigües residuals al riu 
Ricardell 

                                                 

1 L’Agència Catalana de l’Aigua ho defineix de la següent manera: 
Sanejament en alta: el sistema de sanejament en alta és el conjunt de béns constituït per l’estació 
depuradora d’aigües residuals, els col· lectors en alta i els col· lectors de restitució de l’aigua tractada al 
medi. Essent els col· lectors en alta les conduccions i elements auxiliars necessaris per interceptar els 
abocaments agrupats de tots i cadascun dels nuclis, o part dels nuclis, que formen un sistema de 
sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 
Sanejament en baixa i instal· lacions associades: tot allò que no forma part del sistema de sanejament en 
alta forma part de la xarxa de sanejament en baixa. 
2 Xarxa de clavegueram unitària. És aquella xarxa que es caracteritza per conduir conjuntament les 
aigües pluvials i residuals. En períodes de pluja una part del cabal d’aigües residuals és, correctament 
diluït amb les aigües pluvials, abocat a lleres públiques i la resta del temps és conduït fins a una estació 
depuradora d’aigües residuals. 
Xarxa de clavegueram separativa. És aquella xarxa que es caracteritza per conduir separadament les 
aigües pluvials i residuals, mitjançant sistemes totalment independents, fins als punts d’abocament a llera 
pública (pluvials) i de tractament (residuals). En aquest cas les escomeses són dobles. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 6 – Bases de disseny 

Tutor: Martin Gullon Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  4 

Aquesta xarxa de clavegueram aboca les aigües residuals al riu Ricardell en 2 punts diferents 
al llarg del seu traçat pel poble. Aquests punts d’abocament haurien de ser captats pel futur 
col�lector. 

3 PARÀMETRES DE DISSENY 

3.1 Cabals i càrregues de disseny de l’afluent 

La població de disseny per a la EDAR és de 474 hab-eq, segons els càlculs efectuats en 
l’Annex 4 – Estudi demogràfic. Per altra banda els cabals i les càrregues contaminants de 
disseny de la nova EDAR es calculen a l’Annex 5 – Estudi de cabals i càrregues 
contaminants de disseny. 

La següent taula resumeix les característiques de l’afluent de l’EDAR. 

Característiques de l’afluent en temporada alta 
Població 474 hab 

Cabals 
Cabal mig diari 80,58 m3/dia 

Cabal mig 3,36 m3/h 
Cabal punta 10,25 m3/h 
Cabal dilució 16,79 m3/h 

Cabal mínim (0,5 QMH) 1,68 m3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5�QMH) 16,79 m3/h 
Cabal màxim tractament biològic (3�QMH) 10,07 m3/h 

Càrregues contaminants 

Paràmetre 
Càrrega 

contaminant 
(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

DBO5 28,44 352,94 
DQO 56,88 705,88 
MES 42,66 529,41 
NTK 5,69 70,59 

P 1,42 17,65 

Taula 1. Resum de les principals dades per al dimensionament. 

3.2 Càrregues de disseny de l’efluent (abocament al medi) 

En compliment de la directiva 91/271/CEE, els valors màxims a obtenir en concentració 
de les càrregues contaminants seran els que es mostren en la següent taula. 

Paràmetre Concentració 
DBO5 25 mg O2/l 
MES 35 mg/l 
NTK 15 mg/l 

Taula 2. Càrregues límit de l’efluent de l’EDAR de Biure. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objectiu del present annex és l’estudi d’alternatives per la construcció d’una EDAR pel 
nucli urbà de Biure per complir les normatives vigents. 

L’estudi d’alternatives constarà de tres etapes diferenciades: 

1. Determinació de la idoneïtat de connectar el sistema de sanejament de Biure amb 
algun altre proper o bé la construcció d’un sistema de sanejament individual per a la 
població. 

2. En cas que la solució òptima sigui la construcció d’un EDAR individual pel 
municipi de Biure, en aquesta segona etapa es localitzarà el millor emplaçament per 
la construcció d’aquesta EDAR. 

3. L’última etapa decidirà quin és el tractament òptim a realitzar a les aigües residuals 
tenint en compte tots els tractaments tècnics, econòmics i legals. 

El punt 3 del present annex defineix la metodologia multicriteri emprada en la presa de 
decisions. Els punts següents tracten cada una de les etapes de l’anàlisi d’alternatives, i 
finalment el punt 7 es resumeixen els resultats obtinguts. 

2 DADES DE PARTIDA 

Les dades de partida per al desenvolupament del projecte de l’EDAR estan resumits en 
l’Annex 6 –Bases de disseny i els desenvolupats en els dos annexos anteriors. 

3 METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 

L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que 
intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 

Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie 
d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els mètodes 
d’ajuda a la decisió multicriteri és ajudar a l’autoritat competent a escollir les millors 
alternatives, basant-se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències de qui 
pren les decisions. 

A continuació es defineixen els elements clau de l’anàlisi multicriteri: 

• Alternativa: són les opcions necessàries a comparar per tal de prendre una decisió. 

• Criteri: són els elements rellevants per la persona que pren la decisió a l’hora 
d’escollir entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les 
preferències entre les diferents alternatives respecte un cert punt de vista, o sigui ha 
d’estar justificat per algun motiu. Dóna valors que permeten ordenar les alternatives 
de millor a pitjor. En el cas de considerar que dues alternatives estan al mateix 
nivell, les dues rebran el mateix valor. 

• “Decisor”: persona o autoritat competent que pren les decisions. 
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En la presa de decisions intel�ligents, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del 
problema que se’ns plantegi. En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà 
el de escollir la alternativa òptima a desenvolupar en el present projecte per al problema de 
tractament de les aigües residuals del municipi de Biure. 

Concretament, en el nostre cas, el procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en 
cadascuna de les etapes serà el següent:  

1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt és sens dubte el 

més subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, 
així com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 

3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la 
mínima. 

4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del 
criteri). Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les 
preferències del decisor. 

5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els 
criteris ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació 
global de la alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima 
de totes les plantejades segons l’anàlisi efectuat. 

3.1 Anàlisi de sensibilitat 

En aquest apartat es pretén establir la validesa del treball exposat en l’apartat anterior 
d’aquest punt dedicat a l’anàlisi multicriteri. El terme ‘validesa’ vol reflectir, en aquest 
context, el fet que tota la feina d’avaluació i valoració realitzada fins al moment pot tenir 
errors que portin a una classificació incorrecta de les alternatives, degut al component 
subjectiu. 

L’anàlisi de sensibilitat es fonamenta en la idea de variar lleugerament els pesos assignats als 
diversos objectius i observar el comportament de les puntuacions definitives obtingudes. Si 
en fer aquest canvi les variacions són mínimes o inexistents, podrem concloure que les 
suposicions fetes, tant en valoracions com en l’elecció de pesos, són suficientment 
encertades. 

4 SELECCIÓ GENERAL D’ALTERNATIVES 

Aquest apartat pretén decidir la idoneïtat de la construcció d’una nova EDAR individual 
pel municipi de Biure, la construcció d’una EDAR per uns quants municipis de la zona, o 
bé la unió del sistema de sanejament del poble a alguna de les plantes de tractament 
d’aigües actualment en funcionament properes a Biure. 
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4.1 Descripció d’alternatives 

Abans de començar a projectar és necessari analitzar exhaustivament la problemàtica 
existent i prendre una primera decisió ¿és realment necessari realitzar el projecte de 
l’EDAR? 

La resposta és clara i concisa: cal actuar per millorar la qualitat de les aigües residuals 
abocades i com a conseqüència la qualitat de vida de la comarca. No és concebible avui en 
dia l’abocament descontrolat d’aigües residuals al medi natural. 

Hi ha hagut una tendència de plantejar com a mesura justificativa de projectes l’avaluació 
de l’Alternativa Zero (és a dir, la no execució del projecte) que des del punt de vista 
enginyeril resulta flagrantment innecessari. És obvi que la no realització del projecte 
comportaria un greu error, i el que cal és redactar-lo de manera que s’optimitzin totes les 
variables que hi intervenen.  

L’Alternativa Zero no comportaria cap millora socioeconòmica, i a més contribuiria a 
allargar el conjunt de danys i riscos de contaminació d’aigües superficials. En aquest cas, la 
zona d'estudi quedaria tal i com està en l'actualitat, sense solucionar la problemàtica dels 
punts d’abocament descontrolat que existeixen. Feta aquesta consideració, es passa a 
realitzar l’anàlisi de les diferents alternatives. 

Com es pot observar a la Figura 1Figura 1, i segons la informació extreta de l’ACA i del 
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, hi ha diverses EDARs 
properes a Biure: 

- Figueres: tractament biològic amb tractament Terciari. Cabal de disseny de 22.128 
m3/dia, població equivalent de disseny de 110.640 hab-eq i DBO5 de disseny de 
300 mg/l. 

- Agullana: tractament biològic amb eliminació de Nitrogen. Cabal de disseny de 204 
m3/dia, població equivalent de disseny de 1.003 hab-eq i DBO5 de disseny de 295 
mg/l. 

- La Jonquera: tractament biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor. Cabal de 
disseny de 3.572 m3/dia, població equivalent de disseny de 25.421 hab-eq i DBO5 
de disseny de 427 mg/l. 

Hi ha més depuradores a la comarca, però degut a la orografia i a la distància aquestes ja no 
es consideren en l’estudi. 
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Figura 1. Mapa de la comarca de l’Alt Empordà amb la situació de les depuradores actualment en servei (2010). En verd 
es mostra el municipi de Biure i  els punts blaus indiquen les diferents depuradores properes. Font: Elaboració pròpia 
amb dades facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Estudiant les característiques de cada una de les depuradores, s’extreu que l’EDAR 
d’Agullana té una capacitat de tractament baixa, pel que la seva ampliació suposaria la 
duplicació de les instal�lacions, i per tant el mateix cost que una nova depuradora. 
D’aquesta manera aquesta possible connexió queda descartada. 

Tenim així dues connexions relativament viables: amb La Jonquera, o bé amb l’EDAR de 
Figueres. Ambdues per les seves característiques podrien tractar les aigües residuals de 
Biure, tot i que amb possibles requeriments d’ampliació. 

Així doncs, s’estudiaran les següents alternatives: 

1. Alternativa 1: Connexió a l’EDAR de Figueres. 
2. Alternativa 2: Connexió a l’EDAR de La Jonquera. 
3. Alternativa 1: Construcció d’una nova EDAR a Biure. 

4.2 Criteris de selecció i valoració de les alternatives 

Com a criteris s’han tingut en compte 3 tipologies de criteris: econòmics, tècnics i 
mediambientals. 

4.2.1 Criteris econòmics 

Els criteris econòmics fets servir es descriuen a continuació: 

Inversió en col·lectors 
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S’adopta com a estimador dels costos dels col·lectors necessaris la longitud necessària amb 
algunes puntualitzacions: 

- En cas de col·lectors de gravetat, s’utilitza la seva longitud com a estimador del 
cost. 

- En cas de col·lectors a pressió que requereixin bombament per salvar desnivells es 
considera com a estimador del cost la seva longitud multiplicada per un factor k. 

Aquest factor dependrà del desnivell a salvar així com de la facilitat d’accés als terrenys a 
salvar. 

En el cas que ens ocupa, la Taula 1 resumeix longituds i costos considerats, així com el 
factor normalitzat d’aplicació a aquest criteri. Òbviament, la alternativa òptima serà la que 
tingui un cost menor. 

Inversió en col�lectors 
 Longitud (km) Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1 10,6 10,6 0,05 
Alternativa 2 2+6,8 12,6 0,04 
Alternativa 3 0,5 0,5 1 

Taula 1. Longituds i costos de construcció per alternativa i factors unitaris. 

Les longituds del col�lector són en planta, i per tant no són longituds reals. En cas de 
col�lectors de gravetat l’error és despreciable, però no així en cas de col·lectors a pressió. La 
longitud en planta està calculada seguint traçats viables per a cada tipus de col·lectors. 

El factor que s’ha fet servir per l’Alternativa 2 pel tram a pressió és de k=1,5. 

S’ha de tenir en compte, que en el cas de l’alternativa 1, la longitud de col·lector 
comptabilitzada es fins a l’Aigüeta (municipi de Cabanes), degut a que allà ja existeix un 
sistema de col·lectors que porten les aigües residuals cap a la depuradora de Figueres. És 
suposa per tant, que aquest sistema de col·lectors tindria capacitat suficient per absorbir els 
cabals de Biure. 

Inversió en línies de tractament 

Igual que en el cas anterior, es pren el cost de construcció aproximat com a factor de 
comparació. Per a la estimació de costos de construcció es prenen les taules publicades a 
“XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones 
Depuradoras” impartit pel CEDEX, en el que s’estableixen els costos de construcció 
estratificats per capacitat de depuració de la EDAR. 
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Figura 2. Costos de construcció de depuradores (€/h-e). Font: XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX. 

A l’alternativa 3 els costos de construcció es poden aplicar directament ja que es construeix 
una nova EDAR, però en canvi en l’alternativa 1 i 2, els costos poden veure’s magnificats 
degut a que no s’hauria de construir una nova planta, sinó ampliar l’existent, i per tant se li 
aplica per seguretat un factor al cost de k2=2. D’aquesta manera es té en compte la 
possibilitat d’afectacions a la depuradora existent que incrementin el cost més del previst. 

Els valors obtinguts per aquest cas són a la Taula 2. 

Inversió en línies de tractament 
 Habitants equivalents 

de disseny 
Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1 110.640 242 1 
Alternativa 2 25.421 242 1 
Alternativa 3 474 1012 0,24 

Taula 2. Habitants i cost per tractament amb els respectius factors unitaris. 

Costos d’explotació 

Per a la comparació dels costos d’explotació s’utilitza els costos unitaris per m3 d’aigua 
tractada. Analitzant els costos d’explotació de diverses infraestructures de sanejament 
s’obté la funció que relaciona els costos d’explotació amb el cabal tractat i que es mostra a 
la Figura 3. 
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Figura 3. Cost de manteniment en m3 d’aigua tractat. 

Així, els cabals i costos per a cada una de les alternatives venen donats a la Taula 3. 

Cost d’explotació 
 Cabal (m3/dia) Cost €/m3 Factor unitari 

Alternativa 1 22.128 0,22 1 
Alternativa 2 3.572 0,29 0,76 
Alternativa 3 81 0,95 0,23 

Taula 3. Costos de manteniment. 

A l’alternativa 2 s’han considerat els costos de bombament de l’aigua residual. 

4.2.2 Criteris tècnics 

Els criteris tècnics fets servir es descriuen a continuació: 

Laminació del factor d’estacionalitat 

És coneguda la relació inversa existent entre el número d’habitants servits i el factor 
d’estacionalitat. Amb aquesta variable es pretén avaluar aquest efecte. 

S’adopta com a variable de comparació la població servida actualment per aquestes 
depuradores (que no la de disseny), a partir del que s’obté el factor unitari de la Taula 4. 

Laminació del factor d’estacionalitat 
 Població servida (hab) Factor unitari 

Alternativa 1 47.224 1 
Alternativa 2 2.972 0,06 
Alternativa 3 302 0,01 

Taula 4. Criteri de factor d’estacionalitat. 
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Dispersió del cabal d’abocament 

Aquest criteri valora els dos efectes positius de la dispersió dels punts de l’abocament; per 
un costat, l’augment de l’autodepuració, i per l’altre, l’augment dels cabals del riu en trams 
entremitjos. 

Com a variable de comparació s’utilitzarà la funció dels cabals d’abocaments següent: 

f=
∑ qi

2n
i=1

	∑ qi
2n

i=1 

2
�n0,75

 

Essent n el nombre de punts d’abocament diferents, i qi el cabal de cadascun d’aquests 
punts. 

Aquesta funció dona per n fixa el seu mínim per abocaments repartits a parts iguals entre 
tots els n punts. Així penalitza situacions amb molts punts d’abocament però on hi ha un 
punt principal i els altres són menyspreables. A més a més, la funció f es decreixent a mida 
que va augmentant n. 

A partir dels cabals de tots els punts d’abocament per cadascuna de les alternatives es troba 
la valoració d’aquest criteri a la Taula 5. La alternativa òptima es la que te una menor funció 
f. 

Dispersió dels cabals d’abocament 
 f Factor unitari 

Alternativa 1 0,6039 0,43 
Alternativa 2 0,3531 0,73 
Alternativa 3 0,2578 1 

Taula 5. Criteri de factor dispersió dels abocaments. 

Fiabilitat de les instal�lacions 

Amb aquest criteri es té en compte l’efecte produït per una avaria en alguna de les 
instal�lacions. Es pren com a variable de comparació el volum diari tractat dividit pel 
nombre de línies de tractament disponibles. Així, intenta donar una mesura del volum 
d’aigua que quedaria sense tractar en cas que fallés una línia de tractament. La alternativa 
òptima es la que tindria un volum menor. 

Fiabilitat de les instal�lacions 
 Cabal entre núm. de línies de 

tractament (m3/dia/línia 
tractament) 

Factor unitari 

Alternativa 1 11064 0,01 
Alternativa 2 3572 0,02 
Alternativa 3 81 1 

Taula 6. Criteri de fiabilitat. 
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Fiabilitat tècnica de construcció dels col�lectors 

Amb aquest criteri es pretén donar una mesura de la simplicitat tècnica de cadascuna de les 
alternatives pel que fa a la construcció dels col·lectors. 

En aquest cas, es creu convenient utilitzar com una mesura de la facilitat tècnica de 
construcció dels col·lectors el cost estimat anteriorment per aquests, ja que habitualment el 
cost de construcció reflexa força bé la dificultat en la construcció. 

Facilitat tècnica de construcció dels col�lectors 
 Estimador Factor unitari 

Alternativa 1 10,6 0,05 
Alternativa 2 12,6 0,04 
Alternativa 3 0,5 1 

Taula 7. Facilitat tècnica de construcció dels col�lectors. 

Facilitat tècnica de construcció 

Amb aquest criteri s’ha pretès donar una mesura de la simplicitat constructiva de les obres 
excloent els col·lectors. Aquest valor s’ha estimat tenint en compte les peculiaritats de 
cadascuna de les alternatives. Així, fent servir la següent escala de valors s’ha estimat el 
valor d’aquest criteri per cada variable: 

Rang de complexitat Índex 
Nul�la 1 
Lleu 0,8-0,9 

Moderada 0,5-0,7 
Elevada 0,3-0,4 
Extrema 0-0,2 

Taula 8. Avaluació de la simplicitat de l’obra. 

Tenint en compte que per a l’alternativa 1 la ampliació de la depuradora afectarà al 
funcionament normal d’aquesta i que a més a més, és de mida gran, es considera la 
complexitat com a moderada. En el cas de la alternativa 2, al ser una depuradora de mida 
menor, es considera que la seva ampliació serà menys dificultosa, i s’assigna una dificultat 
moderada però menor que en el cas anterior. 

En el cas de l’alternativa 3, degut a que la construcció d’una nova depuradora no té 
afectacions a sistemes en funcionament, i que a més a més, la construcció d’aquest tipus de 
sistemes de sanejament està molt estès i consolidat, es considera la dificultat tècnica gairebé 
nul�la. S’ha de tenir en compte que la disponibilitat de terreny per a aquesta alternativa és 
molt elevada, i per tant no comporta cap mena de restricció. 

Facilitat tècnica de construcció 
Alternativa 1 0,60 
Alternativa 2 0,70 
Alternativa 3 0,95 

Taula 9. Facilitat tècnica de construcció de l’EDAR. 
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4.2.3 Criteris ambientals 

Els criteris mediambientals considerats són els següents: 

• Afectacions a la població humana. 

• Afectacions al medi ambient. 

• Afectacions a la xarxa fluvial. 

L’escala utilitzada per assignar una valoració comparativa a cadascun dels criteris ve donada 
per la Taula 10. 

Rang de complexitat Índex 
Nul�la 1 
Lleu 0,8-0,9 

Moderada 0,5-0,7 
Elevada 0,3-0,4 
Extrema 0-0,2 

Taula 10. Qualificació de l’impacte. 

Cal destacar que no s’intenta realitzar un estudi d’impacte ambiental de cada una de les 
propostes d’actuació, sinó que únicament s’intenta avaluar alguns dels punts més 
importants per tenir criteris objectius de decisió entre cadascuna de les alternatives. 

Afectacions a la població humana 

En aquest criteri s’ha considerat que l’alternativa que afecta de manera més important la 
població i l’activitat humana és la alternativa número 3. Aquesta, que suposa la construcció 
d’una nova planta depuradora afectarà més negativament amb la seva construcció i el seu 
impacte visual a la població. La qualificació que se li dona es moderada en la part alta, degut 
a que l’impacte es pot minimitzar si s’allunya la nova infraestructura de la població. 

Per altra banda, les alternatives 1 i 2 afecten en menor mesura la població. Afecten també 
però, ja que els col·lectors que s’haurien de construir afectarien a industries i habitatges 
existents per evitar bombaments. 

Afectacions a la població 
Alternativa 1 0,80 
Alternativa 2 0,80 
Alternativa 3 0,70 

Taula 11. Afectacions a la població. 

Afectacions al medi ambient 

En aquest cas es considera que les majors afectacions al medi les faran les alternatives 2 i 3, 
degut a que la primera exigeix la construcció d’un col·lector per sobre una serra força 
important i paratge de valor natural, el que malmetrà temporalment i permanentment el 
medi. Per altra banda, l’alternativa 3 exigeix la construcció d’una nova infraestructura, però 
en canvi, es redueix l’impacte per construcció de nous col·lectors. 
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L’alternativa 1 té un impacte important també, ja que el col·lector a construir aniria seguint 
la llera de la riera de Carme, malmetent la vegetació i fauna. S’ha tingut en compte però, 
que un cop acabada la construcció, el medi natural es va regenerant fins a esborrar les 
marques de la construcció. 

Afectacions al medi 
Alternativa 1 0,80 
Alternativa 2 0,70 
Alternativa 3 0,70 

Taula 12. Afectacions al medi. 

Afectacions a la xarxa fluvial 

En aquest cas s’ha considerat l’efecte negatiu que té cadascuna de les alternatives sobre la 
xarxa fluvial respecte la situació actual. 

En primer lloc s’ha valorat molt positivament l’alternativa 3, amb un impacte lleu, degut a 
que s’ha considerat beneficiós el projecte enfront la situació actual. Els cabals depurats per 
la nova EDAR de Biure s’abocarien al riu Ricardell, augmentant el cabal d’aquest, 
augmentant d’aquesta manera l’estat de salut del riu aigües avall. 

En les alternatives 1 i 2 s’ha penalitzat el segrest de les aigües residuals de Biure del riu 

Ricardell, per abocar‐les directament a la riera de Figueres i al riu Llobregat un cop 
depurades, respectivament. Tot i que aquesta situació és preferible a la situació actual 
d’abocament directe al medi de les aigües residuals, s’ha considerat que té un impacte 
moderat. 

Afectacions a la xarxa fluvial 
Alternativa 1 0,60 
Alternativa 2 0,60 
Alternativa 3 0,90 

Taula 13. Afectacions a la xarxa fluvial. 

4.3 Pes específic dels criteris estudiats 

Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva avaluació per cadascuna 
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final. 

Aquest pes que s’assignarà a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es 
consideri que tenen en la decisió final. 

En el cas que ens ocupa s’han considerat els criteris econòmics i tècnics com els més 
importants, amb una importància relativa de cada subtipus igual al 42,5 %. Als criteris 
mediambientals se’ls ha assignat un pes específic del 15%. 
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Criteri Pes específic 
Econòmics 40 

Inversió en col�lectors 20 

Inversió en línies de tractament 10 

Costos d’explotació 10 

Tècnics 45 

Laminació del factor d’estabilitat 6 

Dispersió del cabal d’abocament 8 

Fiabilitat de les instal�lacions 6 

Facilitat tècnica construcció col�lectors 13 

Facilitat tècnica construcció EDAR 12 

Ambientals 15 

Afectacions a la població humana 5 

Afectacions al medi 5 

Afectacions a la xarxa fluvial 5 

TOTAL 100 

Taula 14. Pes específic dels criteris. 
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4.4 Matriu d’anàlisi multicriteri 

Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant aquests, i el 
pes específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió per cada 
alternativa. La taula 15 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes 
específic 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Econòmics 40 21,00 18,40 24,70 

Inversió en col�lectors 20 0,05 0,04 1 

Inversió en línies de tractament 10 1 1 0,24 

Costos d’explotació 10 1 0,76 0,23 

Tècnics 45 17,35 15,24 38,46 

Laminació del factor d’estabilitat 6 1 0,06 0,01 

Dispersió del cabal d’abocament 8 0,43 0,73 1 

Fiabilitat de les instal�lacions 6 0,01 0,02 1 

Facilitat tècnica construcció col�lectors 13 0,05 0,04 1 

Facilitat tècnica construcció EDAR 12 0,6 0,7 0,95 

Ambientals 15 11,00 10,50 11,50 

Afectacions a la població humana 5 0,8 0,8 0,7 

Afectacions al medi 5 0,8 0,7 0,7 

Afectacions a la xarxa fluvial 5 0,6 0,6 0,9 

TOTAL 100 49,35 44,14 74,66 

Taula 15. Matriu d’anàlisi multicriteri. 

Com es pot observar, l’anàlisi dóna que l’alternativa òptima és la 3, que consisteix en la 
construcció d’una nova EDAR a Biure, per davant de la connexió amb sistemes de 
sanejament ja existents. 

4.5 Anàlisi de sensibilitat 

El procediment seguit ha estat augmentar en deu punts el pes de cadascun dels criteris, 
tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Aquests punts es resten a la resta de criteris de 
forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han estat els 
següents: 
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 Econòmics Tècnics Ambientals 
Hipòtesi base 40 45 15 

Hipòtesi 1 50 40 10 
Hipòtesi 2 35 55 10 
Hipòtesi 3 35 40 25 

Taula 16. Valoració assignada a cada criteri, per a cada una de les combinacions diferents. 

La taula següent mostra un resum dels resultats de puntuació per a cadascuna de les 
alternatives per a cadascun de les quatre combinacions de pesos diferents: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Hipòtesi base 49,35 44,14 74,66 

Hipòtesi 1 48,84 43,69 73,04 
Hipòtesi 2 46,76 41,02 76,04 
Hipòtesi 3 51,49 46,87 75,66 

Taula 17. Puntuació de cada una de les alternatives en funció de les diferents combinacions de pesos. 

4.6 Conclusió 

L’anàlisi multicriteri resol que la millor opció per a l’actual projecte és la construcció d’una 
EDAR específica pel municipi de Biure. A més, l’anàlisi de sensibilitat mostra que si es 
modifiquen les ponderacions dels pesos que es donen a cada un dels criteris, els resultats 
que s’obtenen per les diferents alternatives difereixen molt poc, confirmant així que la 
millor opció és la construcció d’una nova EDAR. 

5 SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE L’EDAR 

Aquest apartat pretén decidir l’emplaçament òptim de l’estació depuradora d’aigües 
residuals al municipi de Biure. 

5.1 Condicionants d’ubicació i alternatives 

Per a la decisió de l’emplaçament de la nova planta de tractament d’aigües residuals hi ha 
diversos factors limitants, així com alguns factors condicionants que s’explicaran a 
continuació. 

En primer lloc, i com a factors limitants, la localització de la EDAR ha d’estar a la vora del 
riu Ricardell, o almenys molt pròxima. A més a més, aquesta s’haurà de situar aigües avall 
de tots els punts d’abocament del clavegueram al riu, per evitar el bombament en la mesura 
del possible de les aigües residuals. Tenint en compte l’estructura de la població i la seva 
topografia, no tindria sentit intentar localitzar la EDAR en algun punt aigües amunt de 
l’últim punt d’abocament degut a que el casc urbà ocupa gairebé tot l’espai disponible. 

Així, a partir dels factors limitants es pot establir la zona de factibilitat tècnica d’instal�lació 
de la nova depuradora. Dintre d’aquesta zona, i tenint en compte els factors condicionants 
que s’expliquen en el punt següent es seleccionen 3 parcel�les en diferents punts del terme 
municipal com a possibles ubicacions de la futura depuradora. 
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Les 3 alternatives seleccionades es poden observar a la Figura 4 en vermell sobre la base 
topogràfica 1:5000 de Biure. Totes les alternatives estan situades en terrenys no 
urbanitzables, i on actualment no hi ha cap aprofitament econòmic o bé són conreus. Així, 
la incidència amb el pla urbanístic de la població es nul�la en tots els casos. 

 

Figura 4. Base topogràfica de Biure de base 1:5000 amb les tres alternatives d’emplaçament de l’EDAR on s’indiquen les 
tres alternatives d’emplaçament. 

5.2 Criteris de selecció i valoració de les alternatives 

Per a la selecció de la solució òptima de localització de la nova EDAR s’han de estudiar els 
factors que condicionen la seva construcció i funcionament per tal d’establir criteris 
objectius que ens permetin determinar quina de les alternatives proposades és la millor. 

El conjunt de condicionants i criteris s’han agrupat en 3 conjunts com en el cas anterior: 

1. Criteris econòmics 
2. Criteris estrictament tècnics 
3. Criteris ambientals 

Entre els criteris econòmics s’han estudiat variables tals com la longitud necessària de 
col·lectors per a cada alternativa (i per tant el seu cost), una estimació del cost del 
moviment de terres necessari per a cada alternativa en funció de la ondulació del terreny i 
cota, i un estimador del cost general de l’obra englobant altres aspectes no tractats en els 
punts anteriors. 

Pel que fa als criteris estrictament tècnics es tracta de condicionants tècnics que poden 
variar el cost d’inversió inicial de l’obra, així com el cost de la seva explotació. Cap dels 
criteris tècnics per tant és limitant o podria impedir alguna de les alternatives, com ja s’ha 
explicat. Tot i valorar‐se l’aspecte tècnic d’aquests criteris, aquests tenen una relació 
immediata amb el cost de construcció o explotació de l’obra. Els criteris tinguts en compte 
són per exemple les condicions geotècniques, la inundabilitat de la parcel�la, l’accessibilitat 
o la disponibilitat de terrenys. 

Finalment, quant als criteris ambientals s’ha valorat l’efecte que la infraestructura pot tenir 
sobre el medi que l’envolta, així com les afectacions sobre la població humana en cada cas. 
Els criteris concrets tinguts en compte són l’impacte visual i acústic, l’acceptació social, i les 
molèsties que les obres poden provocar sobre la població. 

Alt. 1 Alt. 2 

Alt. 3 
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A continuació es descriuen cadascun dels criteris així com la puntuació assignada a 
cadascuna de les alternatives. 

5.2.1 Criteris econòmics 

Cost dels col�lectors 

En la selecció de la localització de la nova EDAR un dels elements fonamentals per a 
aquesta decisió es el cost de col·lectors necessaris per la seva instal�lació. Com més lluny del 
nucli urbà i dels punts d’abocament estigui la parcel�la proposada major serà el cost en 
col·lectors. Degut a que per a totes les alternatives el terreny es semblant i la major part del 
col·lector es comú per a totes les alternatives, s’ha considerat com a estimador del cost de 
construcció la longitud de col·lector necessària. Les condicions de construcció per a tot el 
seu traçat son les mateixes en tots els casos, ja que s’ha tractat d’evitar noves expropiacions 
amb el seu traçat provisional seguint la carretera GIV-5044, i la profunditat del col·lector es 
mantindrà més o menys constant al llarg del seu traçat. 

La Taula 16 resumeix les longituds dels col�lectors per cada una de les alternatives així com 
els seus factors unitaris. 

Cost dels col�lectors 
 Longitud (m) Factor unitari 

Alternativa 1 520 1 
Alternativa 2 750 0,69 
Alternativa 3 950 0,55 

Taula 18. Cost dels col�lectors. 

Moviments de terres 

En aquest criteri s’ha intentat tenir en compte el cost que té cada alternativa en el 
moviment de terres, segons la seva ondulació i la seva cota. Òbviament, com més ondulat i 
menys pla sigui el terreny majors moviments de terres es necessitaran, incrementant el cost. 
Però un altre element fonamental serà també la cota mínima necessària per la construcció 
de la EDAR degut a la inundabilitat de la parcel�la estudiada. Si la parcel�la està per sota de 
la cota d’inundació per un període de retorn de 500 anys s’haurà d’elevar el terreny segons 
la normativa aplicable (consultar annex 9: Estudi d’inundabilitat) incrementant en gran 
mesura també el cost de l’obra. 

Com es pot comprovar en l’annex 9, la cota a la que arriba el riu Ricardell per un període 
de retorn de 500 anys és 55,63 metres. Per tant totes les parcel�les es troben a una cota 
superior a aquesta, per tant no s’hauran de fer moviments de terres en aquest sentit. 

Els terrenys on es situen les alternatives 1 i 2 tenen un desnivell d’uns 3 metres cada un, per 
tant s’hauria de fer un moviment de terres per tal de crear una esplanada on es pugui situar 
l’EDAR. Per altra banda, el terreny de l’alternativa 3, presenta menys desnivell, per tant 
necessitaria d’un moviment de terres menor. 
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Quant als moviments de terres d’accés als terrenys, per l’alternativa 2 s’hauria 
d’acondicionar el camí d’accés per tal que hi poguessin passar vehicles pesats, ja que 
actualment el camí i el pont que travessa el riu Ricardell es troben en molt mal estat. 

La taula 18 resumeix els valors del factor unitari assignat a cada alternativa. 

Moviment de terres 
Alternativa 1 0,70 
Alternativa 2 0,55 
Alternativa 3 0,90 

Taula 19. Moviment de terres. 

Cost general 

En aquest criteri s’han tingut en compte altres factors que influiran en el cost final de 
l’obra, i no considerats pels criteris econòmics anteriors. 

Alguns dels tinguts en compte són: cost per construcció de nous camins i mesures de 
protecció addicionals de la llera del riu. 

L’alternativa 1, limita amb la carretera GIV-5044 i té un accés a la mateixa cota que la 
carretera al seu punt més proper al nucli urbà. Per altra banda l’alternativa 3 també limita 
amb la carretera GIV-5044 però es troba a diferent cota que la carretera, per tant seria 
necessari rebaixar la seva cota, augmentant el seu cost. 

Per últim, el terreny de l’alternativa 2 es troba a l’altra costat de la riba del riu per on 
transcorrerà el col�lector, per tant passar el col�lector a l’altra banda del riu augmentaria el 
cost de l’obra. 

Cost general 
Alternativa 1 0,80 
Alternativa 2 0,65 
Alternativa 3 0,70 

Taula 20. Cost general. 

5.2.2 Criteris tècnics 

Condicionants geotècnics 

De les tres alternatives proposades es pot observar el plànol geològic i la descripció 
geotècnica a l’annex corresponent (Annex 3: Geologia i geotècnia). 

L’alternativa 3 es troba situada sobre graves amb matriu sorrenca amb còdols força rodats, 
aplanats i que presenten cimentació. 

En el cas de l’alternativa 1 i 2, es troben també sobre graves de matriu sorrenca a la base, 
que cap a sostre passen transicionalment a llims argilosos. Per tant tenen una capacitat 
portant una mica inferior al de l’alternativa 3. 
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En l’annex 3 – Geologia i geotècnia s’estudia amb detall les característiques geotècniques 
del lloc d’estudi. 

Condicionants geotècnics 
Alternativa 1 0,95 
Alternativa 2 0,95 
Alternativa 3 1 

Taula 21. Condicionants geotècnics. 

Inundabilitat 

Com s’explica a l’annex corresponent a inundabilitat, les EDARs han d’estar situades a una 
cota superior a la d’inundació dels 500 anys de període de retorn. Això és per evitar 
inundacions de les instal�lacions però també per evitar que entri en càrrega el col·lector de 
sortida de la depuradora. Degut a les complicacions que té que la parcel�la estigui en zona 
inundable (en cost, que ja s’ha valorat, però també en afectacions al sistema fluvial) s’ha 
d’evitar en la mesura del possible que la nova EDAR es situï en una zona d’aquestes 
característiques. 

Cap de les tres alternatives es troba en aquest zona de perill, per tant les tres tenen el 
màxim valor possible. 

Inundabilitat 
Alternativa 1 1 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 

Taula 22. Inundabilitat. 

Accessibilitat 

En aquest criteri s’han valorat les condicions d’accés a la parcel�la tant en obra com durant 
la fase d’explotació. A més a més, s’ha tingut també en compte la disponibilitat d’aigua 
potable i energia elèctrica per cada alternativa. 

El terreny de l’alternativa 1 s’hi accedeix directament des de la carretera GIV-5044. Per 
altra banda, l’alternativa 3 també limita amb aquesta carretera, però es troba a una cota 
major, per tant s’hauria de construir un camí d’accés al terreny. 

L’alternativa 2 té camí d’accés, encara que aquest es troba a l’altre banda del riu Ricardell 
respecte la carretera GIV-5044, fet que imposaria l’acondicionament d’aquest camí que 
actualment es troba en força mal estat. A més el pont que passa pel riu està a una cota molt 
baixa respecte el riu i és fàcilment rebassable pel cabal d’aigua del Ricardell. 

Totes les alternatives tenen disponibilitat de energia elèctrica fàcilment, degut a la 
proximitat de nuclis habitats, així com d’aigua potable. No hi ha per tant diferències en 
aquest sentit. 

Accessibilitat 
Alternativa 1 0,85 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 7 - Estudi d’alternatives 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  21 

Alternativa 2 0,55 
Alternativa 3 0,65 

Taula 23. Accessibilitat. 

Disponibilitat de terrenys 

La disponibilitat de terrenys és possible en tots els casos, tot i que per l’alternativa 3 
s’hauria de dividir un terreny de conreu de dimensions considerables, per tant tindrà un 
valor menor. 

A més per realitzar l’alternativa 3, els col�lectors haurien de creuar la carretera GIV-5044, 
cosa que provocaria talls en la pròpia carretera per tal de fer arribar els col�lectors al terreny 
desitjat. 

Disponibilitat de terrenys 
Alternativa 1 0,8 
Alternativa 2 0,8 
Alternativa 3 0,5 

Taula 24. Disponibilitat de terrenys. 

5.2.3 Criteris ambientals 

Impacte visual i acústic 

L’impacte visual o acústic que provoqui la nova EDAR dependrà de la seva localització, 
així com de l’elevació necessària que se li hagi de donar sobre el terreny que l’envolta. La 
proximitat al nucli urbà tindrà també molta importància per evitar aquest impacte. 

L’alternativa 1 és la que està situada més a prop del nucli urbà de Biure, encara que el 
terreny ocupat no es visualitza des del poble. A més està separat de les últimes cases del 
nucli per un bosc força dens, fet que minimitza l’impacte acústic. L’alternativa 2 està encara 
més allunyada del nucli urbà, per tant encara tindrà menor impacte. A més es troba a l’altre 
riba del riu respecte la carretera d’accés al nucli urbà, per tant tindria un impacte visual 
força menor. 

Per altra banda, l’alternativa 3, que és la més allunyada del nucli urbà, és propera a dos 
masos aïllats del nucli urbà, sense cap bosc que pugui limitar els impactes acústics que 
provocarien les obres i l’impacte visual de l’EDAR. Per tant, serà l’alternativa amb més 
impacte. 

Impacte visual i acústic 
Alternativa 1 0,7 
Alternativa 2 0,85 
Alternativa 3 0,6 

Taula 25. Impacte visual i acústic. 

Acceptació social 
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L’acceptació social d’una infraestructura és molt important actualment per poder‐la dur a 
terme. 

Degut a la millora de la qualitat de l’aigua i la supressió d’abocaments d’aigües residuals 
directament a la riera, de ben segur que l’acceptació social de la EDAR serà molt bona en 
totes les alternatives. De tota manera, degut als talls a la carretera GIV-5044 que es 
produirien per fer arribar els col�lectors al terreny d’emplaçament de la depuradora en 
l’alternativa 3, l’acceptació social d’aquest alternativa seria força menor. 

Acceptació social 
Alternativa 1 0,85 
Alternativa 2 0,85 
Alternativa 3 0,5 

Taula 26. Acceptació social. 

Afectació de les obres a l’entorn humà 

Aquest és un factor menor, degut a què la duració de les obres serà únicament d’uns mesos, 
però tot i així és un factor a considerar. 

L’alternativa que més afectació produirà serà la 3, degut als talls que provocarà a la carretera 
GIV-5044. 

Afectació de les obres a l’entorn humà 
Alternativa 1 0,75 
Alternativa 2 0,75 
Alternativa 3 0,6 

Taula 27. Afectació de les obres. 

5.3 Pes específic dels criteris estudiats 

Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva avaluació per cadascuna 
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final. Aquest 
pes que s’assignarà a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es consideri que 
tenen. 

En el cas que ens ocupa s’han considerat els criteris econòmics i tècnics com els més 
importants, amb una importància relativa dels criteris econòmics del 45%, del 30 % per als 
tècnics i del 25 % per als mediambientals. 
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La Taula 28 resumeix els pesos assignats a cadascun dels criteris. 

Criteri Pes específic 

Econòmics 40 

Cost dels col�lectors 15 

Moviments de terres 15 

Costos generals 10 

Tècnics 35 

Condicionants geotècnics 7 

Inundabilitat 10 

Accessibilitat 10 

Disponibilitat de terrenys 8 

Ambientals 25 

Impacte visual i acústic 10 

Acceptació social 10 

Afectació durant les obres 5 

TOTAL 100 

Taula 28. Pes específic dels criteris. 
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5.4 Matriu d’anàlisi multicriteri 

Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant aquests, i el 
pes específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió per cada 
alternativa. La Taula 29mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes 
específic 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Econòmics 40 33,50 25,10 28,75 

Cost dels col�lectors 15 1 0,69 0,55 

Moviments de terres 15 0,7 0,55 0,9 

Costos generals 10 0,8 0,65 0,7 

Tècnics 35 31,55 28,55 27,50 

Condicionants geotècnics 7 0,95 0,95 1 

Inundabilitat 10 1 1 1 

Accessibilitat 10 0,85 0,55 0,65 

Disponibilitat de terrenys 8 0,8 0,8 0,5 

Ambientals 25 19,25 20,75 14,00 

Impacte visual i acústic 10 0,7 0,85 0,6 

Acceptació social 10 0,85 0,85 0,5 

Afectació durant les obres 5 0,75 0,75 0,6 

TOTAL 100 84,30 74,40 70,25 

Taula 29. Matriu d’anàlisi multicriteri. 

Com es pot observar, l’anàlisi dóna la màxima puntuació a l’alternativa 1. 

5.5 Anàlisi de sensibilitat 

El procediment seguit ha estat augmentar en deu punts el pes de cadascun dels criteris, 
tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Aquests punts es resten a la resta de criteris de 
forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han estat els 
següents: 

 Econòmics Tècnics Ambientals 
Hipòtesi base 40 35 25 

Hipòtesi 1 50 30 20 
Hipòtesi 2 35 45 20 
Hipòtesi 3 35 30 35 

Taula 30. Valoració assignada a cada criteri, per a cada una de les combinacions diferents. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 7 - Estudi d’alternatives 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  25 

La taula següent mostra un resum dels resultats de puntuació per a cadascuna de les 
alternatives per a cadascun de les quatre combinacions de pesos diferents: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Hipòtesi base 84,30 74,40 70,25 

Hipòtesi 1 84,30 72,49 70,65 
Hipòtesi 2 85,30 75,42 71,71 
Hipòtesi 3 83,30 75,29 68,40 

Taula 31. Puntuació de cada una de les alternatives en funció de les diferents combinacions de pesos. 

Com es pot observar en la Taula 31, la variació en la combinació dels pesos adjudicats a 
cada un dels criteris no fa variar substancialment els resultats obtinguts en l’anàlisi 
multicriteri. 

5.6 Conclusió 

Segons els resultats obtinguts en l’anàlisi multicriteri, l’alternativa òptima és la número 1. La 
Figura 5 mostra una fotografia aèria del municipi de Biure on es pot veure l’emplaçament 
final de l’EDAR. Cal fer notar que l’ocupació de terreny és orientativa, i no és en cap sentit 
indicadora de la parcel�la final de la depuradora que dependrà del tractament a realitzar. 

 

Figura 5. Ortofoto a escala 1:2500 de Biure amb l’emplaçament final de l’EDAR (alternativa 1). 
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6 SELECCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT 

Aquest apartat pretén decidir el tractament idoni per a la EDAR de Biure segons criteris 
tècnics i legals, econòmics, i mediambientals. 

A la bibliografia es poden trobar metodologies diverses per determinar la idoneïtat d’una 
tipologia d’EDAR. En l’actual projecte s’ha optat aplicar el descrit a la tesina 
d’especialització “Metodologia de disseny conceptual d’estacions depuradores d’aigües residuals que 
combina el procés de decisió jeràrquic amb l’anàlisi multicriteri”, de Núria Vidal (Universitat de 
Girona), donada la completesa del treball. Aquest procés, s’ha completat amb informació 
d’altres fonts incloses a la bibliografia. 

L’estructura de la present etapa de la selecció d’alternatives difereix una mica de les 
anteriors degut a les seves característiques particulars. 

En el primer apartat es defineixen els objectius que persegueix el projecte d’una nova planta 
de tractament d’aigües residuals, així com els criteris de selecció usats habitualment per a 
valorar els anteriors objectius segons la tesina especificada anteriorment. 

Al segon apartat es fa una preselecció de les possibles alternatives de tractament més 
eficients i adequades a la dimensió de la planta dissenyada en el present projecte. 

Al tercer capítol es realitza l’anàlisi multicriteri, seguint la metodologia aplicada en les 
anteriors etapes de la selecció d’alternatives. 

Finalment, el quart apartat resumeix i conclou amb una petita descripció del sistema de 
tractament òptim per a la EDAR de Biure. 

6.1 Objectius generals de disseny i criteris 

Tot seguit es defineixen els objectius inicials de disseny i els criteris que serviran per avaluar 
el compliment d’aquests objectius. Els objectius s’han classificat en les quatre categories 
que s’han esmentat en la metodologia: ambientals, tècnics, socials i econòmics. 

Objectiu 1: Ambiental 

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

Objectiu 2: Tècnic 

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

- DBO5 < 25 mg� l-1 
- DQO <125 mg� l-1 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 7 - Estudi d’alternatives 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  27 

- SS < 35 mg�l-1 

Objectiu 3: Social 

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

Objectiu 4: Econòmic 

Minimitzar el cost econòmic. 

Els criteris definits per mesurar el compliment dels objectius esmentats anteriorment són 
els següents: 

CRITERIS AMBIENTALS 
Consum energètic - consum d’energia elèctrica, expressada en kWh·any-1. 
Consum de productes químics - consum de productes químics expressat en kg·d-1. 
Emissions d’àcid sulfhídric - emissió d’àcid sulfhídric expressada qualitativament. 
Producció de fangs en excés - quantitat de fang generat en excés i expressat en kg·d-1. 
CRITERIS TÈCNICS 
Flexibilitat d’operació – capacitat per adaptar l’operació del procés a qualsevol requeriment 
futur, expressat qualitativament. 
Capacitat del procés – quantitat d’aigua o fang que es pot tractar, expressat en kg·d1. 
Robustesa per inhibir el creixement de microorganismes filamentosos - capacitat de fer front a 
una situació a curt terme de proliferació de microorganismes filamentosos, expressat 
qualitativament. 
Robustesa per acceptar xocs de carrega - capacitat de fer front a una situació a curt terme de xoc 
de carrega, expressat qualitativament. 
Robustesa al rentat de microorganismes al decantador - capacitat de fer front a un xoc hidràulic 
puntual que provoqui rentat de microorganismes al decantador, expressat qualitativament. 
Compatibilitat entre unitats - capacitat que presenta una unitat de coexistir amb un altra, 
expressada qualitativament. 
Control del procés - capacitat que presenta el procés a autoajustar-se a diferents paràmetres 
triats prèviament, expressat qualitativament. 
Eficiència d’eliminació de DBO5 - expressat en %. 
Eficiència d’eliminació de DQO - expressat en %. 
Eficiència d’eliminació de SS - expressat en %. 
Eficiència d’eliminació de SSV - expressat en %. 
Sequedat del fang - expressat en %. 
Eficiència d’eliminació de patògens - expressat qualitativament. 
Qualitat del sobrenedant produït - expressat en kg SS· d-1. 
Eficiència d’eliminació de sorres i greixos - expressat qualitativament. 
CRITERIS SOCIALS 
Impacte visual - expressat qualitativament. 
Volum - expressat en m3. 
Olors - expressat qualitativament. 
Soroll - expressat qualitativament. 
CRITERIS ECONÒMIC 
Cost de construcció - cost referent a la construcció d’una unitat juntament amb les seves 
estructures de suport i la interconnexió amb les altres unitats que formen part del diagrama de 
flux, expressat en €·any-1 degut a que es considera que la inversió es fa efectiva durant el 
primer any. 
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Cost d’operació–cost laboral necessari per portar a terme l’operació, expressat en €· any-1. 
Cost de manteniment – cost laboral necessari per portar a terme el manteniment, expressat en 
€·any-1. 
Cost material – cost del material necessari per portar a terme el manteniment i operació, 
expressat en €·any-1. 
Cost energètic - cost de l’energia elèctrica necessària per portar a terme el manteniment i 
operació, expressat en €· any-1. 
Cost dels productes químics - cost dels productes químics necessaris per portar a terme el 
manteniment i operació, expressat en €·any-1. 
Cost d’inversió d’instrumentació i automatismes - cost degut a la instal· lació del llac de control, 
expressat en Î・ any-1 degut a que es considera que la inversió es fa efectiva durant el primer 
any. 
Cost de la gestió final del fang, expressat en €·any-1. 

Taula 32. Definició dels criteris per complir els objectius de disseny. 

Per no comptabilitzar dues vegades un mateix criteri dins la mateixa categoria, dins la 
categoria de criteris de tipus ambiental no s’han inclòs les emissions dels paràmetres 
continguts en l’aigua residual tractada o en el tractament de fang. Aquests paràmetres estan 
inclosos dins la categoria de criteris tècnics, fent referència a l’eficiència d’eliminació del 
procés. 

6.2 Preselecció de tipologies de tractament 

L’elecció entre els possibles sistemes de depuració, ha de passar per una primera etapa de 
preselecció, on segons les circumstàncies específiques del projecte: població de càlcul 
(camp poblacional), superfície disponible, grau de depuració exigit (legislació), limitacions 
econòmiques, tipus d’aigua residual a tractar, etc., facin viables o desestimables alguna de 
les alternatives proposades.  

Es poden diferenciar dues tipologies generals per al tractament col�lectiu d’aigües residuals: 

- Sistemes naturals. 
- Sistemes convencionals. 

La principal diferència entre ambdós grups rau en les necessitats d’espai i energia per al 
tractament biològic. Així, als sistemes naturals predomina l’espai envers l’energia, que és 
subministrada en forma de radiació solar. Són per tant sistemes de baix cost energètic 
desenvolupats en medis naturals. En canvi, als sistemes convencionals, s’assoleixen 
resultats equivalents en superfícies d’ocupació molt més reduïdes, però amb una major 
aportació energètica. 

La línia de tractament normal en una estació depuradora mitjançant sistemes convencionals 
està formada per pretractament, tractament primari, tractament secundari i, en alguns casos, 
tractament terciari. 

- El pretractament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic. S’eliminen de 
l’aigua aquells elements de mida més gran: sorra, greixos, brossa i sòlids directament 
sedimentables. 
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- El tractament secundari té com a finalitat eliminar la matèria orgànica que l’aigua 
residual conté. Pot ser de tipus fisicoquímic i/o biològic. Les alternatives a estudiar 
fan referència a aquesta part del tractament. 

- El tractament terciari és un tractament que se li dóna a l’aigua per a millorar alguna 
de les característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els anteriors tractaments. 

En general, per a seleccionar les alternatives, s’ha de tenir en compte: 

- Assolir el nivell de tractament exigit. 
- No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin 

suficients garanties en el procés de depuració. 
- Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 
- Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal�lació, permetent la seva 

implantació per fases i ampliacions futures. 

Per a realitzar aquesta preselecció s’han seguit els criteris que estableix la bibliografia de 
referència en la matèria, on els paràmetres bàsics són la població equivalent i la superfície 
necessària. 

Valoració dels mètodes de depuració 

Alternativa Població equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 1000 >10000 

Fossa sèptica +++ ++ +      

Tanc Imhoff +++ +++ ++ +     

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

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

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

Llit de torba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Llit bacterià + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

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

Aeració perllongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

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

Tractament fisicoquímic + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

(-): Fora del camp d’aplicació, (+): Poc aplicable, (++), Aplicable amb restriccions, (+++): 
Aplicable 
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Taula 33. Valoració dels mètodes de depuració en funció de la població equivalent. Font: "Depuración de aguas 
residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección (1991)", de Ramon Collado. 

Valoració de la superfície necessària 

Alternativa Superfície necessària (m2/hab) 

Fossa sèptica 0,1-0,5 

Tanc Imhoff 0,005-0,1 

Rasa filtrant 6-66 

Llit filtrant 2-25 

Filtre de sorra 1-9 

Llit de torba 0,6-10 

Pou filtrant 1-14 

Filtre verd 12-110 

Llit de joncs 2-8 

Filtració ràpida 2-22 

Escorrentia superficial 5-15 

Llacuna airejada 1-3 

Llacuna aeròbia 4-8 

Llacuna facultativa 2-20 

Llacuna anaeròbia 1-3 

Llacuna anaeròbia modificada 2-12 

Llit bacterià 0,5-0,7 

Biodisc 0,5-0,7 

Aeració perllongada 0,2-1,0 

Canal d’oxidació 1,2-1,8 

Tractament fisicoquímic 0,1-0,2 

Taula 34. Superfície necessària pels diferents mètodes de depuració. Font: "Depuración de aguas residuales en pequeñas 
comunidades. Criterios de selección (1991)", de Ramon Collado. 

El pretractament es dissenyarà un cop seleccionada la tècnica principal de depuració, ja que 
normalment s’utilitzen els mateixos dispositius independentment de la metodologia 
establerta. En molts casos, el disseny del sistema de pretractament ve pràcticament fixat 
depenent del tractament posterior al que es sotmetrà l’aigua. Així dons s’escolliran tamisos 
de pas de malla més fi o gruixut, sistemes de filtració més severs, etc.  

D’acord amb les recomanacions de Collado, s’han preseleccionat les següents tècniques de 
depuració: llacunatge, biodisc, fangs activats d’aeració perllongada i tractament 
fisicoquímic. 

Una segona etapa permetrà conèixer de manera raonada i justificada les solucions més 
vàlides. 

6.2.1 Alternativa 1: biodisc 

Es tracta d’un procés biològic de cultiu fix, sense recirculació de fangs, i que realitza 
l’estabilització dels fangs recollits a les instal�lacions de decantació. Bàsicament, una unitat 
de biodiscs consisteix en una sèrie de discs circulars de clorur de polivinil que es 
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submergeixen parcialment en l’aigua a tractar i roten lentament sobre el seu eix. El sistema 
requereix un pretractament més un tractament primari. 

 

Figura 6. Diagrama funcionament d’una depuradora per biodisc. 

En el funcionament del procés els creixements biològics s’adhereixen a la superfície dels 
discs, arribant a formar una pel�lícula contínua de poc gruix. La rotació dels discs permet 
que la biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de l’aigua 
residual i amb l’atmosfera, font de l’oxigen necessari. La rotació dels discs incideix sobre la 
transferència d’oxigen, i permet que la biomassa treballi en condicions aeròbies. El 
moviment de rotació també és el mecanisme responsable de l’eliminació de l’excés de sòlids 
degut als esforços tallants que genera i que, de manera semblant als filtres percoladors, 
permeten arrencar i arrossegar la massa quan el gruix de la pel�lícula permet la debilitació 
dels nivells més propers a la superfície dels discs. Degut a la gran quantitat de biomassa que 
s’adhereix a la superfície dels biodiscs aquests presenten una gran estabilitat i capacitat 
d’absorció de puntes de càrrega. 

De la mateixa manera que passaria amb els filtres percoladors, els fangs recollits a les 
instal�lacions de decantació secundària s’han d’estabilitzar abans de procedir al seu assecat. 

La disminució del rendiment de depuració d’un tractament amb biodiscs pot ser degut a 
causes com: 

- Reducció de la temperatura de les aigües residuals. 
- Variació notable del cabal. 
- Variació notable de la càrrega orgànica. 
- Alteracions del Ph. 
- Acumulació de sòlids en el discs. 
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6.2.2 Alternativa 2: llacunatge 

 

Figura 7. Esquema procés de llacunatge. 

Existeixen moltes tipologies de llacunes, i en aquest cas, per a una menor ocupació d’espai, 
s’estudiarà el llacunatge artificial. 

En el cas del llacunatge artificial, es subministra aire per mitjà d’airejadors de superfície o 
difusors. S’aconsegueix d’aquesta forma reduir la superfície necessària pel tractament. Les 
llacunes d’aquest tipus s’anomenen llacunes airejades. Aquest tipus de tractament requereix, 
generalment, un sistema de pretractament a l’inici, amb reixes de desbast, amb sorra i 
desgreixador. 

És un procés de tractament que es duu a terme en un medi aquàtic, on es produeixen 
reaccions químiques, físiques i biològiques que depuren l’aigua residual. Les llacunes 
d’aquest tipus reben el nom d’airejades. Segons la quantitat d’energia que se subministra 
poden ser de mescla completa o si aquesta és parcial llacunes airejades facultatives. 

 

Figura 8. Llacunes airejades. a) de mescla completa. b) facultativa. Font: Wastewater engineering, de Metcalf-Eddy 
(McGraw Hill). 

En el primer tipus de llacunes, poden disposar-se clarificadors per a la decantació i 
recirculació dels sòlids, en aquest cas es tracta principalment d’un procés de fangs actius. 
Les despeses d’energia són importants, tot i que no tant la resta de despeses de 
manteniment i explotació. La profunditat en aquest tipus de llacunes oscil�la entre 2 i 6m, i 
els temps de retenció de 3 a 10 dies, per tant les necessitats d’espai menors que en el cas de 
les llacunes facultatives. 

El llacunatge per aireig s’utilitza indiferentment per aigües urbanes o industrials, és habitual 
que després d’un llacunatge per aireig en vingui un de facultatiu, aerobi, de maduració, etc. 
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Normalment, el sistema de tractament per llacunatge inclou llacunes de diferents tipus 
connectades en sèrie i/o en paral�lel. 

 

Figura 9. Diagrama funcionament EDAR per llacunatge. Font: Document EDARs editat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

6.2.3 Alternativa 3: fangs activats d’aeració perllongada 

La depuració biològica per fangs activats és un procés biològic utilitzat en el tractament 
d’aigües residuals convencional, que consisteix en el desenvolupament d’un cultiu bacterià 
dispers en forma de flòcul en un dipòsit agitat, airejat i alimentat amb l’aigua residual, que 
és capaç de metabolitzar com a nutrients els contaminants biològics presents a l’aigua. 

Hi ha diverses versions d’aquest mètode (convencional, de mescla completa, etc.) però la 
d’aeració perllongada és de gran acceptació en petites comunitats principalment degut a la 
seva gran efectivitat (entre 75% i 95%), la poca producció de fangs i la senzillesa de 
funcionament. 

Es poden distingir dues operacions diferents: 

1. Oxidació: es provoca el desenvolupament del cultiu biològic aerobi, format per 
molts i diversos microorganismes que s’agrupen en flòculs (fangs activats), en el 
tanc o reactor biològic. Les bactèries es multipliquen ràpidament i al principi estan 
lliures en el líquid, però més tard s’aglutinen per a formar el flòcul. 

El contingut del reactor es coneix amb el nom de licor‐mescla (ML). 
El tractament necessita un sistema d’aireig i agitació per a l’aportació de l’oxigen i 
capacitat d’homogeneïtzació necessari que mantingui l’acció depuradora de les 
bactèries aeròbies. 
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2. Separació sòlid‐líquid: un cop oxidada la matèria orgànica, el licor‐mescla s’envia a 

un decantador (decantador secundari), per a permetre la separació aigua‐flòcul. 
Per últim, és necessària realitzar una recirculació, a la capçalera del reactor biològic, 
dels sòlids decantats en els clarificadors secundaris, amb la finalitat de mantindre 
constant la població bacteriana. L’excedent de bactèries generat en el procés 
s’extreuen del sistema cap a la línea de fangs per a controlar la concentració de 
microorganismes presents en el reactor. 

 

Figura 10. Paràmetres i característiques dels diferents processos de fangs activats. 

 

Figura 11. Detall d’un tanc d’oxidació. Figura 12. Graelles de difusors d’aire. 

Els aspectes importants a tenir en compte en el disseny són: 

- Paràmetres del procés. 
- Característiques de l’efluent. 
- Factor de càrrega i rendiment del procés. 
- Selecció del tipus de tractament. 
- Dimensions del reactor. 
- Necessitats d’oxigen i sistemes d’aireig. 
- Producció de fangs en excés. 
- Necessitats de recirculació. 
- Dimensionament del clarificador o decantador secundari. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 7 - Estudi d’alternatives 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  35 

 

Figura 13. Depuradora de Breda, amb tanc d’oxidació on es produeix l’aeració perllongada. Font: Document EDARs 
editat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

6.2.4 Alternativa 4: tractament fisicoquímic 

El tractament fisicoquímic consta de coagulació, floculació i decantació. S’aconsegueixen 
alts rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió (65-90%) i de demanda d’oxigen (50-
70%). També es produeix una important eliminació de fòsfor per precipitació. 

El procés fisicoquímic pot incloure com a tractament de refinament en alguns casos: 
filtratge absorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció, ajustament del pH, 
etc. 

Per augmentar l’eficiència en la depuració de SS i DBO, s’afegeix al procés coagulants i 
floculants com són: el clorur fèrric, cal hidratada, sulfat d’alúmina, sulfat fèrric i 
polielectrolit. En el procés també s’elimina part de la matèria en estat col�loïdal per 
sedimentació, i dels sòlids dissolts per precipitació. 

Donada la seva alta producció de fangs, aquest procés únicament s’utilitza en cas que sigui 
necessari eliminar fòsfor o substàncies tòxiques de l’aigua depurada, o bé quan existeixi la 
possibilitat que es produeixin puntes sobtades de càrrega, com succeeix en poblacions amb 
fortes variacions de càrregues en caps de setmana i vacances.  

6.3 Anàlisi multicriteri 

En el present punt es presenta l’anàlisi multicriteri de les alternatives de tractament 
preseleccionades i descrites al punt anterior. 

En un primer apartat es descriuran els criteris tinguts en compte per a la realització de 
l’anàlisi, degut a la seva importància. En el segon apartat s’especificaran els pesos de 
cadascun d’aquests criteris, i finalment a l’últim apartat es presenta la matriu multicriteri 
amb l’avaluació de cadascuna de les alternatives. 
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6.3.1 Criteris de selecció 

Un cop més, els criteris que s’han tingut en compte s’han classificat en criteris econòmics, 
tècnics i ambientals, en la mesura que ha sigut possible. No tots els criteris són estrictament 
d’una categoria, i sempre acaben portant conseqüències a la resta, pel que la seva 
classificació no és una tasca fàcil en alguns casos. En qualsevol cas, la classificació duta a 
terme és orientativa i a efectes de simplificació del anàlisi i en cap cas pretén ser rigorosa. 

Per a la selecció dels criteris s’ha utilitzat la bibliografia disponible sobre la matèria, i s’han 
consultat treballs similars, dels que se n’ha extret els criteris més interessants per al projecte 
actual. 

Com a criteris econòmics s’han considerat: superfície necessària per a cada tractament, cost 
(i dificultat) de explotació i manteniment, i cost (i dificultat) de construcció. 

Pel que fa als criteris tècnics s’ha considerat el rendiment d’eliminació dels contaminants i 
nutrients, l’estabilitat del procés enfront diferents variables, i la capacitat d’ampliació futura 
de la planta. 

Finalment, i com a criteris ambientals s’han considerat un conjunt d’impactes o molèsties i 
la producció de fangs de cadascun dels tractaments. 

Superfície necessària 

La superfície necessària es un element de vital importància en el tractament d’aigües 
residuals, ja que forma una part important del cost d’inversió inicial. Habitualment, a més a 
més, els seus impactes també augmenten en augmentar la superfície ocupada. 

Per a valorar la superfície necessària per a cada tractament s’han considerat els valors de la 
Taula 34. 

Explotació i manteniment 

Aquest és un element de molta importància també, degut a l’afectació que té aquest cost 
sobre el període de vida de la infraestructura. Com a elements particulars d’aquest criteri 
s’han considerat els següents aspectes: 

- Simplicitat d’explotació 
- Personal necessari per la operació i manteniment (qualificat) 
- Controls necessaris 
- Flexibilitat que té la infraestructura (estacionalitat) 

Tots aquests factors es poden traduir en el seu equivalent monetari, que determinarà un 
valor numèric final per a cada sistema. En aquest aspecte els sistemes convencionals, 
aeració perllongada i biodisc, seran els més desfavorits ja que compten amb més tecnologia 
i, per tant, més costos d’explotació i manteniment. És important remarcar que els sistemes 
constituïts per dues etapes podran reduir considerablement els costos d’explotació en 
aquelles èpoques de baixa demanda. Sobretot tenint en compte la marcada estacionalitat de 
la població d’estudi d’aquest projecte. 
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Construcció 

Tot i que la construcció és una inversió única, el seu cost es habitualment força elevat, ja 
que és un element molt important també en la presa de decisions. 

Els aspectes importants considerats dintre d’aquest criteri son els següents: 

- Moviment de terres. 
- Obra civil. 
- Equips electromecànics. 

Rendiment 

Criteri tècnic de vital importància, ja que per a complir els objectius pels quals es projecta la 
depuradora el rendiment d’eliminació de residus és imprescindible. Com més elevat sigui el 
rendiment d’un tractament determinat més favorable és, en la mesura que reduirà els costos 
del tractament o bé, permetrà depuracions més efectives. 

Dins d’aquest criteri s’han tingut en compte els rendiments d’eliminació de cada procés per 
a diversos contaminants o components de l’aigua residual: 

- DBO5 
- DQO 
- Sòlids en suspensió (SS o MES) 
- Nitrogen (N) 
- Fòsfor (Pt) 
- Coliformes Fecals (CF) 

Per a la valoració dels rendiments s’ha fet servir la Taula 35, extreta de Collado, R. (1991) 

Taula 35. Percentatge d’eliminació per als diferents mètodes de depuració. 

Estabilitat 

Les infraestructures de depuració d’aigües estan pensades per funcionar sota unes 
condicions de projecte, però habitualment funcionen sota una gran quantitat de condicions 
i situacions. 

PERCENTATGES D’ELIMINACIÓ 

 Biodisc Llacunatge Fangs activats d’aeració 
perllongada 

Tractament 
fisicoquímic 

DQO 70-90 70-85 70-90 60-75 

DBO5 85-99 70-95 80-98 50-75 

MES 85-99 75-95 70-90 65-90 

NTK 50-90 30-80 8-50 10-20 

Pt 15-70 8-30 25-35 85-95 

Coliformes fecals 90 85 99 99 
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Per tant, una EDAR és important que tingui certa estabilitat en el tractament de les aigües 
pel que fa al canvi de les condicions tant atmosfèriques o temporals com de cabals i 
càrregues de l’afluent. 

En aquest criteri s’ha considerat l’estabilitat sota variacions de les variables següents: 

- Temperatura 
- Terbolesa de l’afluent 
- Cabal i càrrega de l’afluent 

De forma global els processos més estables son els d’aplicació al terreny, processos de 
biopel�lícula y tractaments convencionals. Els més inestables son els tractaments primaris i 
sistemes de llacunatge. 

L’estabilitat respecte la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència en el grau de 
depuració, essent el llacunatge un cop més, el procés més sensible als efectes de la 
temperatura. 

Els sistemes que millor qualitat de l’efluent mantenen de forma permanent són processos 
d’aplicació al terreny. Els de pitjor qualitat son els primaris, llacunatge i processos 
fisicoquímics. 

Els processos biopel�lícula y tractament convencional (excepte fisicoquímic), mantenen una 
situació intermèdia. 

Els més estables enfront a variacions de cabal i càrrega son els sistemes d’aplicació al 
terreny. També resulten molt estables en aquest punt els processos de llacunatge i 
fisicoquímic. Els processos de biopel�lícula i convencionals (fangs activats) ocupen una 
situació intermèdia. 

Capacitat d’ampliació 

De cara al futur és important tenir en compte la facilitat que cada sistema de tractament té 
d’ampliar‐se. Aquest criteri, no es per això preponderant en l’anàlisi realitzat com es pot 
observar al punt següent. 

Per la determinació d’aquest criteri s’han tingut en compte també diversos aspectes com: 

- Reserva de superfície 
- Equips 
- Facilitat d’execució 

Impactes ambientals 

Una instal�lació de tractament d’aigües residuals produeix molèsties i impactes ambientals 
que afecten el medi i la població que l’envolta. Aquests impactes seria recomanable 

reduir‐los al mínim possible, i per aquest motiu es té en compte un criteri que agrupa 
diversos tipus d’impactes ambientals que es poden produir. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 7 - Estudi d’alternatives 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  39 

Els diferents impactes avaluats són els mostrats a continuació: 

- Molèstia d’olors 
- Molèstia de sorolls 
- Molèstia d’insectes 
- Integració a l’entorn 
- Riscos per la salut 
- Efectes sobre el sòl 

L’avaluació de cadascun d’aquests impactes es realitza coneixent el procés que cada 
tractament necessita i per l’experiència pràctica extreta de la bibliografia (Collado, R. (1992) 
i Hernández. A (1991)). 

Producció de fangs 

Finalment, un element ambientalment important és l’excés de producció de fangs de cada 
sistema de tractament. Els fangs són un residu de l’activitat de les EDARs, i requereixen un 
tractament degut a la seva contaminació potencial. El cost del tractament dels fangs és molt 
variable depenent de l’aplicació que se’ls pugui donar, però sempre és important reduir‐los 
al mínim. El cost de tractament d’aquests fangs pot ser elevat. 

Els sistemes on es produeix una major quantitat de fangs són el de fangs activats i sobretot 
el tractament fisicoquímic. En tractaments previs (fossa sèptica i tanc Imhoff) la producció 
es similar a la de sistemes de llacunatge, però aquests últims presenten l’avantatge que degut 
a les grans dimensions d’aquestes, poden emmagatzemar els fangs al llarg del temps, 
arribant a la mineralització d’aquests. Així es poden evacuar cada cert número d’anys. 

6.3.2 Pes relatiu del criteris 

El pes relatiu que s’ha donat a cadascun dels criteris explicats anteriorment depèn de la seva 
importància en el procés de decisió. 

Per al present projecte s’han considerat que els criteris tècnics tenien una vital importància, 

donant‐los un pes relatiu del 60%, i on el rendiment és una part fonamental amb un 40%. 
Pel que fa als criteris econòmics se’ls ha donat un pes del 27,5%, repartint equitativament 
entre els criteris. Finalment, els criteris ambientals tenen un pes del 12,5%. 
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La Taula 36 resumeix els pesos assignats a cada criteri. 

Criteri Pes específic 
ECONÒMICS 27,5  
Superfície necessària 10 10 
Explotació i manteniment 10  
Simplicitat  2 
Personal  2,5 
Controls  2 
Flexibilitat  2,5 
Construcció 7,5  
Moviment de terres  2 
Obra civil  2 
Equips  2 
TÈCNICS 60  
Rendiment 40  
DBO5  10 
DQO  5 
SS  10 
N  5 
Pt  5 
CF  5 
Estabilitat 15  
Efecte de la temperatura  5 
Terbolesa de l’afluent  5 
Variació cabal i càrrega  5 
Capacitat d’ampliació 5  
Reserva superfície  2 
Equips  1,5 
Facilitat d’execució  1,5 
AMBIENTALS 12,5  
Impactes 9  
Molèstia d’olors  1,5 
Molèstia sorolls  1,5 
Molèstia d’insectes  1,5 
Integració a l’entorn  1,5 
Riscos per a la salut  1,5 
Efectes en el sòl  1,5 
Producció de fangs 3,5 3,5 
   
TOTAL 100 100 

Taula 36. Pesos assignats als diferents criteris. 
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6.3.3 Matriu d’anàlisi multicriteri 

La Taula 37 mostra la matriu d’anàlisi multicriteri, amb totes les alternatives avaluades per 
cadascun dels criteris. 

Criteri Pes 
específic 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

ECONÒMICS 27,5 20,90 16,80 18,90 18,65 
Superfície necessària 12,5 0,90 0,50 0,80 0,90 
Explotació i manteniment 9         
Simplicitat 2 0,50 0,60 0,40 0,20 
Personal 2,5 0,50 0,70 0,50 0,40 
Controls 2 0,60 0,70 0,40 0,40 
Flexibilitat 2,5 0,80 0,80 0,90 0,80 
Construcció 6         
Moviment de terres 2 1,00 0,50 0,90 0,80 
Obra civil 2 0,60 0,80 0,50 0,50 
Equips 2 0,50 0,80 0,50 0,30 
TÈCNICS 60 39,40 41,00 50,65 40,30 
Rendiment 40         
DBO5 10 0,90 0,70 1,00 0,60 
DQO 5 0,75 0,80 0,90 0,65 
SS 10 0,80 0,80 0,95 0,75 
N 5 0,60 0,50 0,90 0,15 
Pt 5 0,20 0,25 0,60 0,90 
CF 5 0,85 1,00 0,90 1,00 
Estabilitat 15         
Efecte de la temperatura 5 0,50 0,50 0,50 0,70 
Terbolesa de l’afluent 5 0,50 0,50 0,70 0,20 
Variació cabal i càrrega 5 0,30 1,00 1,00 1,00 
Capacitat d’ampliació 5         
Reserva superfície 2 0,90 0,50 1,00 0,70 
Equips 1,5 0,70 0,70 0,50 0,80 
Facilitat d’execució 1,5 0,70 0,80 0,60 0,80 
AMBIENTALS 12,5 9,60 9,05 9,10 7,55 
Impactes 9         
Molèstia d’olors 1,5 0,80 0,80 0,80 0,50 
Molèstia sorolls 1,5 0,90 0,50 0,70 0,90 
Molèstia d’insectes 1,5 0,90 0,50 1,00 1,00 
Integració a l’entorn 1,5 0,40 0,70 0,40 0,40 
Riscos per a la salut 1,5 1,00 0,70 1,00 1,00 
Efectes en el sòl 1,5 1,00 0,50 1,00 1,00 
Producció de fangs 3,5 0,60 1,00 0,50 0,10 
            
TOTAL 100 69,90 66,85 78,65 66,50 

Taula 37. Matriu d’anàlisi multicriteri. 
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6.3.4 Anàlisi de sensibilitat 

El procediment seguit ha estat augmentar en deu punts el pes de cadascun dels criteris, 
tenint així 4 noves hipòtesis per al càlcul. Aquests punts es resten a la resta de criteris de 
forma proporcional al que representen en el conjunt. Així, els pesos emprats han estat els 
següents: 

 Econòmics Tècnics Ambientals 
Hipòtesi base 27,5 60 12,5 

Hipòtesi 1 37,5 55 7,5 
Hipòtesi 2 22,5 70 7,5 
Hipòtesi 3 22,5 55 22,5 

Taula 38. Valoració assignada a cada criteri, per a cada una de les combinacions diferents. 

La taula següent mostra un resum dels resultats de puntuació per a cadascuna de les 
alternatives per a cadascun de les quatre combinacions de pesos diferents: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Hipòtesi base 69,90 66,85 78,65 66,50 
Hipòtesi 1 70,40 66,05 77,78 66,62 
Hipòtesi 2 68,50 66,60 79,70 67,43 
Hipòtesi 3 70,60 68,10 78,30 65,08 

Taula 39. Puntuació de cada una de les alternatives en funció de les diferents combinacions de pesos. 

Com es pot observar en la Taula 39, la variació en la combinació dels pesos adjudicats a 
cada un dels criteris no fa variar substancialment els resultats obtinguts en l’anàlisi 
multicriteri. 

6.4 Conclusió 

Com es pot apreciar en l’anàlisi multicriteri l’alternativa òptima per al cas d’estudi és el 
tractament per fangs activats amb aeració perllongada. El mètode de depuració per aeració 
perllongada és un dels més estudiats i un dels més utilitzats en els casos convencionals, fet 
que propícia una millor acceptació del projecte. 

En segon lloc, el tractament per biodisc seguit del llacunatge i finalment el tractament 
fisicoquímic han quedat molt propers entre ells en l’anàlisi multicriteri, però a 10 punts per 
sota del tractament per fangs activats. 

Així doncs, el tractament a realitzar constarà bàsicament de un procés biològic de fangs 
activats per aeració perllongada, amb una decantació secundària i una línia de recirculació 
de fangs. Es parteix del concepte de planta compacta (o package plants) on el decantador 
primari pot ser omès, utilitzades en àrees amb petites comunitats sense disponibilitat de 
personal tècnic. 

Tot i ometre el decantador primari, s’haurà de dimensionar previ al tractament biològic un 
pretractament que consistirà en la separació dels gruixos mitjançant una reixa de desbast i 
un desarenador. 
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A l’Annex 8 - Descripció del tractament adoptat, es descriuen detalladament tots els 
processos que contempla l’alternativa escollida. 

7 RESUM 

L’anàlisi multicriteri dut a terme en el present annex consta de 3 fases principals, on es pren 
una decisió en cada una d’elles. Es tracta d’un anàlisi per etapes. 

En cada una de les etapes el resultat ha sigut: 

1. La construcció d’una nova EDAR a Biure és una alternativa més favorable per 
tractar les aigües residuals que la connexió del sistema de sanejament amb una 
depuradora ja existent i propera a la localitat. Els costos i criteris tècnics i 
ambientals donen com a favorable la construcció d’una nova EDAR. 

2. Entre les distintes parcel�les disponibles per la instal�lació de la nova EDAR, s’ha 
trobat la més adequada per les característiques dels llocs. 

3. Finalment,a la tercera etapa, per motius tècnics i econòmics, s’ha estimat com a 
solució òptima realitzar el tractament de les aigües residuals de Biure amb una 
depuració convencional de fangs activats amb aeració perllongada. 

Així doncs, el present projecte desenvolupa el citat projecte en tots els seus documents. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El present annex té l’objectiu de descriure la solució adoptada per a la planta de tractament 
d’aigües residuals de Biure i els col·lectors en alta. 

En aquest s’explica detalladament el tractament adoptat, tant descriptiva com 
quantitativament. Els càlculs necessaris per al dimensionament de la planta es troben als 
següents annexos de la memòria. 

2 DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA UTILITZADA 

Per al nou tractament de les aigües residuals de Biure es preveu l’ús d’un sistema biològic 
amb tecnologia de fangs activats d’aeració perllongada. 

A continuació es descriuen els avantatges que suposa la solució prevista per a la depuradora 
de Biure i que compleix els requisits establerts per a l’efluent. 

Un dels més interessants és la reducció del cost de construcció, d’operació i manteniment. 
Això es deu principalment a que el tractament proposat consta de pocs processos. 

S’utilitzarà un sistema altament efectiu, com és la combinació de difusors i agitadors en el 
sistema d’aireig, creant un flux inclinat de bombolles que, degut al major recorregut que 
tindran, augmentaran l’eficàcia del sistema. 

Suposarà un menor cost d’inversió inicial així com de manteniment i explotació de les seves 
instal�lacions. El tipus de procés estarà dissenyat per a permetre a l’operador de la planta 
determinar fàcilment i ajustar el nivell d’aireig donat i el coeficient de retorn dels fangs, així 
com addicions químiques si fos necessari. 

El fet de disposar de bufadors i difusors per a subministrar l’oxigen al recinte d’aireig en 
lloc de rotors o turbines superficials reduirà, en certa manera, l’impacte atmosfèric que es 
pugui produir. 

El nivell de soroll a la zona serà baix, ja que els bufadors es trobaran dins d’una sala i, a 
més, aniran equipats amb les corresponents cabines d’insonorització. 

3 DADES DE DISSENY DEL NOU TRACTAMENT BIOLÒGIC 

3.1 Procés de tractament 

Per al tractament de les aigües residuals del municipi de Biure, es dissenyarà una planta 
depuradora del tipus biològic de fangs activats d'aeració perllongada. 

El tractament inicial de l'aigua consistirà en un pretractament, procés físic d'eliminació de 
sòlids gruixuts i sòlids fins. 

Posteriorment, es realitzarà un tractament biològic que consistirà en l'aportació d’oxigen a 
l'aigua per a l'oxidació de la matèria orgànica. Seguidament es realitzarà una decantació dels 
flòculs formats en l'oxidació de la matèria orgànica donant lloc als fangs secundaris. 
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Del decantador sortiran, d'una banda, l'aigua clarificada i d'una altra, els fangs secundaris, 
una part dels quals es tornarà a recircular al reactor i una altra part  es purgarà i s’abocarà en 
una sitja per transportar a una planta preparada, doncs el volum de fangs en aquesta planta 
serà tan reduït que no resulta rentable la instal�lació d’un sistema de deshidratació i 
purgament dels fangs. 

L’aigua tractada s’abocarà al riu Ricardell on actualment s’hi aboca directament sense cap 
mena de control. 

Alguns dels elements de la nova estació depuradora que es preveu construir estaran 
duplicats per facilitar les tasques de manteniment i no haver d’aturar la depuració si cal fer 
ajustaments o reparacions. 

En la següent figura es pot veure la distribució en planta que es preveu que tinguin els 
diferents elements en la nova EDAR de Biure. 

 

Figura 1. Distribució en planta dels diferents elements de la nova EDAR de Biure. Font: Elaboració pròpia. 

En els plànols es pot veure amb més detall la distribució en planta de la nova EDAR. 

A continuació es descriu el procés de tractament de les aigües residuals. 

Línia d’aigua 
Arribada de l’aigua i pretractament 

Pou de gruixuts 
Cabal màxim disseny: 16,79 m3/h 

Pou de bombament 
Cabal màxim disseny: 16,79 m3/h 

Bombes instal�lades: 3 unitats + 1  reserva 
Desbast de fins + bypass 

Cabal màxim disseny: 16,79 m3/h 
Separació entre barrots del tamís: 1 mm 

Tractament biològic 
Reactor biològic 

1- Edifici de control 
2- Edifici de bufants 
3- Sitja de fangs 
4- Bombes centrifugues 
5-6- Planta biològica compacta: 

reactor + decantador secundari 
7- Pou de gruixuts 
8- Estació de bombament 
9- Pretractament 
10- Obra de sortida 
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Cabal mig disseny: 5,1 m3/h 
Cabal màxim disseny: 10,25 m3/h 

Volum total: 89 m3 
Decantació secundària (2 línies) 
Cabal mitjà disseny: 5,1 m3/h 

Cabal màxim disseny: 10,25 m3/h 
Volum unitari: 36,7m3 

Mesura de cabal 
Cabalímetres instal�lats: 1 unitat 

Obra de sortida 
Cabal mitjà disseny: 5,1 m3/h 

Cabal màxim disseny: 10,25 m3/h 
Línia de fangs 

Bombament de fangs 
Recirculació de fangs 

Cabal mitjà recirculació: 2 m3/h 
Cabal màxim recirculació: 6 m3/h 

Bombes instal�lades: 1 unitat 
Purga de fangs 

Cabal fangs secundaris extrets: 0,08 m3/h 
Edat mitja dels fangs: 17 d 

Tractament de fangs 
Emmagatzemament 

Volum de la sitja d'emmagatzemament de fangs: 36m3 

Línies auxiliars 
Producció d’aire de procés 

Nombre de bufadors: 1 unitats + 1 unitat reserva 
Nombre de difusors : 12 unitats 

Taula 1. Procés de tractament de les aigües residuals. 
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Figura 2. Diagrama de funcionament de l’EDAR de Biure. Font: Elaboració pròpia. 
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3.2 Dades de disseny de la línia d’aigua 

3.2.1 Pou de gruixuts 

El pou de gruixuts serà el primer element de l’EDAR. La seva funció serà la de sedimentar 
els sòlids més gruixuts per tal de protegir tots els elements de la planta. 

En el pou de gruixuts també es disposarà el sobreeixidor general de l’EDAR. Comunicarà 
amb el pou de bombament amb dues finestres dotades de comporta d’aïllament. 

A més del propi pou es construiran pòrtics per tal de poder instal�lar la biga de translació 
de la cullera bivalva, que servirà per recollir els sòlids dipositats en el fons del pou. 

El pou de gruixuts disposarà d’un cistell extraïble de desbast amb una llum de 50mm.  

 

Figura 3. Detalls de dues cistelles de desbast en funcionament de la companyia HUBER. Font: HUBER Technology. 

3.2.2 Pou de bombament 

El pou de bombament és la instal�lació encarregada d’elevar l’aigua a tractar a la suficient 
cota per tal de que tots els processos següents de la línia d’aigua es desenvolupin per 
gravetat. 

Es preveu realitzar-lo en cambra partida per facilitar les tasques de manteniment. Es 
podran comunicar (o aïllar) mitjançant una comporta. 

El pou de bombament estarà al costat del pou de gruixuts. La comunicació entre ambdós 
serà amb dues finestres protegides amb reixa de gruixuts. Disposarà del mateix 
sobreeixidor d’emergència que el del pou de gruixuts. 

Hi haurà tres bombes, 2 per treballar normalment i una altra de reserva. S’ha de poder 
bombar el cabal màxim de pretractament de 16,79 m3/h. 

En els Annex 9 i 11, “Dimensionament del procés” i “Càlculs hidràulics” respectivament, 
s’expliquen més detalls de les bombes. 
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Figura 4. Cambra de bombament amb tres bombes, una de les quals és de reserva. Les parets inclinades faciliten el 
manteniment i dificulten la sedimentació en zones que podria ser problemàtica la seva recollida i neteja. Font: Hideco. 
Equips i tractament d’aigua. 

3.2.3 Desbast de fins 

El desbast de fins és el procés encarregat d’eliminar les partícules de mida superior a 1 mm 
de l’aigua de procés. Per això es disposaran 2 pous: 1 per assolir el cabal màxim de 
tractament (16,79 m3/h) i un altre de bypass. 

En aquests canals s’instal�laran els elements mecànics de desbast. L’aigua arribarà per la 
canonada d’impulsió directament des del pou de bombament i la sortida comunicarà amb el 
reactor. 

Consistirà en un tamís amb un pas d’1 mm amb dispositiu de neteja automàtica. Per al 
canal de bypass es situarà una reixa amb neteja manual de 20 mm de pas. 

El sistema disposarà d’un cargol transportador-premsa per als residus dels tamisos i d’un 
contenidor annex de 600 l per dipositar-los. 

Les descripcions i característiques més rellevants del mètode són: 

- Tambor filtrant: construït en acer inoxidable amb perfils en forma de cunya, el que 
produeix un efecte autonetejant. Les partícules superiors al pas de criba (1 mm), 
queden retingudes en la superfície on són eliminades per una raqueta expulsora. 

- Grup motriu: és un grup motorreductor instal�lat en un lateral de l’aparell que 
acciona el tambor filtrant. Segons les necessitats, es pot equipar amb una o dues 
velocitats de gir, augmentant així la capacitat de filtració. 
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- Bastidor: recinte construït amb xapa metàl�lica, on va allotjat el tambor filtrant i a la 
seva vegada suporta el grup motriu. Per a la seva construcció queden formats dos 
recintes independents, un superior on s’emmagatzema el fluït entrant i un altre 
inferior on es recull el líquid ja tamisat. 

- Sistema d’eliminació de residus: s’efectua mitjançant una rasqueta expulsora que 
frega constantment amb el tambor filtrant arrancant els residus adherits a la malla, 
que s’aboquen en una cinta cargol transportador-premsa. 

- Sistema de neteja: unes boquetes situades a l’interior del tambor efectuen la neteja 
de la malla per aigua a pressió, desplaçant els residus adherits a l’exterior, evacuant-
se junt amb l’aigua tamisada. 

 

Figura 5. Detalls d’un sistema de desbast per tamís rotatiu autonetejant. La fletxa vermella assenyala l’emplaçament del 
cargol premsa-transportador que abocaria els residus sòlids al contenidor. 
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Figura 6. Cargol transportador-premsa que aboca els sòlids directament en un contenidor annex. 
Figura 7. Sistema complert de tamís de fins més cargol transportador que aboca els sòlids al dipòsit annex. 

3.2.4 Absència de decantació primària 

En el projecte constructiu  de l’estació depuradora de Biure s’opta per no incloure-hi 
decantació primària. A continuació es justifica la decisió mostrant informació referent a la 
supressió de la decantació primària. És aquí on es vol fer patent el concepte de “fit & 
forget” utilitzat en petites plantes de tractament que donen cobertura a comunitats 
reduïdes. 

El fet de disposar o no de decantació primària no depèn de la mida de la planta, sinó del 
tipus de tractament biològic, donant-se la paradoxa que és fàcil trobar nombroses 
referències de plantes de baixa càrrega (com seria el cas d’aquest projecte, on la càrrega 
màssica és baixa) i d’alta càrrega sense decantació primària però no així en el procés 
denominat convencional. La decantació primària és sempre obligada quan posteriorment 
s’aboquen les aigües en terreny per a reg o s’utilitza un sistema biològic de llits bacterians. 

Un altre raonament per a determinar la idoneïtat de la decantació primària ve condicionada 
per dos factors: 

- Aconseguir el major grau de depuració. 

- Tipus de tractament de fangs adoptat en la depuració. 

Així quan el tractament de fangs es realitza de manera conjunta amb el tractament de 
l’aigua (cas que ocupa el present projecte: procés d’aeració perllongada) no té sentit 
l’adopció de la decantació primària. En cas contrari s’extrauria a l’aigua els sòlids 
sedimentables en el decantador primari i per al seu posterior tractament s’introduirien en el 
procés d’aeració perllongada, que equival a introduir en aquest procés l’aigua residual bruta. 

Per altra banda, quan el tractament de fangs activats és independent de l’aigua, però de 
tipus aerobi, és a dir similar al tractament biològic de l’aigua, no sembla que s’aconsegueixi 
cap estalvi amb la decantació primària. En general, serà d’esperar menors problemes 
d’explotació del tractament biològic, però en el cas que aquest no funcionés, s’abocaria 
aigua decantada enlloc d’aigua bruta al tenir la decantació primària. 
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S’ha de tenir en compte que la decantació primària generalment constitueix un element 
bàsic del tractament fisicoquímic. 

A continuació es presenta una llista amb avantatges i inconvenients de l’omissió de 
decantació primària: 

Avantatges 
Major simplicitat d’operació de la planta. 

Homogeneïtat en la qualitat del fang. 
Eliminació del fang en un sol punt. 

Eliminació de males olors en entrar l’aigua directament al tanc d’aireig, si les aigües arriben en 
condicions sèptiques. 

Millora de la sedimentabilitat del fang activat. 
Augment de la capacitat d’absorció de puntes de càrrega, degut al major contingut de fangs en el tanc 

d’activació. 
Pot evitar-se el tractament de fang en la planta, cas de llacunatges, o bé el seu transport a un punt exterior 

de tractament o eliminació. 
Millora els sistemes amb llargs períodes d’aireig, amb digestió aeròbia principalment, en climes temperats 

i càlids. 
L’emmagatzemament de fangs en el tanc d’aireig no produeix olors fins a la seva extracció. 
Estalvi econòmic d’un 70% en primera inversió, i d’un 57% en manteniment i explotació. 

Desavantatges 
Major consum energètic en el procés biològic per fangs activats 

Menor producció de gas a la planta 
Perill de formació de sedimentacions en el dipòsit d’aireig 

Possibilitat de formació de fangs flotants en el decantador secundari 
Capacitat d’espessiment més reduïda del fang en alguns casos 

S’elimina un element de regulació hidràulica i de càrrega a la depuradora, en front a cabals punta i cabals 
de pluja en els sistemes unitaris 

Es pot reduir la capacitat d’espessiment dels fangs que es porten posteriorment a digestió 

Taula 2. Avantatges i desavantatges de l’omissió de decantació primària. 

Amb tot el que s’ha exposat, per al cas d’aquest projecte, tal i com ja s’ha comentat 
anteriorment es tracta d’una planta d’aeració perllongada de baixa càrrega i, per tant, en 
termes generals, no és necessari disposar de decantació primària en aquest tipus de plantes. 

Es remarca la importància dels aspectes positius de la solució, com ho són la major 
simplicitat d’operació de la planta en constar d’un element menys, i l’estalvi d’inversió i 
d’explotació que facilita l’acceptació del projecte. 

3.2.5 Reactor biològic 

El reactor biològic es construirà de forma compacta, és a dir anular, concèntric amb el 
decantador secundari i tindrà geometria octogonal. 

Aquest sistema compacte és rendible (complint la normativa d’abocament actual) per 
poblacions de fins a 2500 habitants equivalents. Té un alt rendiment, i és especialment 
eficient en emplaçaments on es vulgui minimitzar l’impacte visual que una gran depuradora 
ocasiona. L’objectiu és aprofitar la geometria del decantador secundari per construir-hi al 
voltant el circuit carrousel per on circularan les aigües. D’aquesta manera, el circuit 
d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat. 
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Les dimensions unitàries són 4,0 m d’altura útil i un diàmetre de cercle inscrit de 5,5m. El 
volum útil unitari és de 96 m3. 

Dins dels reactors biològics es produirà gran part del procés biològic anomenat de fangs 
activats. Aquest consisteix en ajudar a crear un cultiu biològic format en gran part de 
microorganismes, agrupats en flòculs (fangs activats). 

La població bacteriana necessitarà un determinat nivell de concentració de sòlids. Això serà 
imprescindible per arribar a un equilibri entre la càrrega orgànica a eliminar, que es preveu 
de 353 mg/l de DBO5 a l’entrada, i la quantitat de microorganismes existents en el reactor. 
La concentració de Sòlids en Suspensió en el Licor Mixt1 (MLSS) es preveu que serà de 8 
kg/m3. La carrega màssica sobre els sòlids totals del sistema serà de 0,08 kg 
DBO5/kgMLSS/dia. La càrrega volumètrica serà de 0,3 kg DBO5/m3/dia. 

El recinte d'aireig o reactor biològic, s'alimentarà amb l'aigua residual a depurar, procedent 
del pretractament. Per mantenir el procés, precisarà d'una quantitat determinada d'oxigen 
necessària per degradar la matèria orgànica. 

Aquest oxigen serà subministrat per un sistema d'aireig, que alimentarà unes xarxes de 
difusors instal�lades en el fons dels reactors. L'aire, en contacte amb l'aigua i en forma de 
microbombolla, transmetrà gran part de l'oxigen a la massa d'aigua residual. 

Per tal d'evitar un malbaratament d'energia elèctrica, la planta estarà dotada de sistemes de 
control que de forma instantània indicaran el nivell d'oxigen dissolt en la massa d'aigua del 
reactor. A partir del coneixement d'aquesta dada, de forma automàtica, els equips d'aireig, 
subministraran més o menys aire, segons el cas, evitant un consum innecessari d'energia. 
S’instal�larà una sonda de mesura d’oxigen dissolt a la línia. 

A l'interior del reactor octogonal s'ha instal�lat un agitador d’hèlix ràpid de 3 kW de 
potència per agitar el tanc d’aireig. 

Les necessitats d'oxigen són de 5,33 kg O2/h. per al tanc d’aireig, s'aconsegueixen 
mitjançant 2 equips bufadors de 1,81 m3/min cada un (1 per aireig i 1 de reserva), i 3 kW 
de potència unitària governats per la sonda d'oxigen dissolt o redox situada a l'interior del 
reactor biològic. 

L’aire entra a la sala per un laberint d’aïllament acústic de 0,40x0,40 m. La sortida també es 
fa per un laberint situat en el costat oposat de la sala, però que compta a més amb un 
extractor rotatiu d’aire, capaç d’extreure 2000 m3/h. 

D’altra banda, en un extrem de la sala de bufadors hi ha un grup de pressió amb calderí que 
serveix per donar pressió a l’aigua de servei. 

                                                 

1 El licor mixt o mescla és la mescla formada per l’aigua residual, els fangs activats i l’oxigen dissolt en el 
reactor. 
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Figura 8. Detall de l’EDAR de l’Aeroport de Foronda, de tipologia també compacta com s’aprecia a la imatge: el tanc 
exterior (tanc d’oxidació) conté a concèntric el tanc de decantació secundària. S’observa com les aigües en el circuit 
d’oxidació estan remogudes per bufadors que introdueixen l’oxigen necessari, mentre dins el tanc de decantació 
secundària les aigües estan quietes. Font: Hideco. Equipos y tratamientos del agua. 

3.2.6 Decantació secundària 

La decantació secundària es fa concèntrica al reactor biològic, per tant, es compta amb una 
tremuja de decantació estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 4,5 m. 

El disseny contempla, en temporada alta, unes velocitats ascensionals de 0,27 m/h a cabal 
mig i un temps de retenció hidràulica de 9,91 h, mentre que en temporada baixa la velocitat 
ascensional és de 0,18 m/h a cabal mig i un temps de retenció hidràulica de 14,91 h. El 
volum unitari triat per aquest decantador és de 36,7 m3 amb una superfície total de 13,9 m2. 

El licor mescla provinent del reactor biològic és conduït al recinte de decantació 
secundària, mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del 
decantador, dins una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs 
surtin amb l’aigua clarificada. 

Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la part baixa del 
decantador i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. El cabal de fangs a 
recircular és de 89 m3/dia, un 83% del total de fangs. 

També es disposa d’un pont rascador mòbil per la recollida de sobrenedants mitjançant una 
canonada que els envia a una arqueta que consta d’un bombament que els aboca a la sitja 
de fangs. 
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A més, hi ha una vàlvula d’equilibri o d’ompliment de pont, que s’utilitza en el moment de 
la posta en marxa de l’element, per evitar sobrepressions quan s’hagi d’omplir tant el tanc 
d’aireig com el decantador. 

L’arqueta de recirculació i extracció de fans consta de 3 bombes submergibles. Dos d’elles 
(1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 12 m3/h i una 
alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i permet bombar un 
cabal de 12 m3/h i una alçada de 6 m. 

L’aigua clarificada surt per la part superior del decantador a través d’una canonada de 315 
mm de diàmetre fins una arqueta annexa. 

El pont mòbil està format per una passarel�la d’acer galvanitzat, de 0,8 m d'amplada i 3,3 m 
de llargada, que passa pel centre del tanc fins a l’arqueta de repartiment. Té una superfície 
útil de tràmex per a realitzar les tasques de manteniment i neteja del tanc d’aireig i del 
decantador, així com del repartiment i la mesura de cabal. 

3.2.7 Sortida d’aigua tractada 

Aquesta arqueta se situa annexa al tanc d’aireig. Aquí arriba la canonada amb l’aigua 
tractada en el procés de depuració. En aquesta arqueta es col�loca una canonada amb una 
vàlvula de peu amb reixeta de 2” que capta l'aigua de servei a la utilització industrial i la 
neteja. Aquesta canonada connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un extrem 
de la sala de bufadors. 

El col�lector de sortida de la planta és de 400 mm de diàmetre i de formigó. A aquest 
col�lector s'afegeix el col�lector del bypass del repartiment i més endavant, el bypass del 
pou d’elevació. Aquest col�lector surt de l’EDAR i deixa anar les aigües clarificades cap a la 
riera de Fonollosa. 

3.3 Bombament de fangs i sitja d’emmagatzematge 

Els fangs provinents de la purga de fangs de l’arqueta de recirculació i purga es concentren 
en una sitja fabricada amb formigó armat. És de dimensions quadrades, amb 3 m de costat 
i 4 m d'alçada útil. El volum total d'aquest element és de 36 m3, el que suposa un temps de 
residència de 380,64 hores en temporada alta. La concentració de sortida dels fangs es 
preveu de 35 kg SSLM/m3. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

Cal dimensionar les instal�lacions de l’EDAR del municipi de Biure. El mètode de 
depuració escollit per a la planta consisteix en un sistema biològic amb tecnologia de fangs 
activats d’aeració perllongada (en un tanc compacte), tal i com s'ha descrit en l’Annex 
anterior. Partint d'uns cabals i unes càrregues contaminants, així com d'uns resultats a 
obtenir en l‘efluent, es dimensionarà el procés de depuració d'una manera òptima. Aquest 
annex serà la base sobre la qual es donarà suport als següents Annexes: càlculs hidràulics, 
càlculs estructurals, explotació i manteniment, etc. Els càlculs han estat realitzats tenint en 
compte la bibliografia de referència. 

2 DADES DE DISENY 

2.1 Afluent 

Les dades de disseny de població, cabal i contaminació, obtingudes i extensament 
justificades en annexos anteriors, queden resumides a la Taula 1 . 

Característiques de l’afluent en temporada alta 
Població 474 hab 

Cabals 
Cabal mig diari 80,58 m3/dia 

Cabal mig 3,36 m3/h 
Cabal punta 10,25 m3/h 
Cabal dilució 16,79 m3/h 

Cabal mínim (0,5 QMH) 1,68 m3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5�QMH) 16,79 m3/h 
Cabal màxim tractament biològic (3�QMH) 10,07 m3/h 

Càrregues contaminants 

Paràmetre 
Càrrega 

contaminant 
(kg/dia) 

Concentració 
(mg/l) 

DBO5 28,44 352,94 
DQO 56,88 705,88 
MES 42,66 529,41 
NTK 5,69 70,59 

P 1,42 17,65 

Taula 1. Resum dades de disseny. 

Pels cabals admissibles a l’EDAR, tant al pretractament com al reactor biològic, s’han 
seguit les recomanacions de Metcalf-Eddy on es pot apreciar que pels valors de població 
que es tenen, el factor de punta per al pretractament és 5 i pel reactor biològic és de 3. Es 
dissenyen en temporada alta (estiu). 
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Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

  Pretractament Reactor biològic (fangs activats) 

Cabal mig entrada 
(m3/h) 3,36 3,36 
(m3/d) 80,58 80,58 

Cabal màxim admissible 
(m3/h) 16,79 10,07 
(m3/d) 402,96 241,68 

Taula 2. Cabals de disseny al sistema de pretractament i al reactor biològic. 

2.2 Efluent 

A la Taula 3 es recullen les concentracions límit exigides a l’efluent a la sortida de l’EDAR 
per complir la normativa vigent respecte a la llera receptora (Directiva Marc de l’Aigua). 

 Hivern Estiu 
DBO5 (mg/l) ≤ 25 ≤ 25 
DQO (mg/l) ≤ 125 ≤ 125 
SS (mg/l) ≤ 35 ≤ 35 
NTK(mg/l) ≤ 15 ≤ 15 
P (mg/l) ≤ 2 ≤ 2 

Taula 3. Concentracions límit exigibles. 

3 OBRA D'ARRIBADA  

Tal com s'indica en l'Annex anterior, l'obra d'arribada es compon de pou de gruixos, 
desbast de gruixuts i bombament d'aigua bruta al pretractament. 

3.1 Arribada d'aigua bruta i bypass general  

El col�lector, dimensionat en l’annex de càlculs hidràulics, arriba a una cota de 56,53, tot 
just abans del pou de gruixos.  

Es preveu un sobreeixidor de seguretat a cota 57,70 m en el qual el cabal màxim a alleujar 
amb la depuradora funcionant serà la diferència entre el cabal màxim en el col�lector (cabal 
màxim admissible en l’EDAR) i el cabal de dilució.  

La longitud de l'abocador serà de 0,85 metres. L'aïllament general de la planta s'efectuarà 
mitjançant comporta, que donarà pas al pou de gruixos i, posteriorment, al bombament 
d'aigua bruta. 

3.2 Pou de gruixos  

El reduït volum d’aigües residuals, aconsella (per tal d’estalviar recursos i optimitzar al 
màxim la planta) a fer passar l’aigua per un cistell extraïble de desbast amb una llum de 50 
mm. Manualment, s’extrauran els sòlids dipositats i s’abocaran a l’abocador de la planta. 

3.3 Bombament d'aigua bruta 

És necessari un pou de bombament per elevar l'aigua bruta a la cota del pretractament. 
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S'instal�laran tres bombes submergibles per al bombament a pretractament de les que 
únicament se’n preveu la necessitat de dues d’elles. 

Dades   
Nivell líquid pretractament EDAR 60,45 m 
Nivell líquid previst pou per a bombes submergibles 56,20 m 
Altura manomètrica1 4,25 mca 
Cabal màxim a elevar 16,79 m3/h 
Cabal mig d’elevació 3,36 m3/h 
Cabal màxim a biològic 10,07 m3/h 
Núm. de bombes a instal�lar 3 Ut 
Núm. de bombes en funcionament 2 Ut 

Taula 4. Valors de disseny 

4 PRETRACTAMENT 

4.1 Desbast de sòlids gruixos 

El desbast es realitza amb reixetes (reixes, malles o garbelles), i té per objecte retenir i 
separar els cossos flotants i en suspensió  que arrossega l’aigua residual. Aquest 
procediment consisteix en: 

• Eludir posteriors dipòsits. 

• Evitar obstruccions en canals, canonades i conduccions en general. 

• Interceptar les matèries que per les seves excessives dimensions podrien dificultar el 
funcionament de les unitats posteriors. 

• Augmentar l’eficiència dels tractaments posteriors. 

4.1.1 Dades de disseny 

Les característiques de las reixes de gruixos són: 

Per un cabal màxim de disseny de pretractament: 16,79m3/h s’ha dissenyat una cistella de 
desbast de 50 mm de llum. 

4.1.2 Dimensionament  

La bibliografia estipula la següent metodologia pel dimensionament de la reixa de desbast. 
Les reduïdes mides de l’EDAR fan, però, que resulti important la consulta d’altres projectes 
semblants. Doncs en aquest particular cas, el cabal de disseny presenta un valor força 
menut i podria desvirtuar els resultats i donar lloc a un resultat no realista. 

Primer cal calcular l’ample del canal de desbast, que abocarà a la cistella. 

W= Qmàx
v�D �a+s

s � +C 

                                                 

1 És l’energia per unitat de pes que la bomba ha de subministrar al líquid (unitats: mca o metres de 
columna d’aigua). 
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On W= ample del canal de reixes (m); Qmax= cabal màxim; v= velocitat de pas de l’aigua en 
reixes (m/s); D= nivell aigües arribada de la reixa a cabal màxim (m); a= ample de barrots 
(m); s= separació lliure entre barrots (m) i C= coeficient de seguretat (en aquest cas 0,20). 

El parámetre D depèn del cabal màxim i de la velocitat segons l’expressió: 

D2= Qmàx
v  

La velocitat de l’aigua al canal a través de las reixes depèn de les característiques 
hidràuliques del canal, segons la fórmula de Manning: 

v= 1
n �RH

2 3� �i1 2�  

On n = coeficient de rugositat (per un canal de formigó n = 0,01333) i RH = radi hidràulic 
igual a la superfície mullada dividida pel perímetre mullat. 

Si prenem com a hipótesi inicial un ample de canal de 0,40 m i un pendent de 0,005 es 
calculen les velocitats i cabals mitjançant la fórmula de Manning. 

Altura (m) Superfície (m2) Perímetre (m) RH (m) v (m/s) Q (m3/s) 
0,02 0,008 0,44 0,021 0,430 0,003 
0,03 0,012 0,46 0,026 0,491 0,006 
0,04 0,016 0,48 0,033 0,549 0,009 
0,05 0,020 0,50 0,040 0,620 0,012 
0,06 0,024 0,52 0,046 0,682 0,016 
0,07 0,028 0,54 0,052 0,737 0,021 
0,08 0,032 0,56 0,057 0,787 0,025 
0,09 0,036 0,58 0,062 0,831 0,030 
0,10 0,040 0,60 0,067 0,872 0,035 
0,11 0,044 0,62 0,071 0,909 0,040 
0,12 0,048 0,64 0,075 0,943 0,045 
0,13 0,052 0,66 0,079 0,975 0,051 
0,135 0,054 0,67 0,081 0,988 0,053 
0,14 0,056 0,68 0,082 1,004 0,056 
0,15 0,060 0,70 0,086 1,031 0,062 

Taula 5. Resultats de càlcul. 

Donades les característiques del canal, el cabal màxim i el cabal mig estan associats a unes 
velocitats que tot i no respectar el límit inferior, es creu convenient donat a la particularitat 
del cas que s’estudia (població servida reduïda). 

− Velocitat (Max) < 1,20 m/s 

− Velocitat (QM) > 0,60 m/s 

Donats els valors del cabal màxim i la seva velocitat associada es dedueix el paràmetre D 
(nivell aigües amunt de la reixa a cabal màxim), i conegudes les dades necessàries es calcula 
el valor de l’ample del canal a la zona de reixes a partir de l’expressió donada anteriorment. 
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Conegudes les dades necessàries es calcula el valor de l’ample del canal a la zona de reixes a 
partir de l’expressió donada anteriorment, amb el resultat de W= 0,25m. Ara bé, com ja 
s’ha comentat, per el reduït del cabal a tractar, es considera adoptar el mínim de 40 mm a 
l’ample del canal per evitar el col�lapse. 

El número de barres (N) s’estima de la següent manera:  

� = � − �
� + � = 0,40 − 0,05

0,05 + 0,015 = 5 

A la següent taula es resumeixen les característiques de la reixa de gruixos: 

Secció rectangular 
Ample (m) 0,40 
Altura (m) 0,5 
Nº barres 5 
Ample de barres 0,015 
Separació entre barres 0,05 

Taula 6. Desbast de gruixos. 

El sistema de neteja serà manual. L’operador de la planta serà l’encarregat d’accionar el 
mecanisme que eleva la cistella de desbast i aboca la matèria sòlida i greixos en un abocador 
disponible a la planta. No s’ha cregut convenient l’automatització del procés degut al poc 
volum de sòlids que es generen a la planta. D’aquesta manera, s’estalvia en costos i 
reparacions, dons la instal�lació de maquinària que realitzés el procés incrementaria els 
costos generals de l’EDAR. 

4.1.3 Matèria retinguda 

La quantitat de matèria retinguda a les reixes de desbast ve donada per la Taula 7. 

Separació entre barres (mm) > 40 20-40 3-20 
Volum de sòlids retinguts (l/hab/any) 2-3 5-10 15-25 

Taula 7. Matèria retinguda. 

La separació entre barres és de 50 mm pel que s’adopta un volum de 2,5 l/hab�any. Per 
tant, donades les poblacions a l’hivern i l’estiu, la matèria retinguda a les reixes serà: 

Estiu: 474 hab·2,5 l
hab·any · 1 any

365 dies =3,25 l/dia 

4.2 Tamisat de sòlids fins 

Afinant el procés d'eliminació de residus sòlids s'utilitza un tamís per al desbast de sòlids 
fins.  

Entre els diferents tipus de tamisos (plànol estàtic, corba estàtica, giratori amb sistema de 
neteja, etc.) s'escull un tamís rotatiu autonetejant, que permet un pas de sòlids d’1 mm i té 
un cilindre de 0,3m de longitud i 0,38m de diàmetre.  
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El sistema de neteja serà automàtic i la forma d'extracció dels residus serà mitjançant cargol 
transportador compactador a contenidor. Es dotarà d'un canal de bypass de la mateixa 
dimensió que la resta de col�lectors, dotat de reixa manual de 15 mm de separació entre 
barrots. 

4.3 Mesura i regulació de cabal a tractament biològic 

El cabal punta a tractar al recinte biològic és 3 vegades el cabal mig. Per aconseguir graduar 
el cabal, partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5�Qm), s'instal�la 
una vàlvula de comporta i un cabalímetre entre el desbast de fins i el tractament biològic. A 
l’arqueta de repartiment s'aconsegueix graduar el cabal màxim d'entrada al biològic a través 
d’un sobreeixidor en l’arqueta de repartiment. D'aquesta manera s'aconsegueix limitar de 
forma eficient el cabal màxim del tractament, garantint un correcte funcionament de tot el 
sistema en cas d'avinguda. 

A continuació es presenta una taula amb les característiques i criteris de dimensionament 
per a la mesura, regulació de cabal. 

MESURA DE CABAL 
Cabal màxim a biològic 10,07 m3/h 
Cabal mig a biològic 3,36 m3/h 
Cabal màxim pretractat 16,79 m3/h 
Núm. d’elements de mesura en funcionament 1,00 Ut 
Núm. de comportes instal�lades 1,00 Ut 
Núm. de comportes en funcionament 1,00 Ut 
Diàmetre de l’element de mesura 80,00 mm 
Dimensions del col�lector 315,00 mm 

Velocitat de pas a   
QP 0,491 m/s 
QM 0,430 m/s 

Taula 8. Regulació de cabal. 

4.4 Tractament biològic.  

El dimensionament de les unitats de tractament, l’estimació de generació de fangs i en 
general l’establiment de les condicions d’operació adequades, es fonamenten en models de 
simulació dels que a partir d’experimentació a nivell laboratori, s’obtenen constants que 
aplicades a un model matemàtic descriuen el comportament del procés. 

4.4.1 Dimensionament del reactor biològic 

Com a criteris de disseny pel càlcul del reactor biològic es defineixen prèviament 
paràmetres d’aplicació recolzats per l’experiència. 

Sistema de tractament Aeració perllongada  
Càrrega màssica (Cm) <0,080 KgDBO5/kg MLSS/dia 
Edat del fang 18,00 dies 
Concentració mitja dels fangs (X) <4,00 kg/m3 
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Taula 9. Criteris dimensionament del reactor biològic. 

Per tal de trobar el volum mínim del reactor es prenen la càrrega màssica i la concentració 
de fangs màxims. Per tant, Cm= 0,080 KgDBO5/kg MLSS/dia i X= 4,00 kg/m3. 

Els paràmetres de disseny: 

Càrrega màssica:  Cm = (So � Q ) / (X � VRB)   (KgDBO5/kg MLSS/d) 

On: 

− So: Quantitat de DBO5 que entra al Reactor Biològic per unitat de volum (Kg/m3); 

− Q: Cabal a tractar (m3/dia); 

− X: Concentració de sòlids en suspensió en el Reactor Biològic (Kg MLSS / m3); 

− VRB: Volum del Reactor Biològic en m3. 

Càrrega volumètrica o volúmica:   Cv = Cm � X   (Kg DBO5/dia) 

 Hivern Unitats 

Pes MES a l’entrada 42,66 kg/d 

Pes DBO5 a l’entrada 28,44 kg/d 

Pes DBO5 a la sortida 2 kg/d 

Eliminació de DBO5 26,44 kg/d 

Concentració DBO5 a la sortida 25,00 mgDBO5/l 

Rendiment depuració biològica 93% % 

Edat del fang de disseny 18 dies 

Taula 10. Dades bàsiques pel dimensionament del reactor biològic. 

 

Figura 1. Percentatge de reducció de DBO5 mínim exigible. Es comprova que compleix amb les dades de disseny. 

Definits aquests paràmetres, es pot obtenir el volum del Reactor Biològic per aplicació de la 
següent fórmula: 

V RB = (So ⋅ Q) / (X ⋅ C màssica) 
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Considerant que (So ⋅ Q) no és més que la càrrega diària que arriba al Reactor Biològic, 

s’obté que el volum mínim necessari és igual a VRB= 28,44
0,08·4 =89 m3 

Ara ja podem definir unes dimensions del reactor de manera que compleixin aquestes 
condicions, calculats amb el cabal màxim de disseny. 

Dimensionament reactor biològic 
Núm. de tancs 1 
Tipus Tanc d’oxidació 
Forma Octogonal amb decantador interior2 
Diàmetre cercle inscrit 6,0 m 
Alçada útil 4,0 m 
Volum d’aireig total 97 m3 
Carga màssica 0,08 KgDBO5/kg MLSS/dia 
Càrrega volumètrica 0,3 kg DBO5/m3 
DBO5 entrada 28,44 Kg DBO5/dia 
DBO5 a eliminar 26,44 Kg DBO5/dia 
Concentració mitja dels fangs 8 Kg MLSS/m3 
Edat de fang 17 dies 
Temps de permanència a QM 26,6 h 

Taula 11. Paràmetres i dimensions pel reactor biològic. 

4.4.2 Fangs biològics en excés 

Per a la producció dels fangs (de la purga dels fangs biològics), s’empra la formulació de 
Huisken que defineix la producció den excés com: 

Pe = 1.2 � Cm
0.23  

On 

− Pe : Fangs en excés per kgDBO5 eliminada en Kg MLSS/dia. 

− Cm : càrrega màssica de treball. 

                                                 

2 Estudiant projectes de característiques semblants, així com en la consulta de bibliografia, s’ha arribat a 
l’opció d’integrar el decantador secundari dins el tanc d’oxidació o aeració perllongada. Aquesta solució, 
anomenada compacta, és adient únicament en poblacions de menys de 2000 hab-eq. Amb aquest disseny, 
el projectista s’estalvia àrea d’ocupació sense disminuir la qualitat de l’efluent, facilitant d’aquesta 
manera la seva integració amb l’entorn. L’elecció de la forma ortogonal respon a minimitzar despeses, 
d’aquesta manera es pot construir el reactor utilitzant sistemes d’encofrat convencionals. 
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Figura 2. Producció de fangs en excés. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula. 

FORMULACIO DE HUISKEN 
Producció relativa de fangs Kg MLSS/kgDB05 0,68 
Producció total de fangs Kg MLSS/dia 19,4 

Kg MLSS/setm 135,8 
Edat mitja dels fangs dies 17 
Concentració de sortida del decantador Kg MLSS/m3 8 
Cabal de fangs a purgar m3/dia 2,00 
 m3/h 0,08 
Recirculació adoptada  m3/h 6,0 
Recirculació relativa adoptada % 206% 

Taula 12. Valors obtinguts de la formulació de Huisken. 

Amb aquestes especificacions, tots els valors es troben dins les forquilles recomanades pel 
disseny en els processos de fangs actius d’aeració perllongada. 

4.4.3 Necessitats d’oxigen 

Cal recordar que en el reactor biològic es precisen de dues accions que són la barreja del 
líquid (MLSS) i la incorporació de l’oxigen necessari. 

Pel càlcul de l’oxigen que es necessita durant el procés d’oxidació en el tanc s’ha seguit el 
model formulat per Eckenfelder, d’ampli ús a la pràctica.  

La teoria bàsica del procés parteix del fet que en la naturalesa existeixen microorganismes 
aerobis que són capaços de metabolitzar i degradar la matèria orgànica continguda a les 
aigües residuals.  

D’una altra manera, es pot expressar amb la següent relació: 

Necessitats d’O2  =  O2 necessari per la síntesis cel�lular + O2 per la respiració endògena + 
O2 per la nitrificació - O2 generat en desnitrificació 
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En aquesta reacció succeeixen dos processos bioquímics: 

1. Metabolisme cel�lular: succeeix quan els microorganismes utilitzen part del material 
en el seu creixement i reproducció formant nou material cel�lular. 

2. Metabolisme energètic: succeeix a l’utilitzar el material orgànic romanent per 
transformar-lo en energia i utilitzar-la en els seus moviments i activitats, és 
important mencionar que part de la matèria orgànica emprada prové del propi 
material cel�lular, concedint-li la funció com respiració endògena. En aquest procés 
el producte és una barreja de diòxid de carboni, aigua i sals inorgàniques. 

En ambdós casos, la utilització de l’oxigen és primordial ja que la falta d’aquest element 
impedeix totalment el desenvolupament del procés. Bàsicament, el model físic que s’utilitza 
en consta de tres unitats: 

- Tanc d’aeració. 

- Sedimentador secundari. 

- Sistema de recirculació de fangs. 

El model matemàtic d’Eckenfelder es pot resumir amb la resolució de les necessitats 
d’oxigen per a cada procés diferenciat: síntesi cel�lular, respiració endògena, nitrificació i 
desnitrificació. 

1. Demanda d’oxigen DO per a la síntesi cel�lular 

OSC = a � R � S0 

On: 

- a és el coeficient estequiomètric que defineix les necessitats d’oxigen per a la síntesi 
expressada a efectes d’utilització per al càlcul com KgO2/KgDBO5 eliminada. 

- R és el rendiment en eliminació de DBO5 en biològic. 

- So representa els Kg DBO5 d’entrada a biològic. 

2. DO  per a la respiració endògena 

OSC = b � V � X 

On: 

- b és el coeficient cinètic que defineix el desenvolupat de la respiració endògena, 
expressat en KgO2/KgSSLM/dia 

- V és el volum del tanc d’aeració en m3. 

- X és la concentració del licor mescla en kg MLSS/m3. 

Els valors d'a i b per al rang de valors habituals de la càrrega màssica del procés són els 
següents: 
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Taula 13. Valors tabulats d’a i b segons uns valors típics de càrrega màssica. 

Els valors del coeficient cinètic b indicats en la taula són els corresponents per a T=20ºC. 
Per a altres temperatures es pot calcular amb una expressió del tipus: 

bT = b20ºC � θ(T-20) 

On el valor de θ per un rang de temperatures d’entre 5 a 35ºC és de l’ordre de 1,029. 

3. DO  per a la nitrificació 

La demanda d'oxigen per a la realització de les reaccions d'oxidació-reducció que tenen lloc 
en el procés de nitrificació, consistent en la conversió biològica de NH+

4 present en 
l'afluent a formes oxidades (NO-

3 i NO-
2), s'estimen estequiomètricament en 4,57 (és a dir, 

per un mol d’ió amoni es necessiten 4,6 mols d’oxigen). 

Kg O2/dia = (4,6 � Q � N- NO3f) � 10-3 

On: 

- N- NO3f són els nitrats formats, expressats en mg/l de N- NO3. 

- Q és el cabal diari de disseny en m3/d. 

 

4. O2 generat en desnitrificació  

El procés de desnitrificació, consistent en la conversió biològica en condicions anòxiques 
del NO-

3 format prèviament en el procés de nitrificació a gas nitrogen i òxids de nitrogen, 
contribueix a reduir la demanda total d'oxigen del sistema. 

La causa és la reducció del NO-
3 a nitrogen gas que té lloc al reactor implica el consum 

d'una fracció de la demanda carbonosa present. La reducció de la demanda d'oxigen que es 
produeix en el procés es calcula, estequiomètricament, en 2,9 kg d'O2 per quilogram de 
nitrogen-nitrat reduït. 

Kg O2/dia = 2,9 � Q � N- NO3r 

En la següent taula es presenten els resultants seguint el model d’Eckenfelder: 
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Oxidació DBO5 

Càrrega màssica 0,08 kg DBO5/kg 
MLSS/dia 

DBO5 eliminada 26,44 kg DBO5/dia 

Demanda metabolització de la 
DBO5 

Coeficient de síntesis, a 0,66 kgO2/ kg DBO5 
Necessitats d’O2 per la síntesis 17,45 kgO2/dia 
Necessitats horàries d’O2 per a la 
síntesis 

0,73 kgO2/h 

Demanda respiració 
endògena 

Concentració del licor mescla al tanc 3,5 kg MLSS/m3 
Coeficient de respiració endògena a 
20º, b 

0,05 - 

Necessitats mitges diàries d’O2 per a 
respiració 

26,2 kgO2/dia 

Necessitats mitges horàries d’O2 per a 
respiració 

1,09 kgO2/h 

Necessitats d’oxigen per a l’oxidació 43,65 kgO2/dia 
Necessitats horàries d’oxigen per a l’oxidació 1,82 kgO2/h 
Nitrificació   
 NTK entrada a tractament biològic 5,7 kg NTK/dia 
 NTK a oxidar 3,7 kg NTK/dia 
 Requeriments mitjos de oxigen 

nitrificació 
4,6 kgO2/kg NTK 

 Necessitats diàries d’oxigen per a la 
nitrificació 

16,4 kgO2/dia 

 Necessitats horàries d’oxigen per a la 
nitrificació 

0,68 kgO2/h 

 Coeficient punta de nitrificació 1,20  

Desnitrificació   
 No n’hi ha   
Necessitats globals d’oxigen   

 60,05 kg O2/dia 
 2,50 kg O2/h 

En punta 2,93 kg O2/h 

Taula 14. Resum de resultats pels càlculs de les necessitats d’oxigen. 

4.4.4 Càlcul sistema d’aeració 

A partir de les necessitats teòriques d'oxigen i coneixent o estimant l'eficiència de la 
transferència d'oxigen del sistema d’aeració es poden determinar les necessitats reals d'aire 
que no només ha de mantenir una concentració mínima d'oxigen dissolt en tot el tanc 
d’airejat comprès entre 1 i 2 mg/l, sinó que ha de proporcionar una mescla suficient 
(MLSS). Tot i així, es comptarà amb l’ajuda d’una turbina per proporcionar l’energia 
necessària. 
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Figura 3. Determinació de l’eficiència de la instal�lació un cop determinat el sistema d’aeració per difusors de membrana 
elastomèrica. 

La metodologia pel càlcul de les necessitats d'aire és: 

1) Es calculen les necessitats reals d’oxigen coneixen el coeficient de transferència KT 

Kg O2 real = Kg O2 teòric/KT 

 El coeficient de transferència es podrà calcular amb l'expressió 

KT = (S1/( S2 – S3) � CT � (Po/Pa) � α-1)-1 

On: 

- KT = Coeficient de transferència. 

- S1 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 10ºC igual a 11,33 mg/l. 

- S2 = Saturació d’oxigen a la temperatura del Licor-Mescla igual 0,95 (-). 

- S4 = Saturació d’oxigen a l’aigua pura a 20ºC  igual a 9,17 mg/l. 

- S3 = Saturació d’oxigen en Licor-Mescl aigual a 2 mg/l. 

- CT = Coeficient de temperatura igual a 0,83 (-). 

- P0 = Pressió atmosfèrica a nivell del mar igual a 760mm Hg. 

- Pa = Pressió atmosfèrica a l'altitud de l’EDAR en mmHg.  

- α = Coeficient d'intercanvi entre el licor i aigua pura. 

 

2) Coneguts els kg d'O2 que realment necessitem, s’aplica el coeficient de punta per a 
treballar amb les necessitats reals i assegurar cobrir les puntes.  
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 El coeficient punta a aplicar se situa entorn d’1,5.  

El resum dels càlculs realitzats es pot veure a la següent taula: 

 AOR3 2,93 kg O2/h 
Coeficient corrector (KT = AOR/SOR) 0,55 - 
 SOR4 5,33 kg O2/h 
Rendiment d’introducció teòric 18,0 grO2/Nm3/m 
Profunditat útil d'aeració 4,2 m 
Cabal d'aire necessari sense correcció 74,5 Nm3/h 

Eficiència de la instal·lació 
SOTE5 24,26 % 
SOTE/m 6,56 % 

Temperatura màxima d’aspiració de I’aire 40 °C 
Altura sobre el nivell del mar  m 508 
Pressió corregida 0,938 kp/cm2 
Cabal d'aire en condicions d’aspiració 91,1 m3 / h 
Nombre de bufadors 1 + 1 Ut 

Cabal unitari 
91,1 m3/h/ut  
1,5 m3/min/ut 

Difusors per línia 12 uts 
Difusors totals 12 uts 
Cabal d'aire unitari per difusor 6,21 Nm3/h 
Potencia d’aeració aproximada sense reserva 1,46 kW 
Rendiment sistema aeració SOR 3,41 kg O2/kWh 
Rendiment sistema aeració AOR 1,87 kg O2/kWh 

Taula 15. Resum càlcul del sistema d’aeració. 

4.5 Decantació secundària 

4.5.1 Criteris de disseny 

Els principals factors pel dimensionament dels decantadors secundaris són: 

1) Cabals mig i punta: les condicions de disseny han de basar-se en les pitjors 
condicions de cabal (punta), ja que són les que podrien donar lloc a pèrdues de 
flòculs per l’abocador. 

2) Càrrega hidràulica o velocitat ascensional: es defineix com el volum d’aigua que 
tracta el decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (m3/m2�h). 
Determina la superfície del decantador. 

3) Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tracta el decantador per m2 
de superfície i per unitat de temps (kgMLSS/m2�h). Prendre els valors màxims si la 
punta de càrrega és de llarga durada. 

4) Temps de retenció hidràulica: determina el volum del decantador. 
5) Recirculació de fangs. 
6) Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre lineal 

d’abocador (m3/ml�h). El seu correcte dimensionament evita els arrossegaments de 

                                                 

3 Actual Oxygen Requirement o aportació d’oxigen en condicions de procés. 
4 Standard Oxygen Requirement o aportació d’oxigen en condicions estàndard. SOR representa l’excés 
d’oxigen que cal administrar per tal d’assegurar que la demanda d’oxigen requerida per AOR s’assoleixi. 
5 Standard Oxygen Transfer Efficiency o eficiència en la transferencia d’oxigen de la instal· lació. 
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sòlids per efecte de la velocitat de sortida de l’efluent. La profunditat mínima per 
sota dels abocadors perimetrals ha de ser superior a 3 metres. 

Les següents taules mostren valors habituals que l’experiència ha proporcionat: 

Paràmetres habituals de dimensionament de decantadors secundaris 
  Procés convencional Aireig perllongat 

Càrrega superficial o velocitat ascensional m3/m2·h QM <0,8 
Qmàx <1,5 

QM <0,8 
Qmàx <1,6 

Càrrega de sòlids kg/m2·h QM < 2,5 
Qmàx <4,5 

QM <1,8 
Qmàx <3,2 

Temps de retenció h Qmàx  < 3 Qmàx 3-5 
Càrrega sobre abocador m3/ml·h QM < 2,5 

Qmàx <4,5 

Taula 16. Paràmetres de disseny habituals. 

Profunditat dels decantadors 
Diàmetre Recomanada Mínima 

< 12 3,3 3 
12-21 3,6 3,3 
21 - 30 3,9 3,6 
30 – 42 4,2 3,9 

>42 4,5 4,2 

Taula 17. Profunditats habituals. 

 

Figura 4. Esquema moviment líquid dins decantador secundari de forma troncocònica, similar a l’utilitzat 
en el present projecte. 
 

Els decantadors circulars de flux predominantment horitzontal, com el projectat en aquest 
projecte, tenen una distribució de profunditats com la que es mostra a continuació, extret 
de la norma alemanya ATV-A131. 
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Figura 5. Esquema de les zones del decantador secundari. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Tipus de decantador  Troncocònic 
Nombre de decantadors uts 1 
Diàmetre exterior del decantador m 3,60 
Diàmetre superior del decantador m 3,30 
Diàmetre inferior del decantador m 0,40 
Alçada d'aigua m 4,00 
Alçada cònica m 2,14 
Superfície unitària del decantador m2 8,6 
Volum unitari del decantador m3 22,8 
Superfície total de decantació m2 8,6 
Volum total de decantació m3 22,8 

Velocitat ascensional 
QM  m/h 0,34 
QP m/h 1,06 

Temps de permanència 
QM  h 7,85 
QP h 2,51 

Carrega de sòlids 
QM  kg MLSS / m2 / h 1,19 
QP kg MLSS / m2 / h 3,72 

Carrega sobre 
sobreeixidor 

QM  m3 / h / ml 0,28 
QP m3 / h / ml 0,88 

Taula 18. Resum de resultats. 

4.6 Emmagatzament dels fangs en sitja 

Coneixent els valors dels cabals de disseny, així com de la producció de fangs al reactor, el 
dimensionament de la sitja és automàtic. 

Les dimensions s’han calculat de manera que la sitja es buidi dos cops al mes (amb marge 
suficient to i haver-hi pluges torrencials). 

Cabal de purga 
 m3/dia 2,00 
 m3/h 0,08 

Cabal bomba de purga  m3/h 5,00 
Concentració d'entrada dels fangs Kg MLSS/m3 8,0 
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Numero d'unitats uts 1 
Forma - quadrada 
Costat m 3,0 

Alçada útil m 4,0 
Superfície unitària m2 9,00 

Volum unitari m3 36,00 
Superfície total m2 9,00 

Volum total m3 36,00 
Velocitat ascensional m/h 0,56 

Temps de permanència h 432,98 
Càrrega de sòlids kg MLSS/m2/h 0,07 

Concentració de sortida dels fangs Kg MLSS/m3 35 

Cabal de sortida 
 m3/dia 0,46 

 m3/setm 3,19 
Temps d’acumulació de fangs dies 78,20 

Taula 19. Resum de resultats per el dimensionament de la sitja de fangs. 
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1 INTRODUCCIÓ i OBJECTIU 

L’objecte d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als 
períodes de retorn de 500, 100, 25 i 10 anys a la zona propera al riu Ricardell, on es situarà 
la nova EDAR de Biure. És necessari realitzar aquesta comprovació degut a la proximitat 
del riu, ja que l’efluent de l’EDAR haurà de situar-se per sobre de la cota d’inundació per 
evitar que entri en càrrega. A més a més, si la nova EDAR es trobés en zona inundable 
s’hauria de canviar la localització o bé prendre mesures per protegir la infraestructura. 

Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la “Guia de 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua el març de 2003. 

2 ANÀLISI HIDROLÒGIC 

2.1 Metodologia 

D’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cabal de disseny per a 
determinar la inundabilitat de les infraestructures esmentades correspon al de l’avinguda 
associada a 500 anys de període de retorn1. 

La cota a la que s’ha de situar el col�lector de desguàs es determina a partir dels cabals 
associats a 10, 25, 50 i 100 anys de període de retorn.  

El càlcul d’aquests cabals màxims s’ha realitzat a partir de l’aplicació del mètode de Témez 
modificat2, considerant les característiques pròpies de la conca i la precipitació màxima 
diària associada als períodes de retorn considerats. Per a l’aplicació d’aquesta metodologia 
es necessita la determinació prèvia dels paràmetres següents: 

- Precipitació diària màxima per a cada període de retorn considerat. 

- Llindar d’escolament, és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una 
determinada precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, 
l’emmagatzematge en petites depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 
Així doncs depèn dels diferents tipus i usos del sòl dins la conca. Originalment es 
determina a partir de la relació amb el nombre de corba del model SCS (Soil 
Conservation Service) proposada per Témez, per a condicions d’humitat normals. 

                                                 

1 La delimitació de la zona inundable (període de retorn T=500 anys) correspon a la situació actual del 
territori, i no incorpora la influència de les obres de correcció proposades, ni la de possibles canvis o 
desenvolupaments urbanístics. Tal i com s’especifica en els documents de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
en sòl urbanitzable s'establiran les condicions necessàries per tal que les edificacions se situïn en cotes 
tals que no es produeixi la condició d'inundació moderada (alçada làmina d’aigua compresa entre 0,4 i 1m 
amb una velocitat entre 0,4 i 1m/s) amb l'avinguda de 500 anys de període de retorn, corresponent a la 
Zona Inundable (ZI) definida per l'ACA. 
2 Per a la conversió de la pluja en escolament s’utilitza el Mètode Racional Modificat de Témez del 
Centre d’Estudis Hidrogràfics. És recomanat per el MOPU (Témez, 1990) però amb modificacions 
posteriors. La metodologia de Témez es basa en el mètode racional aplicable a petites conques, cas que 
s’estudia en aquest projecte. 
És una fórmula empírica basada en un coeficient d’escolament, la intensitat de precipitació i l’àrea de la 
conca hidrogràfica estudiada. 
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A Espanya es prefereix adoptar un dels valors tabulats en funció de la superfície, el 
pendent i el tipus de sòl. 
El tipus de sòl s’extreu del plànol de cartografia geològica del Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Els usos del sòl es determinen a partir del plànol d’usos del sòl del 
mateix organisme, a més de complementar-se amb les observacions sobre terreny. 
Atenent a les recomanacions de l’ACA, el factor regional considerat és de 1,30. 

- Temps de concentració de la conca, és a dir, és el temps que transcorre entre la 
finalització de la precipitació i la sortida de la darrera gota d’escolament superficial. 
S’utilitzarà la formulació de Témez depenent del tipus de conca i grau 
d’urbanització d’aquesta3. 

- Longitud i pendent mig del riu Ricardell des de la capçalera fins al punt d’estudi. 

- Superfície de la conca d’aportació per al punt d’estudi. 

2.2 Pluviometria 

Per a l’obtenció de les precipitacions màximes diàries de càlcul s’utilitzen dos fonts 
d’informació diferents. 

En la primera d’elles la pluja màxima diària associada a diferents períodes de retorn, 
estimada en base a la informació de precipitació diària facilitada per l’Agència Estatal de 
Metereologia (AEMET), es pot obtenir dels mapes d’isohietes que es recullen en el pla 
INUNCAT. 

Per altra banda, també es calcula la precipitació màxima diària associada als períodes de  
retorn considerats a partir de les coordenades UTM i l’aplicació informàtica 
MAXPLUWIN4, adjunta al llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicat amb data de 1999. 

                                                 

3 A Catalunya s’ha comprovat que la fórmula proposada per J.R. Témez dóna bons resultats. Aquesta 
expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de les no urbanes i, 
al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades. 
4 MAXPLUWIN és un programari desenvolupat per tècnics del CEDEX per a la Direcció General de 
Carreteres i que parteix de dades de precipitacions màximes de més de 1500 estacions pluviomètriques de 
l’Espanya peninsular, als que s’ha aplicat un anàlisi estadístic amb la funció de distribució SQRT-ETmax, 
i regionalitzacions i interpolacions amb Sistemes d’Informació Geològica (SIG) de paràmetres com la 
precipitació mitja i el coeficient de variació. 
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Figura 1. Captura de la pantalla principal del programa MAXPLUWIN. 

 

Figura 2. Pd associades a 100 anys de període de retorn. Font: INUNCAT. 
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Figura 3. Pd associades a 500 anys de període de retorn (segons la funció de probabilitat SQRT-Etmàx). Font: 
INUNCAT. 

Els diferents resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 

Font Riu Ricardell 
T (anys) Pd (mm) 

Mapa isohietes INUNCAT 100 200 
500 240 

Aplicació MAXPLUWIN 10 100 
25 108 
50 166 
100 193 
500 222 

Taula 1. Precipitació diària emprant dues fonts diferents. 

La precipitació adoptada per al càlcul del cabal d’avinguda ha estat la major de  les dues: 
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T (anys) Pd (mm) 

10 100 

25 108 

50 166 

100 200 

500 240 

Taula 2. Precipitació de càlcul. 

Obtinguda la precipitació diària Pd, es redueix el seu valor aplicant el coeficient KA, 
anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 

 

 

On: 

-  KA és el coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd. 

- S és la superfície de la conca, expressada en km², en el cas del riu Ricardell la 
superfície és de 25,33 km2. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que s’ha d’utilitzar és el valor de Pd’ calculat com: 

 

T (anys) Pd’ (mm) (KA=0,91) 

10 91 

25 98 

50 151 

100 182 

500 218 

Taula 3. Precipitació de càlcul. 

2.3 Característiques físiques de la conca 

2.3.1 Determinació de la conca 

La conca del riu Ricardell es determina a partir de les dades de la conca de la Muga en 
format MiraMon proporcionades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. En la 
següent figura es mostra la superfície ocupada per la conca del Ricardell. 
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Figura 4. Superfície ocupada per la conca que constitueix el riu Ricardell al que desembocarà l’efluent de l’EDAR. 

En la següent taula es resumeixen les característiques principals de la conca del riu 
Ricardell. 

Conca riu Ricardell 

Àrea (km2) 25,33 
Perímetre (km) 42,09 

Desnivell (m) 340 

Cota aigües avall (m) 40 

Cota aigües amunt (m) 380 
Pendent 0,023 

Longitud màxima (km) 14,9 

Taula 4. Característiques de la conca del riu Ricardell. 

2.3.2 Llindar d’escolament 

Per a la determinació de la funció de pèrdues per infiltració a la conca és necessari conèixer 
el denominat  llindar d’escolament 5 . Per a la seva determinació es realitza una 
caracterització prèvia de la conca des de tres punts de vista: característiques hidrològiques, 
grups de sòl i ús del mateix. 

La caracterització en funció de les característiques hidrològiques fa referència a: 

                                                 

5  El llindar d’escolament Po és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escolament 
superficial. Per a valors inferiors no es produeix escolament superficial, ja que tota l’aigua caiguda es 
perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i 
permet calcular la pluja neta a partir de la precipitació. 

Biure 
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- El pendent del terreny: es distingeix entre pendents majors o menors del 3%. 

- Disposició de les plantacions: es distingeix si es realitzen segons la corba de màxim 
pendent o seguint les corbes de nivell.  

- Densitat de les vegetacions: fa referència a la proximitat entre les plantacions i el 
seu fullatge. 

Pel que fa al pendent del terreny, aquest es va determinar mitjançant el plànol topogràfic 
1/5000 de la zona, mesurant la diferència de cotes i la longitud  del curs principal. 

Els resultats obtinguts es contrasten amb el “Mapa de pendents de Catalunya” (Agència 
Catalana de l’Aigua, 2001).  

 

Figura 5. Mapa de pendents proveït per l’Agència Catalana de l’Aigua en format jpg. Les cel�les en púrpura són àrees 
amb pendent menor al 3%. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Quant a la disposició i densitat de les plantacions i vegetacions, aquestes s’estimen a partir 
de les visites de camp. 
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La caracterització del grup de sòl i l’ús del mateix es determinen seguint la metodologia 
exposada a l’Annex 1 de les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”  de  l’Agència Catalana de l’Aigua, publicat en data de març 2003. La següent 
figura mostra la caracterització dels diferents usos del sòl per a la zona de projecte. 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya és l’encarregat de l’elaboració del plànol que es pot 
consultar gratuïtament amb l’eina MiraMon. 

  

Figura 6. Caracterització dels usos del sòl per a la zona del projecte (àrea del municipi de Biure). En predomina el color 
marronós corresponent a bosquines i prats, així com el verd dels boscos d’esclerofil�les i de caducifolis. Font: ICC 
mitjançant l’eina MiraMon. 

Per a obtenir el valor de Po, atès que la conca considerada és heterogènia, es realitza una 
subdivisió de la mateixa en àrees homogènies des del punt de vista del seu comportament 
hidrològic.  

El llindar d’escolament es troba per aplicació de la fórmula: 

 

On: 

- Poi és el valor tabulat segons el grup de sòl (veure taula resum de resultats) en mm. 

- Ai és l’àrea de la subdivisió. 
 

Obtingut el llindar d’escolament Po, és necessari fer més gran el seu valor amb un coeficient 
anomenat factor regional que reflexa la variació regional d’humitat habitual en el sòl al 
començament de les pluges significatives. Aquest coeficient també inclou una majoració (de 
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l’ordre del 100%) per evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes 
simplificacions del tractament estadístic del mètode. 

Tal i com s’exposa a la Guia Tècnica (Recomanacions Tècniques per Estudis 
d’Inundabilitat d’Àmbit Local (GT1) de l’Agència Catalana de l’Aigua, 2003), a Catalunya es 
fixa un valor mitjà d’1,3 per al factor regional, en comptes del 2,5 que fixa la Instrucció de 
Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial”. Per tant, el llindar d’escolament a fer servir en el 
càlcul de la pluja neta es calcula com:  

 

La següent taula es calcula el llindar d’escolament per a la conca del Ricardell. 

Ús del sòl Superfície 
(%) 

Pendent 
(%) 

Caract. 
Hidro. 

Grup de sòl Po 
(mm) 

    A B C D  
Guaret  >3 R 15 8 6 4  

 >3 N 17 11 8 6  
 <3 R/N 20 14 11 8  

Conreus en filera 16,4 >3 R 23 16 8 6 1,0 
 >3 N 25 16 11 8  
 <3 R/N 28 19 14 11  

Cereals d'hivern  >3 R 29 17 10 8  
 >3 N 32 19 12 10  
 <3 R/N 34 21 14 12  

Rotació conreus pobres  >3 R 26 15 9 6  
 >3 N 28 17 11 8  
 <3 R/N 30 19 13 10  

Rotació conreus densos  >3 R 37 20 12 9  
 >3 N 42 23 14 11  
 <3 R/N 47 25 16 13  

Praderies   Pobre 24 14 8 6  
 >3 Mitja 53 23 14 9  
  Bona  33 18 13  
  M.bona  41 22 15  
  Pobre 58 25 12 7  
 <3 Mitja  35 17 10  
  Bona   22 14  
  M.bona   25 16  

Plantacions regulars 
d'aprofitament forestal 

  Pobre 62 26 15 10  
 >3 Mitja  34 19 14  
  Bona  42 22 15  
  Pobre  34 19 14  
 <3 Mitja  42 22 15  
  Bona  50 25 16  

   M. Clara 40 17 8 5  
Masses forestals 5,8  Clara 60 24 14 10 0,6 

(boscos, matolls, etc.)   Mitja  34 22 16  
 77,8  Espessa  47 31 23 17,9 
   M. Esp.  65 43 33  
         



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 10 - Estudi d’inundabilitat 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  12 

Tipus de terreny Superfície 
(%) 

Pendent 
(%) 

     Po 
(mm) 

Roques permeables  >3     3  
  <3     5  

Roques impermeables  >3     2  
  <3     4  

Ferms granulars (no pavim.)       2  
Empedrats       1,5  

Paviments (bituminosos o 
formigó) 

      1  

 100,0       19,5 
N = conreu segons les corbes de nivell, R = conreu segons la línia de màxima pendent. 

Taula 5. Resum de les característiques de la conca del Ricardell basat en la taula obtinguda de la Instrucción de Carreteras 5.2 
IC “Drenaje Superficial”, MOPU 1990. 

Resultant: 
Coef. Corrector = 1,3 Poi = 19,5 mm P’o = 25,3 mm 

 

2.3.3 Coeficient d’escolament 

El coeficient d’escolament C, que determina la proporció del component superficial a la 
precipitació d’intensitat I, depèn de la raó entre la precipitació diària Pd corresponent al 
període de retorn considerat i el llindar d’escolament Po a partir del qual s’inicia la mateixa. 

A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escolament amb la fórmula deduïda per 
Témez a partir del mètode de l’SCS, la qual, a més a més, va ser adoptada per la instrucció 
de carreteres (MOPU, 1990): 

 

On: 

- Pd’ és el volum de precipitació diària corregit amb el coeficient d’uniformitat KA en 
mm. 

- Po’ és el llindar d’escolament corregit amb el factor regional, expressat en mm. 

2.4 Temps de concentració 

El valor del temps de concentració (Tc) s’estima mitjançant la formulació que s’exposa a la 
Guia Tècnica (GT1,2003). S’ha considerat un cas en l’estimació del temps de concentració:  

- Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca: 

 

On Tc és el temps de concentració (hores), L és la longitud del curs (Km) i J el  pendent del 
curs (m/m). 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 10 - Estudi d’inundabilitat 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  13 

2.5 Càlcul dels cabals d’avinguda 

Tenint en compte que la conca considerada és petita (temps de concentració inferior a 6 h), 
l’estimació dels cabals de disseny de crescuda s’efectua d’acord amb  la modificació de la 
fórmula de Témez: 

 

On: 

- Q és el cabal, expressat en m3/s. 

- C el coeficient escolament (adimensional)  

- I la intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja (t) igual 
al temps de concentració (Tc) de la conca, expressada en mm/h. 

- A la superfície de la conca expressada en Km2
  

- K el coeficient d’uniformitat6 que depèn de les unitats i de la irregularitat en la 
distribució de la precipitació. 

Per al càlcul de les intensitats mitges de precipitació s’aplica la següent expressió: 

 

On: 

- It és la màxima intensitat mitja de precipitació per una duració del xàfec igual al 
temps de concentració de cada conca en el període de retorn considerat, expressada 
en mm/h. 

- Id és la intensitat mitja màxima diària de precipitació corresponent al període de 
retorn, expressada en mm/h (és igual a Pd/24). 

- Pd és la precipitació total diària corresponent a aquest període de retorn, expressada 
en mm. 

- I1 és la màxima intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn, 
expressada en mm/h. 

- t és la duració de l'interval el qual es refereix I, que s’agafa igual al temps de 
concentració, expressat en h. 

- Tc és el temps de concentració, expressat en h. 
En aquesta zona, d’acord amb el mapa d’isolínies de precipitació (Figura 2.2. de la 
Instrucció 5.2.-IC) resulta: 

I1/Id = 11 

                                                 

6 Coeficient d’uniformitat (adimensional). La hipòtesi d’intensitat de pluja neta no és real i a la pràctica 
existeixen variacions a la seva distribució temporal que augmenten el cabals punta. Per tant, per tal de 
corregir aquest error, és necessari aplicar aquest coeficient de majoració del cabal punta. 
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Figura 7. Mapa d’isolínies del valor de I1/Id. Font: Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

De l'anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula següent 
per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 

 

On: 

- K és el coeficient d’uniformitat (adimensional). 

- Tc és el  temps de concentració, expressat en hores. 
El resum de les característiques geomètriques de la conca, amb els seus valors d’àrea, 
longitud de curs, pendent mig i temps de concentració, i els resultats del càlcul del cabal 
d’avinguda per als períodes de retorn considerats, es mostra en una taula més endavant. 

A la següent taula es mostren les dades hidrològiques per la conca del Ricardell. 

Conca riu Ricardell 

Àrea 25,33 km2 

Cota aigües amunt 380 m 
Cota aigües avall 40 m 

Desnivell  340 m 
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Longitud màxima J 14,9 km 
Pendent 0,023 m/m 

KA 0,91 

Temps de concentració Tc 4,79 h 

K 1,34 

Taula 6. Característiques hidrològiques de la conca del riu Ricardell. 

Finalment, en la següent taula es mostren els resultats obtinguts per a cada un dels períodes 
de retorn estudiats. 

T(anys) Pd(mm) P’d(mm) Po(mm) C I(mm/h) A(km2) K Q(m³/s) 
10 100 91 25,30 0,32 14,92 25,33 1,34 45,48 
25 108 98 25,30 0,35 16,12 25,33 1,34 53,03 
50 166 151 25,30 0,50 24,77 25,33 1,34 116,44 
100 200 182 25,30 0,57 29,85 25,33 1,34 158,51 
500 240 218 25,30 0,63 35,81 25,33 1,34 210,88 

Taula 7. Cabals de la conca en funció del període de retorn. 

3 ANÀLISI HIDRÀULICA 

Els terrenys on es preveu emplaçar l’EDAR que donarà servei al municipi de Biure són 
potencialment inundables degut a la seva proximitat al riu Ricardell. Per aquest motiu, s’han 
realitzat els càlculs corresponents per a estimar l’alçada de la làmina d’aigua per a l’avinguda 
associada a 500 anys de període de retorn. 

Per altra banda, també és necessari determinar la mínima cota a la que s’han de situar els 
diferents elements que componen l’EDAR projectada. 

3.1 Càlcul en règim uniforme 

Segons les “Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos 
fluvials” de l’Agència Catalana de l’Aigua, essent el cabal de disseny inferior a 50 m3/s és 
suficient fer una anàlisi hidràulica del riu Ricardell mitjançant un model matemàtic de règim 
gradualment variat, com és HEC_RAS. 

S’han analitzat una secció, la de la zona on es vol col�locar l’efluent de l’EDAR, per veure 
l’alçada de la làmina d’aigua en cadascuna d’elles per als cabals de disseny calculats l’Annex i 
que són:  

T (anys) Q (m3/s) 

10 45,48 
25 53,03 

50 116,44 

100 158,51 
500 210,88 
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Taula 8. Cabal que hi circula segons el període de retorn. 

La fórmula de Manning-Strickler permet calcular el calat uniforme: 

Q = V � S = S � Rh
2/3 � J1/2 � K 

On: 

- Q el cabal desguassat, expressat en m3/s. 

- V la velocitat mitja de la corrent, expressada en m/s. 

- S l’àrea de la seva secció mullada, expressada en m2. 

- p el perímetre mullat, expressat en m. 

- Rh o S/p que és el radi hidràulic, expressat en m. 

- J el pendent, expressat en tant per ú. 

- K o 1/n que és el coeficient de rugositat adimensional. 
 

S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning aproximat de 0,0357 en tota la llera. 
Considerar aquest coeficient de rugositat deixa del costat de la seguretat. 

La pendent en el tram on es troben les seccions estudiades és de 2,50%, obtinguda a partir 
de les cotes en la llera en les dues seccions i la longitud entre elles. Es tracta d’un pendent 
elevat, fet que fa suposar que el flux discorrerà en règim ràpid. En aquestes condicions es 
calcularà el calat uniforme i el calat crític, cota superior de la làmina d’aigua en règim ràpid. 

La secció estudiada es troba 387 m aigües avall del pas del riu Ricardell pel pont situat a 
l’est del poble de Biure, i que serveix d’entrada principal al municipi. Aquesta secció està 
situada a la zona del riu més propera a l’extrem oest de la parcel�la on es situarà l’EDAR.  

Realitzant els càlculs amb la fórmula de Manning, s’observa que per a un període de retorn  
de 500 anys la làmina d’aigua arriba a una cota de 55,63 m. 

Tots els càlculs s’han realitzat mitjançant l’eina de simulació hidràulica HEC-RAS (v 4.0.0), 
model recomanat per l’ACA. 

                                                 

7 El paràmetre de Manning n depèn de la rugositat de la paret, i el seu valor varia entre 0,01 per parets 
molt polides i 0,2 per rius amb fons molt irregular i vegetació. 
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Figura 8. Modelització en HEC-RAS de les seccions estudiades. 

 

4 CONCLUSIONS 

De l’exposat en aquest Estudi es pot concloure que, atès que d’acord amb els criteris 
tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua les estacions depuradores d’aigües residuals de 
caràcter convencional han de situar-se a una cota tal que no es produeixi la condició 
d’inundació amb l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. 

Pel que fa als diferents elements que composen l’EDAR projectada, es proposa situar els 
col�lectors de sortida (aigua tractada i bypass) a la cota de rasant de 57 m, amb objecte de 
que tinguin sortida lliure amb l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. La cota 
considerada permetrà evitar l’entrada d’aigua al pou de bombament a través del col�lector 
de bypass. 

EDAR_Biure 

EDAR_Biure 



 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors en alta del Municipi de Biure (Alt Empordà) 

 
 
Annex 11. CÀLCULS 

HIDRÀULICS  
  



 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 11 – Càlculs hidràulics 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  1 

Índex 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU ........................................................................................... 3 

2 CÀLCUL DE CONDUCCIONS ......................................................................................... 3 

2.1 Hipòtesi de càlcul ............................................................................................................. 3 

2.1.1 Canonades en làmina lliure ..................................................................................... 3 

2.1.2 Canonades en càrrega .............................................................................................. 3 

2.2 Pèrdues a la línia de càrrega ............................................................................................ 4 

2.3 Pèrdues localitzades ......................................................................................................... 4 

2.3.1 Pèrdues als eixamplaments bruscs ......................................................................... 4 

2.3.2 Pèrdues a les contraccions brusques ..................................................................... 5 

2.3.3 Pèrdues als colzes ..................................................................................................... 5 

2.3.4 Pèrdues a les vàlvules .............................................................................................. 6 

2.4 Pèrdues per circulació ...................................................................................................... 6 

2.5 Procés de càlcul ................................................................................................................ 7 

2.5.1 Canonades en làmina lliure ..................................................................................... 7 

2.5.2 Canonades en càrrega .............................................................................................. 7 

3 BASES DE CÀLCUL ............................................................................................................. 8 

4 CÀLCULS HIDRÀULICS ..................................................................................................... 8 

4.1 Conducció en làmina lliure del col�lector ..................................................................... 8 

4.2 Línia piezomètrica de l’EDAR ....................................................................................... 9 

 

 

  



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 11 – Càlculs hidràulics 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  2 

  



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 11 – Càlculs hidràulics 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  3 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

El present annex té per objecte calcular i dimensionar la xarxa de col�lectors en alta 
necessària per portar el conjunt de les aigües residuals de Biure a la nova EDAR projectada. 
Els col�lectors projectats aniran soterrats, respectant el recobriment mínim de terres sobre 
la clau del col�lector. 

2 CÀLCUL DE CONDUCCIONS 

2.1 Hipòtesi de càlcul 

2.1.1 Canonades en làmina lliure 

El càlcul de les canonades tancades amb flux en làmina lliure interiors, es realitza admetent 
les hipòtesis següents: 

1. Flux en làmina lliure, és a dir, el col�lector no entra en càrrega. 
2. Règim estacionari o permanent. 
3. Règim uniforme. 

Aquestes condicions, que d’altra banda són molt comunament acceptades en el càlcul 
hidràulic per a estudis d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 

Les tres condicions s’apliquen imposant que la caiguda de la línia de càrrega coincideix amb 
la caiguda de cota experimentada, de manera que el càlcul es simplifica notablement. 

L’equació que governa la circulació dels col�lectors en gravetat, d’acord amb les hipòtesis 
anteriors, és la fórmula de Manning: 

 

On: 

− i és el pendent de la línia de càrrega (-). 

− n és el Coeficient de Manning del material de la canonada (-). 

− v és la velocitat de circulació (m/s). 

− Rh és el radi hidràulic de circulació igual a S/Pm (m). 

− S és la secció mullada (m2). 

− Pm el perímetre mullat (m). 

2.1.2 Canonades en càrrega 

El càlcul de les canonades tancades que per les seves característiques entraran en càrrega 
amb la circulació de l’aigua, es realitza admetent les hipòtesi següents: 

- Secció plena. 

- Règim estacionari o permanent. 
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- Règim uniforme només en cabal (no pressió). 
Aquestes condicions, que d’altra banda són molt comunament acceptades en el càlcul 
hidràulic per a estudis d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 

Les tres condicions s’apliquen imposant que el cabal circulant per totes i cadascuna de les 
seccions de la canonada que es calcula és el mateix, i s’avaluen les pèrdues que la circulació 
d’aquest cabal dóna a una canonada com la que s’estudia. 

La limitació del model fa que els càlculs s’hagin de fer esglaonats si la secció del tub, el 
material o el cabal canvien, de manera que no es calcula directament les pèrdues totals, sinó 
per trams que respectin les limitacions esmentades (cabal, material i secció), essent 
necessària només una suma de les pèrdues en sèrie. 

S’empra la formulació de Prandtl-Colebrook, que es dedueix a partir de les fórmules de 
Darcy-Weisbach i Colebrook-White. 

2.2 Pèrdues a la línia de càrrega 

Les pèrdues de càrrega s’identifiquen amb la pèrdua d’energia d’un flux hidràulic al llarg 
d’una conducció, per efecte del fregament o pèrdues localitzades d’energia. És conforme 
amb la llei de Bernoulli que representa l’energia associada a una línia de flux en un punt 
d’aquesta, i que s’escriu com: 

E = z + p/γ + v2/(2 � g) 

On els termes fan referència a l’energia potencial, energia del flux i energia cinètica 
respectivament. 

2.3 Pèrdues localitzades 

Qualsevol alteració brusca de la secció per la que circula el flux produeix unes pèrdues 
localitzades. Aquestes es donen bàsicament en eixamplaments i estrangulaments, en 
vàlvules i en colzes. 

2.3.1 Pèrdues als eixamplaments bruscs 

Als eixamplaments bruscs de les canonades es pot suposar que les pèrdues que es 
produeixen corresponen a les pèrdues d’energia cinètica. 

Aquesta pèrdua d’alçada pot conseqüentment ser avaluada d’acord amb l’expressió dels 
termes cinètics, que s’especifica a continuació: 

 

On: 

− h és el potencial de l’aigua (m) 

− v és la velocitat mitja de circulació a la canonada (m/s) 

− g és l’acceleració de la gravetat (m/s2) 
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− Q és el cabal de circulació per la canonada (m3/s) 

− S és la secció mullada (m2) 

− CL  és el coeficient que es calcula segons l’expressió: 

−  

On: 

− D1 és el diàmetre d’arribada 

− D2 és el diàmetre de sortida. 

− Resulta fàcil deduir que a l’arribada d’un dipòsit CL esdevé 1. 

2.3.2 Pèrdues a les contraccions brusques 

A les contraccions brusques de les canonades es pot suposar que les pèrdues que es 
produeixen corresponen a les pèrdues avaluades d’acord amb l’expressió que s’especifica a 
continuació: 

 

On CL és el coeficient que es pren segons les relacions següents: 

D1 /D2 CL 
0.8 0.13 
0.6 0.28 
0.4 0.38 
0.2 0.45 
0.0 0.50 

Taula 1. Valors tabulats del coeficient CL. 

2.3.3 Pèrdues als colzes 

Als colzes de les canonades es produeixen també pèrdues de càrrega que poden ser 
convenientment avaluades amb l’expressió que s’especifica a continuació: 

 

On CL és el coeficient que per a colzes de 90º s’obté de la taula següent: 

r/D CL 
1.0 0.40 
1.5 0.32 
2.0 0.27 
3.0 0.22 
4.0 0.20 
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Taula 2. Valors tabulats del coeficient CL. 

On: 

− r és el radi del colze (m). 

− D és el diàmetre de la canonada (m). 

2.3.4 Pèrdues a les vàlvules 

A les vàlvules situades en el decurs d’una canonada es produeixen també pèrdues de 
càrrega que poden ser convenientment avaluades amb l’expressió que s’especifica a 
continuació: 

 

On CL és el coeficient s’obté de la taula següent: 

Tipus de vàlvula CL 
de comporta (oberta) 0,2 

de bola (oberta) 1,3 

Taula 3. Valors tabulats del coeficient CL. 

2.4 Pèrdues per circulació 

Les pèrdues per fregament són funció de la rugositat del conducte, de la viscositat del fluït, 
del règim de funcionament (flux laminar o turbulent) i del cabal que hi circula, és a dir, de la 
velocitat. 

Quan el flux és turbulent (es produeix per Reynolds majors a 4000), fet que es dóna en la 
pràctica totalitat dels casos, una de les formulacions més emprades és la de Manning. 

Així doncs, per al càlcul del pendent de la canonada s’utilitzarà la formulació 
desenvolupada per Manning per al flux hidrodinàmic en canonades. La seva definició es 
farà en funció de la velocitat màxima i el cabal màxim, amb el pendent imposat per la 
geometria en alçat de la línia d’aigua de la planta depuradora. Aquesta formulació és vàlida 
tant per als casos de flux en làmina lliure com en els casos de flux en càrrega. 

Formulació de Manning 

 

On: 

− i és el pendent de la línia de càrrega (-). 

− n és el Coeficient de Manning del material de la canonada (-). 

− v és la velocitat de circulació (m/s). 

− Rh és el radi hidràulic de circulació igual a S/Pm (m). 
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− S és la secció mullada (m2). 

− Pm el perímetre mullat (m). 

Per als diferents materials de què poden estar fabricats els tubs es poden trobar els 
corresponents coeficients de Manning. Els materials més usualment emprats són els que a 
continuació s’exposen, acompanyats del coeficient que els correspon: 

Material Coeficient de Manning (-) 
PVC - PRV 0,009 

Formigó 0,013 
Polietilè PE 0,009 
Acer revestit 0,012 

Fossa nova revestida 0,011 
Fossa antiga 0,014 

Taula 4. Coeficient de Manning. 

2.5 Procés de càlcul 

2.5.1 Canonades en làmina lliure 

Per al pendent donat de la canonada i el cabal circulant, es pren el pendent de la canonada 
com a pendent de la línia de càrrega (hipòtesi de règim uniforme), i es calcula la secció útil 
que ocupa el líquid, resultant que si aquesta secció útil és menor que la secció complerta de 
la canonada, la circulació es realitza en làmina lliure. 

En cas contrari, caldrà calcular-ho com a circulació en secció plena. 

D’altra banda, i per a tenir en compte les pèrdues produïdes a les entrades i sortides dels 
recintes, caldrà descomptar al desnivell total d’alçada potencial la corresponent a la pèrdua 
dels termes cinètics. 

2.5.2 Canonades en càrrega 

Pel cabal donat de la canonada s’avaluen les pèrdues de càrrega, segons les hipòtesis ja 
esmentades, i amb les valoracions de les pèrdues segons les modelitzacions que 
anteriorment s’han donat: 

- Pèrdues per circulacions. 

- Pèrdues per colzes. 

- Pèrdues pes vàlvules. 

- Pèrdues per contraccions brusques. 

- Pèrdues per eixamplaments bruscs.  
Caldrà tenir present en tot moment les limitacions del model de càlcul abans esmentades. 

Als apartats següents es mostren els càlculs realitzats per al dimensionament eficaç de les 
conduccions del projecte. 
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3 BASES DE CÀLCUL 

Els valors dels cabals de disseny, obtinguts a l’Annex 5- Estudi de cabals i càrregues de 
disseny, són els següents: 

Cabals m3/h m3/dia 

Cabal mig 3,36  80,64 

Cabal punta 10,25  246,00 

Cabal dilució 16,79  402,96 

Cabal mínim (0,5 QMH) 1,68  40,32 

Cabal màxim pretractament EDAR (5�QMH) 16,79  402,96 

Cabal màxim tractament biològic (3�QMH) 10,07  241,68 

Taula 5. Paràmetres de disseny. 

4 CÀLCULS HIDRÀULICS 

4.1 Conducció en làmina lliure del col�lector 

Pels col�lectors en làmina lliure els paràmetres de dimensionament de la conducció 
corresponen a la velocitat de pas de l’aigua i a la pendent de la conducció. 

Els valors límit establerts pel correcte funcionament hidràulic de la conducció són els 
següents: 

Velocitat 
Velocitat mínima  0,50 m/s 
Velocitat màxima  5,00 m/s 

Pendent 
Pendent mínim 0,50 % 
Pendent màxim  5,00 % 

Taula 6. Valors límit per al correcte funcionament de les conduccions. 

A partir d’aquest paràmetres s’ha realitzat el dimensionament hidràulic del col�lector. 

En el present projecte, tant el col�lector principal com el secundari, funcionen en làmina 
lliure fins a arribar a l’EDAR, punt a partir del qual el col�lector funciona en càrrega. 

Els materials utilitzats per a les canonades en làmina lliure són tubs de polietilè d’alta 
densitat (PEAD) de diàmetre nominal de 400 mm. Les seves característiques es resumeixen 
a la taula següent: 

Descripció Geometria Dimensió Diàmetre 
interior (mm) 

Coeficient de 
Manning (n) 

DN400 Circular Diàmetre 365,8 0,009 

Taula 7. Característiques de la canonada en làmina lliure. 

Els resultats obtinguts en el tram estudiat, pels diferents cabals de disseny (cabal mig i cabal 
de dilució), són els següents: 
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 Cabal (m3/h) Pendent Velocitat 
(m/s) 

Calat (mm) 

Col�lector 
principal 

QM = 3,36 0,005 0,43 19,6 
QD = 16,8 0,005 0,31 73,1 

Col�lector 
secundari 

QM = 3,36 0,033 0,87 12,6 
QD = 16,8 0,033 1,35 26,8 

Taula 8. Resultats per les conduccions en làmina lliure pels diferents cabals de disseny. 

Tot i no acomplir la conducció estudiada els valors límit establerts en quant a velocitat 
mínima pel cabal mínim, es consideren acceptables aquests valors ja que no és possible 
augmentar els pendents, degut a l’encaix en alçat del col�lector i a la topografia de la zona, i 
tampoc és possible disminuir el diàmetre de la canonada, ja que ocasionaria greus 
problemes de manteniment. 

4.2 Línia piezomètrica de l’EDAR 

La cota que determina els diferents nivells piezomètrics de l’EDAR és la sortida de l’aigua 
tractada a la riera, establint-se la cota de sortida a la +57,00. 

El bypass del reactor biològic, el bypass general i el col�lector de sortida d’aigua tractada del 
decantador s’entronquen mitjançant un pou de registre, que permet la inspecció del tram 
final del sistema. D’aquest pou de registre neix el col�lector de DN 400 que connecta amb 
l’obra de sortida. 

L’obra de sortida està ubicada per sobre de la cota d’inundació de període de retorn 500 
anys que, tal i com es justifica en l’Annex 10 - Estudi d’inundabilitat s’estima en 55,63 m. 
D’altra banda, l’entrada del bypass general (a la cota +57,15) i del bypass del biològic (a la 
+57,65) estan també situades per sobre d’aquesta cota d’inundació de 500 anys, assegurant 
el bon funcionament de la planta en cas de fortes plujes. 

A la taula següent es resumeixen les cotes més significatives de la línia piezomètrica de 
l’EDAR: 

Col�lector d'arribada d'aigua bruta +56,53 m 
Nivell líquid màxim en el pou de bombament +56,20 m 
Nivell líquid mínim en el pou de bombament +55,20 m 
Cota de bypass general de planta +57,15 m 
Cota d'entrada a tamís de fins +60,92 m 
Cota de bypass del tractament biològic +57,65 m 
Nivell líquid a l'arqueta d'entrada a reactor biològic +59,95 m 
Nivell líquid al reactor biològic +59,86 m 
Nivell líquid al decantador secundari +59,86 m 
Nivell líquid a l'arqueta de sortida del decantador secundari +59,15 m 
Cota de descàrrega del bypass general de la planta +57,00 m 
Cota de descàrrega de l’aigua tractada +57,00 m 

Taula 9. Cotes significatives en el projecte de l’EDAR de La Figuerola. 
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1 INTRODUCCIÓ 

El càlcul dels diferents elements estructurals que componen l’EDAR pot ser tractat de 
diverses maneres. En aquest cas particular, s’ha realitzat una modelització dels elements 
més complicats mitjançant el software comercial ROBOT, així com s’han realitzat càlculs 
manuals de comprovació i armat. 

2 OBJECTIU 

L’objecte de l’annex consisteix en el càlcul estructural dels diferents aparells que componen 
les instal�lacions de la depuradora de Biure, establint-se les característiques dels materials 
que s’empraran, així com les quanties d’armadures necessàries per a que resisteixin les 
càrregues a les que seran sotmeses durant el funcionament de l’EDAR. 

És per aquest motiu que es determinen les accions i s’estableixen les hipòtesi de càrrega 
més desfavorables. 

3 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILIZAR 

S’han estudiat els següents capítols de la EHE-08 referents als materials: Capítol II 
“Criterios de Seguridad y bases de cálculo”; Capítol VI “Materiales”; i Capítol VII 
“Durabilidad”. 

Els materials utilitzats en les estructures resistents dels elements que es van a calcular són 
principalment dos: 

− Formigó, en massa o majoritàriament armat. 

− Acer, per a armadures i laminat per bigues i pilars de naus i edificis. 

3.1 Acers 

S’ha escollit per a l’obra un l’acer amb denominació B-500S, tal i com s’aprecia a la següent 
figura obtinguda del Cap. VI, apartat 37.2 de la EHE-08. 
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Figura 1. Quadre tal i com apareix a la nova normativa de formigó espanyola EHE-08. 

3.2 Formigons 

La millor garantia de durabilitat radica en aquests casos en la confecció de formigons molt 
compactes, per al que ha d'emprar-se dosatges rics en ciment, amb baixa relació a/c i bona 
compactació de la massa. 

Segons el recopilat de la nova EHE-08, s’escullen els següents valors a complir en obra: 

Resistència característica als 28 dies fck (N/mm2) 30 
Màxima relació a/c 0,50 

Mida màxim de l’àrid 20 
Consistència del formigó Plàstica 

Con d’Abrams 3 a 5 
Sistema de compactació Vibrat 
Nivell de control previst Normal 
Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó fcd (N/mm2) 20,00 

Taula 1. Característiques dels formigons a utilitzar. 

Així mateix, cal considerar que l’ambient on serà emprat és agressiu pel contacte amb 
aigües residuals que poden arribar a ser àcides, així es defineix l’ambient Qb com l’adient en 
aquest cas. Condició que suposa que l’obertura de fissura màxima sigui de 0,1 mm. 
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4 REACTOR BIOLÒGIC 

4.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

Accions sobre elements de formigó: 

− Accions permanents γ = 1,50 

− Accions transitòries  γ = 1,60 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes propi (formigó: 25 kN/m3) 

− Pes líquid (110 kN/m3) amb una alçada màxima de 4,0 m 

− Empenta del líquid (alçada màx. 4,0 m) 

− Terreny (c = 0, φ = 30º, alçada 3,5 m) 

− Sobrecàrrega sobre terreny (10 kN/m2) 

Definició geomètrica: 

 

Figura 2. Definició geomètrica del reactor biològic de forma octogonal. 

d int = 6 m 
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Figura 3. Modelització. 
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4.2 Dimensionament de l’armadura 

4.2.1 Cara interior 

Armadura vertical 
Armadura mínima As,mín 5,52 cm2/m  

Moment flector de disseny Myyd 13,97 kNm/m  
Armadura necessària per flexió As 1,30 cm2/m Φ12 a 15 

Comprovació a fissuració Myyk 8,73 kNm/m  
 Mk < Mfis = 43,45 kNm/m 
 Es disposen Φ 12 a 15 

Tallant de càlcul (ELU) Vd 26,71 kN/m  
 Vu1 1500,00 kN/m  
 Vu2 111,44 kN/m  

 No és necessària armadura a tallant 
Armadura horitzontal 

Armadura mínima As,mín 5,52 cm2/m  
Moment flector de disseny Mxxd 9,62 kNm/m  

Armadura necessària per flexió As 1,30 cm2/m Φ 12 a 15 
Comprovació a fissuració Nk 80,00 kN/m  

 Mxxk 6,01 kNm/m Φ 16 a 15 
 Wfis = 0,06 mm 
 Es disposen Φ 16 a 15 

Tallant de càlcul (ELU) Vd 21,00 kN/m  
 Vu1 1500,00 kN/m  
 Vu2 135,01 kN/m  

 No és necessària armadura a tallant 

Taula 2. Característiques de les armadures de la cara interior. 

4.2.2 Cara exterior 

Armadura vertical 
Armadura mínima As,mín 5,52 cm2/m  

Moment flector de disseny Myyd 10,74 kNm/m  
Armadura necessària per flexió As 1,00 cm2/m Φ 12 a 15 

Comprovació a fissuració Myyk 6,71 kNm/m  
  
 Es disposen Φ 12 a 15 

Tallant de càlcul (ELU) Vd 21,92 kN/m  
 Vu1 1500,00 kN/m  
 Vu2 111,44 kN/m  

 No és necessària armadura a tallant 
Armadura horitzontal 

Armadura mínima As,mín 5,52 cm2/m  
Moment flector de disseny Mxxd 8,59 kNm/m  

Armadura necessària per flexió As 0,80 cm2/m Φ 12 a 15 
Comprovació a fissuració Mxxk 5,37 kNm/m Φ 16 a 15 

 Mk < Mfis = 43,45 kNm/m 
 Es disposen Φ 12 a 15 

Tallant de càlcul (ELU) Vd 17,94 kN/m  
 Vu1 1500,00 kN/m  
 Vu2 111,44 kN/m  
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 No és necessària armadura a tallant 

Taula 3. Característiques de les armadures de la cara exterior. 

4.2.3 Solera 

Armadura superior 
Armadura mínima As,mín 9,20 cm2/m  

Moment flector de disseny Md 13,97 kNm/m  
Armadura necessària per flexió As 2,60 cm2/m Φ 16 a 15 

Comprovació a fissuració Nk 101,25 kN/m  
 Mk 8,73 kNm/m Φ 16 a 15 

 Mk < Mfis = 120,69 kNm/m 
 Es disposen Φ 16 a 15 

Armadura inferior 
Armadura mínima As,mín 9,20 cm2/m  

Moment flector de disseny Md 50,49 kNm/m  
Armadura necessària per flexió As 2,60 cm2/m Φ 16 a 15 

Comprovació a fissuració Nk 101,25 kN/m  
 Mk 31,56 kNm/m Φ 20 a 15 

 Wfis = 0,07 mm 
 Es disposen Φ 20 a 15 

Taula 4. Característiques de les armadures de la solera. 

5 ARQUETA REACTOR 

5.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (0,90 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (0,70 m) 
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− Pes específic líquid (10,00 kN/m3)  

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

Definició geomètrica:  

 

 

5.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,09 m�kN/m As (vertical) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,08 m�kN/m As(horitzontal) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 
n 0,30 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Wfis 0 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,12 m�kN/m As (vertical) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,14 m�kN/m As(horitzontal) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Taula 5. Càlculs mur A arqueta reactor. 

Mur B 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,21 m�kN/m As (vertical) 0,03 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,20 m�kN/m As(horitzontal) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 
n 0,22 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0 mm 

Cara exterior 

a 0,50 m 

b 0,80 m 

h 1,90 m 

e murs 0,25 m 

e solera 0,30 m 

Diàmetre forat MUR B 0,32 m 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 12 – Càlculs estructurals 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  18 

As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,30 m�kN/m As (vertical) 0,04 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,35 m�kN/m As(horitzontal) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Taula 6. Càlculs mur B arqueta reactor. 

Solera 
Cara superior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 0,21 m�kN/m As (dir a) 0,03 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 0,09 m�kN/m As(dir b) 0,01 cm2/m Φ 12a 15 
n (dir a) 1,05 kN/m n (dir a) 0,78 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical wfis 0 mm 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0 mm 

Cara inferior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 3,14 m�kN/m As (dir a) 0,46 cm2/m Φ 12a 15 
mbe 1,90 m�kN/m As(dir b) 0,28 cm2/m Φ 12a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 

Taula 7. Càlculs solera arqueta reactor. 

5.3 Esquema d’armat 
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CÀLCUL DEL PERFIL DE SOSTENIMENT DE LA PASSAREL�LA 

 

 

 

Accions 

− cm: 100 kg/m2 � 0,40 = 40 kg/m 

Longitud 6,10 m 

Ample 0,8 m 
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− pp: 30 kg/m 

− Sobrecàrrega d’ús: 300 kg/m2 � 0,40 = 120 kg/m 

R = 190 � 6,10/2 = 579,5 kg 

 

 

 

Md = 1,60 � 579,5/4 � 1,0 = 213,3 Kg�m � w ≥ 231800/2600 = 8,92 cm3 

F = (579,5�1003)/(48�2,1�106�I) ≤ 100/300 = 0,33 cm � I ≥ 17,9 cm4 � HEB-100 

Es conclou dient que es disposarà un perfil HEB-100 

 

6 EDIFICI DE BUFANTS 

6.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

Accions sobre elements de formigó: 

− Accions permanents γ = 1,50 

− Accions transitòries  γ = 1,60 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes propi (formigó: 25 kN/m3) 

− Pes coberta conillera (2,60 kN/m2) 

Sobreeixidor 

579,5 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 12 – Càlculs estructurals 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  21 

− Pes bufants (4 kN cadascun, en total 3 bufants) 

− Pes quadres elèctrics sala control (5 kN/m2) 

− Sobrecàrrega manteniment coberta (1,50 kN/m2) 

− Sobrecàrrega (4 kN/m2) 

− Polipast1 (10 kN) 

Definició geomètrica: 

1) Planta 

 
2) Alçat 

 

 

                                                 

1
 El polispast és una màquina que s'utilitza per a aixecar o moure una càrrega amb un gran avantatge 

mecànica, perquè es necessita aplicar una força molt menor al pes que cal moure. 
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Modelització: 

 

Per a l’obtenció d’esforços i dimensionament dels elements estructurals s’ha utilitzat el 
programa informàtic CYPECAD v.2003. Mitjançant el programa s’ha realitzat un model 
tridimensional de l’estructura de l’edifici. 

La modelització es porta a terme mitjançant nusos i barres i elements tipus placa. 

A continuació s’adjunten les dades de la modelització i els resultats obtinguts. 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acers conformats EA95-110 

− Acers laminats i armats EA95-113 

Dades geomètriques: 

− Coberta: 

− Alçada 2,90 m 

− Cota 2,90 m 

− Lloses fonamentació: 

− Canell 30 cm 

− Mòdul balast 209,73 Tn/m3 

− Tensió admissible 8,15 Tn/m2 

− Tipus de sostre considerat: 

− Sostre de biguetes pretesades. 

− Sostre 20 + 5 formigó 

− Gruix de revoltó 20 cm 

− Gruix capa compressió 5 cm 

− Intereix 60 cm 
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− Formigó obra HA-30 IV + QB γc = 1,50 

− Formigons biguetes HA-35 γc = 1,40; HA-45 γc = 1,40 

− Acer pretesar AH-1860-R2 

− Acers negatius B 400S γs = 1,15; B 500S γs = 1,15 

− Pes propi 0,316 – 0,361 Tn/m2 

Característiques tècniques del sostre de biguetes pretesades: 

1) Esforços per faixes d’1 m. Sostre 20 + 5, formigó / 60 cm 

 

 

1) Esforços per faixes d’1 m. Sostre 20 + 5, formigó / 71 cm 
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6.2 Accions considerades 

6.2.1 Gravitatòries 

− Coberta: SCU = 0; Càrregues mortes = 0,27. 

6.2.2 Vent 

No es realitza anàlisis dels efectes de 2n ordre. 

Coeficients de càrregues: 

+X: 1,00 -X: 1,00 
+Y: 1,00 -Y: 1,00 

Segons NTE (Espanya), l’obra s’emplaça en zona eòlica Y amb situació d’Exposta. 

Amples de faixa a totes les plantes: Y: 4,00; X: 10,00. 

6.2.3 Combinacions de càrregues especial 

Núm CCE Hipòtesi 
1 Pes propi 
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2 Sobrecàrrega separada 
3 Sobrecàrrega separada 

6.2.4 Llistat de càrregues 

 

6.3 Materials utilitzats 

6.3.1 Formigons 

 

6.3.2 Acers per element i posició 

Acers en barres 
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Acers en perfils 
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6.3.3 Envolupants 
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Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 12 – Càlculs estructurals 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  31 

Els valors màxims obtinguts es resumeixen en la següent taula: 

Màxims Qxx,d Qyy,d Mxx,d Myy,d Mxy,d 
Tn i m 5,44 4,55 2,76 1,76 1,05 

Taula 8. Resum de resultats. 

Mu (φ12 a 20) = 6,07 Tnm/m > Md � φ12 a 20 en ambdues cares. 

Vcu = 9,72 T/m > Vd � No és necessari armat a tallant. 

Armadura mínima: 

Af ≥ 0,9 � 0,30 = 2,7 cm2/m 

Af ≥ 0,04 � 20/435 � 0,30 = 5,52 cm2/m � φ12 a 20 

6.3.4 Polipast 

Càlcul del perfil 

 

 

 

 

Mpp = pl2/8 = 18,8�1,802/8 = 761,40 kgcm 

Mp = 1000 � 180 / 4 = 45000 kgcm 

Md = 1,60 � 45761 = 73218 kgcm 

Md/w ≤ 2600 � w ≥ 28,16 cm3 

Disposem IPE-180 amb w = 146 cm3 

Fletxa = 1000 � 1803/ (2�24�106�1320) = 0,044 ≥ l/4100  i per tant el resultat és correcte. 

 

 

 

 

 

1000 kg 

Longitud 1,80 m 
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7 PRETRACTAMENT 

7.1 Dades generals 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

Accions sobre elements de formigó: 

− Accions permanents γ = 1,50 

− Accions transitòries  γ = 1,60 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes propi (formigó: 25 kN/m3) 

− Pes líquid (10 kN/m3) (alçada segons element) 

− Empenta del líquid (alçada segons l’element) 

− Terreny (c = 0; φ = 30º; alçada segons element) 

− Sobrecàrrega sobre terreny (10 kN/m2) 

− Filtre 10 kN 

Definició geomètrica: 

1) Planta 
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2) Alçat 1 

 
 

1 2 
2A 3 4 

1 2 2A 3 4 

5 
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3) Alçat 2 

 

 

7.2 Recinte 1 

7.2.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (2,85 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (4,00 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

1 

5 
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Definició geomètrica:  

 

7.2.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,93 m�kN/m As (vertical) 0,17 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 1,63 m�kN/m As(horitzontal) 0,30 cm2/m Φ 10 a 15 
n 11,40 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Wfis 0 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,51 m�kN/m As (vertical) 0,09 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,78 m�kN/m As(horitzontal) 0,14 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Taula 9. Càlculs mur A recinte 1. 

Mur B 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 1,18 m�kN/m As (vertical) 0,22 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 1,82 m�kN/m As(horitzontal) 0,34 cm2/m Φ 10 a 15 
n 11,20 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0,04 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,65 m�kN/m As (vertical) 0,12cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,88 m�kN/m As(horitzontal) 0,16 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

a 0,80 m 

b 0,85 m 

h 4,00 m 

e murs 0,25 m 

e solera 0,50 m 

Diàmetre forat MUR A 0,315 m 

Diàmetre forat MUR B 0,315 m 
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Taula 10. Càlculs mur B reciente1. 

Solera 
Cara superior 
As,min 9,2 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 1,18 m�kN/m As (dir a) 0,10 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 0,93 m�kN/m As(dir b) 0,08 cm2/m Φ 16 a 15 
n (dir a) 0 kN/m n (dir a) 0 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 
Φ 16 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 

Cara inferior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 6,42 m�kN/m As (dir a) 0,53 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 5,94 m�kN/m As(dir b) 0,49 cm2/m Φ 16 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 
Φ 16 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 

Taula 11. Càlculs solera recinte 1. 

 

7.3 Recinte 2 

7.3.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (1,15 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (2,30 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 
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Definició geomètrica:  

 

 

7.3.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,73 m�kN/m As (vertical) 0,13 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,81 m�kN/m As(horitzontal) 0,15 cm2/m Φ 10 a 15 
n 3,80 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,37 m�kN/m As (vertical) 0,07 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,41 m�kN/m As(horitzontal) 0,08 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Mur B 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,24 m�kN/m As (vertical) 0,04 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,36 m�kN/m As(horitzontal) 0,07 cm2/m Φ 10 a 15 
n 4,49 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,11 m�kN/m As (vertical) 0,02cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,16 m�kN/m As(horitzontal) 0,03 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

a 0,80 m 

b 0,50 m 

h 2,30 m 

e murs 0,25 m 

e solera 0,45 m 

Diàmetre forat MUR B 0,315 m 
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Taula 12. Càlculs mur A i B recinte 2. 

Solera 
Cara superior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 0,24 m�kN/m As (dir a) 0,03 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 0,73 m�kN/m As(dir b) 0,08 cm2/m Φ 12 a 15 
n (dir a) 0 kN/m n (dir a) 0,66 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 Direcció b wfis 0 mm 

Cara inferior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 2,09 m�kN/m As (dir a) 0,22 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 3,54 m�kN/m As(dir b) 0,37 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 

Taula 13. Càlculs solera recinte 2. 

7.4 Recinte 2A 

7.4.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (1,00 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (2,30 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

Definició geomètrica:  
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7.4.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,27 m�kN/m As (vertical) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,34 m�kN/m As(horitzontal) 0,06 cm2/m Φ 10 a 15 
n 1,24 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,27 m�kN/m As (vertical) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,41 m�kN/m As(horitzontal) 0,08 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Mur B 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,40 m�kN/m As (vertical) 0,07 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,43 m�kN/m As(horitzontal) 0,08 cm2/m Φ 10 a 15 
n 1,58 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,40 m�kN/m As (vertical) 0,07cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,57 m�kN/m As(horitzontal) 0,10 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

a 0,80 m 

b 0,50 m 

h 1,15 m 

e murs 0,25 m 

e solera 0,30 m 
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Taula 14. Càlculs murs A i B recinte 2A. 

Solera 
Cara superior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 0,40 m�kN/m As (dir a) 0,06 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 0,27 m�kN/m As(dir b) 0,04 cm2/m Φ 12 a 15 
n (dir a) 2,45 kN/m n (dir a) 2,07 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a wfis 0 mm 
Φ 12 a 15 Direcció b wfis 0 mm 

Cara inferior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 3,50 m�kN/m As (dir a) 0,52 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 2,74 m�kN/m As(dir b) 0,40 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 
Φ 12 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 

Taula 15. Càlculs solera recinte 2A. 

7.5 Recinte 4 

7.5.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (1,00 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (1,15 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

Definició geomètrica:  
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7.5.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,27 m�kN/m As (vertical) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,34 m�kN/m As(horitzontal) 0,06 cm2/m Φ 10 a 15 
n 1,24 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,27 m�kN/m As (vertical) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,41 m�kN/m As(horitzontal) 0,08 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

Mur B 
Cara interior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,22 m�kN/m As (vertical) 0,04 cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,26 m�kN/m As(horitzontal) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 
n 1,58 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 0,22 m�kN/m As (vertical) 0,04cm2/m Φ 10 a 15 
my- 0,30 m�kN/m As(horitzontal) 0,06 cm2/m Φ 10 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 10 a 15 Vertical Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 
Φ 10 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 30,17 m�kN/m 

a 0,80 m 

b 0,70 m 

h 1,15 m 

e murs 0,25 m 

e solera 0,30 m 

Diàmetre forat MUR A 0,315 m 

Diàmetre forat MUR B 0,315 m 
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Taula 16. Càlculs murs A i B recinte 4. 

Solera 
Cara superior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 0,22 m�kN/m As (dir a) 0,03 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 0,27 m�kN/m As(dir b) 0,04 cm2/m Φ 12 a 15 
n (dir a) 1,79 kN/m n (dir a) 2,07 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a wfis 0 mm 
Φ 12 a 15 Direcció b wfis 0 mm 

Cara inferior 
As,min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 2,47 m�kN/m As (dir a) 0,36 cm2/m Φ 12 a 15 
mbe 2,85 m�kN/m As(dir b) 0,42 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 
Φ 12 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 43,45 m�kN/m 

Taula 17. Càlculs solera recinte 4. 

7.6 Recinte 5 

7.6.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (4,50 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (1,30 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Moment sobre mur A (-12,14 kNm/m) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

Definició geomètrica:  
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7.6.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 6,44 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 14,15 m�kN/m As (vertical) 1,75 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 2,18 m�kN/m As(horitzontal) 0,27 cm2/m Φ 12 a 15 
n 0,73 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 6,44 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 6,76 m�kN/m As (vertical) 0,83 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 6,97 m�kN/m As(horitzontal) 0,86 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 

Mur B 
Cara interior 
As,min 6,44 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 1,11 m�kN/m As (vertical) 0,14 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 1,28 m�kN/m As(horitzontal) 0,16 cm2/m Φ 12 a 15 
n 0,89 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal wfis 0,01 mm 

Cara exterior 
As,min 6,44 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 3,71 m�kN/m As (vertical) 0,46 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 3,75 m�kN/m As(horitzontal) 0,46 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 59,14 m�kN/m 

Taula 18. Càlculs murs A i B recinte 5. 

Solera 

a 1,80 m 

b 1,30 m 

h 4,50 m 

e murs 0,35 m 

e solera 0,50 m 

Diàmetre forat MUR A 0,315 m 

Diàmetre forat MUR B 0,315 m 
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Cara superior 
As,min 9,2 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 1,11 m�kN/m As (dir a) 0,09 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 14,15 m�kN/m As(dir b) 0,04 cm2/m Φ 16 a 15 
n (dir a) 3,38 kN/m n (dir a) 4,00 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a wfis 0 mm 
Φ 16 a 15 Direcció b wfis 0,02 mm 

Cara inferior 
As,min 9,2 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 14,76 m�kN/m As (dir a) 1,21 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 22,07 m�kN/m As(dir b) 1,81 cm2/m Φ 16 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 
Φ 16 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 

Taula 19. Càlculs solera recinte 5. 

8 SITJA DE FANGS 

8.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Accions: 

− Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

− Alçada terres (1,85 m) 

− Coef. Empenta terreny (0,33) 

− Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

− Alçada màx. Líquid (4,00 m) 

− Pes específic líquid (10,00 kN/m3) 

− Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

Definició geomètrica:  
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8.2 Càlculs 

Mur A 
Cara interior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 15,00 m�kN/m As (vertical) 1,59 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 13,92 m�kN/m As(horitzontal) 1,47 cm2/m Φ 12 a 15 
n 17,78 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Wfis 0,08 mm 

Cara exterior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 6,24 m�kN/m As (vertical) 0,51 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 6,77 m�kN/m As(horitzontal) 0,55 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 

Mur B 
Cara interior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 15,00 m�kN/m As (vertical) 1,23 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 13,92 m�kN/m As(horitzontal) 1,14 cm2/m Φ 12 a 15 
n 17,78 kN/m  
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal wfis 0,08 mm 

Cara exterior 
As,min 7,36 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mx- 6,24 m�kN/m As (vertical) 0,51 cm2/m Φ 12 a 15 
my- 6,77 m�kN/m As(horitzontal) 0,55 cm2/m Φ 12 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 12 a 15 Vertical Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 
Φ 12 a 15 horitzontal Mk < Mfis = 77,24 m�kN/m 

a 3,00 m 

b 3,00 m 

h 4,50 m 

e murs 0,40 m 

e solera 0,50 m 

Diàmetre forat MUR A 0,315 m 

Diàmetre forat MUR B 0,315 m 
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Taula 20. Càlculs murs A i B de la sitja de fangs. 

Solera 
Cara superior 
As,min 9,2 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 15,00 m�kN/m As (dir a) 1,23 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 15,00 m�kN/m As(dir b) 1,23 cm2/m Φ 16 a 15 
n (dir a) 26,67 kN/m n (dir a) 26,67 kN/m  

Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a wfis 0,05 mm 
Φ 16 a 15 Direcció b wfis 0,05 mm 

Cara inferior 
As,min 9,2 cm2/m Mínima armadura de tracció 
mae 39,24 m�kN/m As (dir a) 3,24 cm2/m Φ 16 a 15 
mbe 39,24 m�kN/m As(dir b) 3,24 cm2/m Φ 16 a 15 
Es disposa el 
següent armat 

Φ 16 a 15 Direcció a Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 
Φ 16 a 15 Direcció b Mk < Mfis = 120,69 m�kN/m 

Taula 21. Càlculs solera de la sitja de fangs. 

9 OBRA DE SORTIDA 

9.1 Dades 

Materials: 

− Formigó HA-30 IV + QB 

− Acer B 500S 

− Recobriment 5 cm 

− Separació armat 15 cm 

− Fissura interior 0,1 mm 

− Fissura exterior 0,1 mm 

Normatives d’aplicació: 

− Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

− Acciones en Edificación NBE-AE88 

Els esforços als que està sotmesa l’estructura són menyspreables. 

Es disposa armadura mínima, amb el reforç que sigui necessari als forats. 

9.2 Càlculs 

9.2.1 Armat mínim2 

As,g = 0,9 � 30 = 2,7 cm2/m 

As,g = 1,6 � 0,30 = 4,8 cm2/m 

                                                 

2
 Capítol IX EHE-08 “Capacidad resistente de bielas, tirantes y nudos”. 
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Af ≥ 0,04 � 20/435 � 0,30 = 5,52 cm2/m 

Per tant, es col�locaran φ12 a 20 a totes les cares. 

9.2.2 Reforç forat 

N = 0,31/0,20 + 1 = 2,55 � es disposen 2φ12 de reforç a ambdós costats. 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present capítol, complementari als de construcció, té per objecte, determinar les 

Instruccions i Normes tècniques que deuen aplicar‐se en la execució de les instal·lacions de 
Alta i Baixa Tensió, referides a la projecte, així com la determinació de la potència 
necessària per la EDAR de Biure i el dimensionat del cablejat. 

2 REGLAMENTACIÓ 

S’han tingut present les següents normes i reglaments: 

− Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 
Novembre. 

− Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 

− Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

Així com s’ha estudiat el funcionament d’EDARs de la Conca Llobregat Nord per tal de fer 
la implementació òptima del sistema. 

3 AUTOMATISMES I CONTROL 

El funcionament del Sistema de Sanejament del present projecte, es farà segons una 
estructura alhora autònoma i integrada. 

Cadascuna de les plantes, des del punt de vista de l’electricitat i automatització, respon a 
esquemes de decisió que nomes tenen en compte variables, senyals, circumstancies, que es 
produeixen a la propi sistema. 

Des del punt de vista del tractament de la informació generada, aquesta planta s’integra 
dins de la xarxa del PSARU de la Muga, de manera que la informació generada es 
transmesa als serveis centrals amb tres nivells: 

1. Un primer nivell que podríem anomenar de rutina, consistiria en el bolcat de tota la 
informació de cada unitat, per tal de ser emmagatzemat, per a ser utilitzat 
posteriorment per a: 

− La redacció dels corresponents informes d’explotació i manteniment. 

− L’anàlisi de series històriques de dades que puguin portar a una millora en 
l’explotació o manteniment del sistema. 

− La previsió d’actuacions de manteniment preventiu de caire rutinari. 
2. Un segon nivell de transmissió d’informació cap a central seria el que podríem 

anomenar d’avís rutinari, ens marcarien situacions particulars que s’han presentat i 
que requereixen una atenció per part del personal d’explotació i manteniment, per 
be que no es tracta d’una situació crítica, que requereixi una resposta o actuació 
immediata. Dintre d’aquest nivell podem establir-ne dos subnivells: 
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− avis rutinari 

− avis immediat 
3. Un tercer nivell de transmissió d’informació, que podríem anomenar d’alarma, ens 

marcarà les situacions de caire crític que requeriran una resposta immediata per part 
dels equips d’explotació i manteniment del sistema. 

El funcionament de l’equipament electromecànic de les instal�lacions objecte del present 
projecte es podrà dur a terme sota les modalitats manual i automàtica. 

3.1 Modalitat manual 

Per al funcionament sota la modalitat MANUAL tots els receptors elèctrics podran ser 
operats manualment des del quadre de comandament propi per a cada unitat del sistema, i 
actuant directament sobre l’equip. En alguns casos per motius de seguretat aquesta actuació 
directa està sotmesa certes limitacions preestablertes: interruptors d’emergència, boies de 
mínim, ...). 

3.2 Modalitat automàtica 

Per al funcionament sota la modalitat AUTOMÀTICA tots es receptors elèctrics, seran 
operats, mitjançant les ordres generades per la unitat de control, i per tant, caldrà disposar 
dels següents elements en condicions de treball: 

1) Instrumentació: que s’encarregarà de traduir la descripció de la situació momentània 
del procés a controlar, en senyals elèctrics que podrà reconèixer la unitat de control. 
Aquests senyals podran ser de dos tipus de senyals: 

- Discrets (SI/NO) realitzats en base a circuits oberts o tancats (O/l). (boies de 
nivell, finals de carrera, ...) 

- Analogies (rang de valors continu) realitzats en base a sistemes electrònics. 
Aquests senyals donant informació ( la unitat a controlar. Podem trobar 
diversos tipus de senyals analogies: 

- 0; 4-20 mA (ho seran gairebé totes) 

- 0-20 mA (ocasionalment) 

- 0-10 mV (ocasionalment). 
2) Una unitat central d’operació i comandament, que inclourà també les unitats de 

recepció de senyals, de sortida de senyals, d’interpretació, de control i de càlcul. 
3) Aquesta unitat de control disposarà d’un model matemàtic que verifiqui, d’acord 

amb l’estat del procés, les ordres oportunes per a l’actuació o aturada dels equips de 
la instal�lació. 

Pel que fa a les condicions d’instal�lació elèctrica estarà realitzada en la més estricta 
observança dels reglaments elèctrics i normativa electrotècnica vigent, tant pel que fa a les 
condicions dels quadres elèctrics, com pel que fa a les condicions dels cablejats fins als 
receptors, ja siguin punts de consum, com material d’instrumentació. 

A més d’això es complementarà amb un equip automàtic per a la compensació de l’energia 
reactiva consumida, per tal de buscar la màxima economia dels consums elèctrics realitzats 
a la planta. 
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3.3 Descripció general de las instal�lacions 

Per a una millor descripció de les instal�lacions es dividirà en els següents apartats: 

- Línia d’alta tensió. 

- Centre transformador. 

- Quadre de distribució (CCM) 

- Línies. 

- Enllumenat exterior e interior. 

3.3.1 Línia d’alta tensió 

L’energia serà subministrada en corrent trifàsica de 50 Hz de freqüència i 25 kV de tensió 
composta. Aquesta energia prové d’una línea elèctrica d’alta tensió que discorre a pocs 
metres al sud de l’EDAR que és la que subministra electricitat al cementeri municipal, situat 
al sud de l’EDAR.. 

3.3.2 Centre de transformació 

A la planta es col�locarà el centre de transformació en un edifici prefabricat i que queda 
definit com caseta prefabricada STH. Mòdul BM3-14. 

El transformador anirà situat a l’entrada de la planta i d’aquí sortirà una línea de baixa 
tensió cap a l’edifici de control on se situarà el quadre de control general. Des d’aquest 
quadre surten les diferents línies cap a cada element. 

3.3.3 Quadres de distribució 

La planta compta amb un quadre de control de motors situat a l’edifici de control. 

S’equipa amb les proteccions magnètiques, diferencials, tèrmiques i arrencadors (directes 
fins a 7,5 kW i estrella - triangle a partir d’aquesta potència) dels motors. A més a més, 
l’armari contindrà el PLC de control de la zona. 

3.3.4 Línies 

Tots els conductors exteriors i d’alimentació a motors de la planta seran del tipus RV 0,6/1 
kV Cu, conduïts en rasa reglamentària o baix tub de PVC de canalització per a les 
distribucions i baix canal de PVC tancat en instal�lacions vistes.  

L’arribada de motors s’executa amb tub de PVC més acer amb connectors, etc. Per acabar 
la instal�lació completament estanca. 

Només la instal�lació d’enllumenat dels edificis permetrà l’ús de cable 750 V baix canal o 
tub de PVC rígid i flexible reforçat segons es tracti d’instal�lació vista o encastada. 

3.3.5 Enllumenat interior i exterior 

L’enllumenat dels edificis s’aconseguirà a base de lluminàries per a llums fluorescents de 36 
W. 
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S’utilitzaran pantalles d’encastar o sortints amb difusor laminar anti-enlluernador a l’edifici 
de control. 

L’enllumenat es realitza amb lluminàries murals de 125 W. 

Es tindran dos aparells de comptadors, un per l’edifici de control i enllumenat públic i a 
l’altre pels motors i bombes. 

3.4 Potencia 

Degut al fet que no tots els elements que componen la instal�lació- vàlvules, comportes i 
equips mecànics- estaran funcionant simultàniament les 24 hores del dia considerem un 
factor de 0,7-0,8 per a la potència demandada per a l’EDAR.  

Es considera un factor de potència de 0,8, i se sobre dimensiona en un 25% la potència 
demandada en concepte d'ampliacions futures i possibles sobrecàrregues. La potència total 
(en kVA) per a la planta i el transformador de potència s'indiquen en la següent taula. 

- Potència simultània = Potència Total Demandada � Coef. Simultaneïtat 

- Potència Total Corregida = Potència Total Simultània / cosφmig 

Uts DESCRIPCIÓ Potència 
nominal 
(kW/ut) 

Potència 
instal· lada 

(kW) 

Ut. 
simultània 

Potència 
simultània 

(kW) 

Energia 
consumida 
(kWh/dia) 

2 Bomba Centrífuga 
Submergible. 

1,500 3,000 1 1,10 5,50 

1 Cargol Premsa de 
Residus 

0,550 0,550 1 0,50 3,00 

1 Tamís rotatiu 
autonetejant 

0,550 0,550 1 0,50 3,00 

1 Electrovàlvula de 
solenoide 

0,008 0,008 1 0,01 0,02 

2 Vàlvula de Solenoide 
normalment Tancada 

0,008 0,016 2 0,02 0,01 

1 Agitador d'hèlix 
ràpid 

3,000 3,000 1 2,50 17,50 

2 Bufador d'Èmbols 
Rotatius 

3,000 6,000 1 2,22 42,18 

2 Vàlvula de Solenoide 
normalment Tancada 

0,008 0,016 3 0,12 0,24 

1 Extractor rotatiu 
d'aire. 

0,170 0,170 1 0,10 1,80 

1 Bomba Centrífuga 
Submergible. 

1,500 1,500 1 0,10 2,40 

1 Grup de pressió amb 
calderí 

2,000 2,000 1 1,20 0,60 

1 Sistema de protecció 
contra sobretensions 

permanents 

0,100 0,100 1 0,40 2,40 

1 Variador de 
freqüència electrònic 

0,100 0,100 1 0,10 2,40 

1 Analitzador de xarxa 
elèctrica 

0,100 0,100 1 0,10 2,40 

1 Equip de 
compensació 

d'energia reactiva 

0,100 0,100 1 0,40 2,40 
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1 Enllumenat interior 
de l'edifici 

3,000 3,000 1 0,10 0,90 

1 Llumeneres murals 
per a exterior 

0,125 0,125 3 0,30 0,10 

1 Sonda d'Oxigen 
Dissolt 

0,050 0,050 1 0,10 2,40 

1 Mesurador de cabal 
electromagnètic 

0,050 0,050 1 0,40 2,40 

1 Sensor de nivell 
pressiomètric 

0,050 0,050 1 1,00 2,40 

4 Interruptor de nivell 
de bola (Level 
Switch Ball) 

0,010 0,040 1 0,10 0,24 

2 Detectors d'obertura 
de porta 

0,010 0,020 1 0,40 0,24 

1 Sistema de 
comunicació remota 

0,500 0,500 1 0,10 9,60 

1 Sistema de Control 
Automàtic 

1,200 1,200 1 0,10 24,00 

 TOTAL  22,25  14,84 128,12 

Taula 1. Resum dels principals dispositius amb consum elèctric a l’EDAR de Biure. 

3.5 Centre de transformació 

3.5.1 Característiques del centre de transformació 

El transformador necessari tindrà una potència de: 

P(kW)/cosϕ = 22,25/0,8 = 27,81 kVA 

Sent cosϕ el factor de potència. 

Per tant s’utilitzarà un transformador de 50 kVA de potència, pel que s’anirà del costat de la 
seguretat. 

La ubicació d’aquest centre de transformació és en superfície, amb accés directe a través 
d’un espai habilitat per a aquest motiu al costat de l’entrada a la parcel�la. 

L’edifici del centre de transformació és prefabricat. 

L’edifici prefabricat està constituït per un bloc principal que engloba les parets laterals, la 
cimentació, l’estructura de la base inferior (una placa pis sobre la que es col�loquen els 
equips elèctrics de mitja i baixa tensió) i una coberta que completa el conjunt. 

Les dimensions per a la seva instal�lació són: 

Dimensions de l’excavació: 

− Llarg: 3.660 mm. 

− Ample: 2.660 mm. 

− Profunditat: 500 mm. 
Peso: 8.000 Kg. 
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Dimensions exteriors vistes: 

- 2.250 mm d’alçada x 1.460 mm d’ample x 3.460 mm de llarg. 
Dimensiones interiors útils: 

− 1.350 mm d’alt x 2.300 mm d’ample x 3.300 mm. de llarg. 

Estarà compost per cel�les prefabricades sota un coberta metàl�lica en atmosfera 
d’hexafluorur de sofre denominades: 

- Cel�la d’entrada. 

- Cel�la de sortida. 

- Cel�la de protecció transformador. 
La ventilació del cente de transformació es realitza a través de reixes allotjades en les parets 
frontal i posterior, sent unes parets d’entrada de l’aire i altres de sortida. 

Les característiques de les cel�les, denominades fluokit, són: 

- Tensió nominal (s/UNE-21.002) 25 KV. 

- Tensió màxima de servei (s/UNE-21.002) 29 KV. 

- Número de fases 3 

- Freqüència nominal 50 Hz. 

- Nivell aïllament a freqüència industrial (T) 50 KV. 

- Nivell aïllament a onda de xoc (1,2/50 m) 125 KV. 

- Intensitat nominal en barres 400 A. 

- Intensitat curta durada valor cresta 55 KA. 

- Suportat a través de distancia seccionament 145 KV. 

- Capacitat de tancament 40 KA. 

- Màxima intensitat de curta durada (1 seg.) 16 KA. 
En la posició de protecció del transformador s’allotjarà, un interruptor-seccionador amb les 
següents característiques: 

- 36 KV. 

- 400 A. 

- Comandament manual 

- Combinat a tres bases portafusibles de 29 KV. 

- Cartutxos APR de 36 KV. 
Aquesta posició anirà dotada de un doble seccionador de posada a terra 

3.6 Transformador 

El transformador a instal�lar complirà la norma UNESA 5.201-C y bàsicament tindrà las 
següents característiques: 

- Potencia nominal: 50 KVA. 

- Grupo de connexió: Dyn 11 

- Tensió primària nominal: 25.000 V ±5% 
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- Tensió secundària nominal: 380 V 

- Tensió curtcircuit: 4 % 

- Freqüència: 50 Hz 

- Dielèctric: Bari d’oli 
El pou atura-incendis tindrà una capacitat de 500 litres. 

3.7 Equips auxiliars i de seguretat 

Es disposarà de punt de llum amb el seu fusible i interruptor corresponent, el cable RV 
0,6/1 KV, de 2x2,5 mm2 en coure en muntatge sota tub superficial, així com d’una llum per 
llum d’emergència, recarregable i d’una hora mínim d’autonomia. 

Entre la cel�la de MT i el transformador s’intercalarà un tancament de protecció, de malla 
metàl�lica al que s’acoblarà un disc de perill elèctric. 

Per a les maniobres i protecció del personal, es disposarà de: 

- Banc aïllant. 

- Insuflador boca a boca. 

- Placa de primers auxilis. 

- Plaques de perill de mort i CT. 

- Extintor de pols sec. 

3.8 Quadre general de baixa tensió 

L'alimentació al QGBT es realitza des de les sortides en baixa tensió (400 V) del 
transformador. En els circuits d'alimentació del transformador s'intercala un seccionador de 
tall en buit per a permetre aïllar cada transformador pel costat de baixa. 

3.9 Centre de control de motors 

Són armaris metàl�lics de superfície amb porta cega IP 55, d'acord a les normes UNE-EN 
60439-1 per a un corrent de fins a 3000 A i 70 kV/1s d'intensitat de curtcircuit.  

Es disposaran interruptors automàtics de caixa modelada, en la majoria dels casos, i per a 
potències elevades es disposaran relés electrònics. 

El quadre té unes dimensions suficients, de manera que permet una reserva d'espai d'un 
20% per a possibles futures ampliacions.  

Els embarrats són horitzontals i estan recoberts de bandes termoretràctils del color 
normalitzat segons el plec de condicions tècniques i amb panells rígids de plàstic 
transparent. 

Cada motor estarà protegit per la següent paramenta: 

- Interruptor automàtic tripolar amb relés magnètics 

- Contactor tripolar amb bobina a 220V, 50 Hz, i contactes auxiliars 2NA + 2NC 

- Bloc de tres relés tèrmics, compensat i diferencial amb dispositiu contra marxa en 
monofàsic 
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- Protecció diferencial de 300 mA de sensibilitat 

- Relés auxiliars de maniobra i senyalització de defectes 

- Relés auxiliars per les proteccions complementaries instal�lades en determinats 
equips, per exemple sondes de temperatura i estanquitat en bombes submergibles 

- Interruptor magnetotèrmic bipolar per la protecció del circuit de comandament 
Els circuits de comandament es realitzaran a tensió 24 V corrent alterna, mitjançant 
transformadors de circuits separats protegits mitjançant interruptors automàtics. Amb la 
finalitat d'evitar caigudes de tensió, les bobines dels contactors seran alimentades a 220 V, a 
través de relés auxiliars situats en el circuit de comandament a 24 V. Tant els circuits de 220 
V com els de 24 V seran protegits amb interruptors magnetotèrmics. 

L'alimentació dels circuits de senyalització es realitzarà a 24 V, corrent altern, mitjançant 
transformadors de circuits separats.  

La categoria de separació interna es forma 2 segons IEC EN 60439 . 

3.10 Condensadors 

Per a garantir un correcte Cos ϕ s'instal�laran, sobre les barres generals de cada QGBT, 
bateries automàtiques de condensadors amb la potència indicada en càlculs i plans.  

Per al càlcul aproximat d'aquesta bateria, vam partir d'un cosϕ inicial estimat en barres del 
quadre general de 0,79, i es pretén elevar a 0,99.  

3.11 Xarxa de terra  

El disseny de les xarxes de terres s'ha fet d'acord als reglaments MIE-RAT i REBT i a la 
normativa tecnològica NTE/IEP/1973, denominada “Instal�lacions d'electricitat: posada a 
terra”.  

3.12 Protecció contra descàrregues atmosfèriques i sobretensions 

S'ha previst la col�locació d'una punta captadora en la coberta de la sala de pretractament, 
amb la finalitat de protegir  la instal�lació de descàrregues atmosfèriques. La punta 
captadora s'uneix a la xarxa de terra mitjançant vareta d'acer zincat embolicat en PVC, de 8 
mm de diàmetre.  

Per a realitzar la baixada de posada a terra s'aprofiten els pilars. Per a realitzar la connexió a 
terra es col�loca un punt de connexió a terra, ja sigui arran de terra o encastat en algun pilar. 
Des d'aquest, mitjançant cable de Cu de 35 mm2, es realitza la connexió a terra, utilitzant 
grapa o soldadura aluminotèrmica.  

Amb la finalitat de protegir els equips, actuadors i altres elements elèctrics, d'una possible 
sobretensió, induïda en la xarxa per la caiguda d'un llamp, se situa a l'entrada del CGBT una 
protecció contra sobretensions. L'element de protecció, davant de descàrregues de llamp i 
sobretensions, és únic. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per a la definició geomètrica del col�lector objecte del present projecte i del camí d’accés a 
la parcel�la de l’EDAR, s’han realitzat els corresponents estudis de traçat. 

Es presenta a continuació una breu descripció del recorregut, en planta i alçat, així com els 
condicionants que han portat a aquesta definició geomètrica.    

2 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT 

2.1  Col�lector principal 

El tram principal del col�lector amb un recorregut total de 566,18 metres, s’ha definit a 
partir del final de la xarxa existent al pou situat al veïnat del Raval de la Fonteta. 

La traça es defineix amb 28 alineacions rectes, tal i com es veu en els plànols. 
L’entroncament dels trams rectes es resol mitjançant pous de registre. S’ha optat per la 
solució que s’adaptés millor a la topografia, ja que aquesta és molt restrictiva i dóna poques 
alternatives de traçat al col�lector. Aquest es situa al marge sud de la carretera GIV-5044 
degut a la impossibilitat de fer-lo passar pel marge nord, ja que aquest té una zona amb un 
desnivell important a la zona de les hortes situades al Carrer Nou, al voltant del PK 0+300 
del col�lector projectat. 

La cota del col�lector ve imposada per la pròpia xarxa de sanejament existent, situant-se el 
punt de connexió a la cota rasant de 59,29. El col�lector projectat té un pendent del 0,5% 
de pendent, ja que la obligació de cenyir-se al traçat en planta implica primer una elevació 
de la cota del terreny fins al PK 0+182, passant d’una cota del terreny de 60,41 a 61,38. 
Degut al poc desnivell, no s’ha considerat el bombament de les aigües residuals, ja que 
s’estalvien costos construint un sol col�lector a gravetat, encara que aquest hagi de ser una 
mica més profund. 

En l’esmentat PK 0+182, el col�lector té una cota rasant de 58,45. A més, aquest punt 
singular del col�lector coincideix amb l’enllaç amb el col�lector secundari en un pou de salt. 
A partir d’aquest punt tant la cota del terreny com la rasant descendeixen fins arribar a la 
parcel�la de l’EDAR al PK 0+566 a una cota rasant de 56,53 metres. 

2.2 Col�lector secundari 

El tram secundari del col�lector, per la seva banda, té un recorregut total de 46,61 metres. 
S’inicia en el punt final de la xarxa existent, al pont d’entrada al nucli urbà principal de 
Biure, que es troba al nord de la carretera GIV-5044. 

Aquest col�lector consta de dues alineacions rectes amb un pendent del 3,3%. Parteix de la 
cota rasant existent de 61,36 i arriba al pou de salt a la cota rasant de 59,82. En aquest tram 
el col�lector transcorrerà en paral�lel a la xarxa d’abastament d’aigua potable. 
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2.3 Camí d’accés a l’EDAR 

El camí d’accés a la parcel�la de l’EDAR, amb un recorregut de 32,60 metres, s’ha definit 
de manera que permeti l’accés des de la carretera fins a la porta d’entrada a les 
instal�lacions, situada al talús oest de la parcel�la. Per tal de permetre l’entrada de vehicles 
tant durant l’execució de les obres com durant l’explotació de la planta, s’ha projectat el 
camí amb una amplada de 5 m. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

La informació que ha servit de base per a la valoració de les expropiacions i serveis afectats 
està constituïda pel plànol i la relació de parcel�les afectades per la construcció del 
col�lector i l’estació depuradora d’aigües residuals, facilitada per l’Ajuntament de Biure. 

Degut a la limitació del projecte, objecte del present informe valorar de manera estimada de 
les expropiacions i serveis afectats deguts a la realització del projecte, tant temporals com 
indefinides. 

2 AFECCIONS AL PARCEL�LARI 

2.1 Consideracions prèvies 

Per tal de dur a terme l’execució del present projecte, és necessària l’ocupació dels terrenys 
afectats per les obres. Per això, s’ha elaborat un inventari dels béns i drets afectats, i s’han 
confeccionat els plànols parcel�laris corresponents, que permetin tramitar l’expedient 
d’Expropiació Forçosa. 

 Els terrenys afectats en la redacció del present projecte són aquells afectats temporalment 
durant l’execució de les obres, així com una afecció permanent en la zona on s’ubicarà la 
nova estació Depuradora.   

Tots els terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de Biure, a la comarca 
de l’Alt Empordà. 

2.2  Definició dels tipus d’ocupació 

En l’execució de les obres es poden distingir dos tipus d’afecció a les parcel�les:  

− Servitud d’aqüeducte1: es contempla en l’article 557 del Codi Civil com aquella 
servitud en virtut de la qual, tot aquell que vulgui servir-se de l’aigua de que pot 
disposar per una finca de la seva propietat, té dret a fer-la passar pels béns 
immobles intermedis, amb obligació d’indemnitzar als propietaris. És contínua (el 
seu ús és o pot ser incessant, sense la intervenció de cap fet de l’home) i aparent 
(contínuament a la vista per signes exteriors, que posen de manifest la seva 
existència i l’ús i aprofitament). 

Comprèn les següents limitacions: 

1. Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 3 metres d’amplada, dins de la 
qual correrà soterrada, a una profunditat mínima de 80 centímetres la canalització, i 
dins de la qual s’ubicaran també els pous de registre. Aquesta franja s’utilitzarà per 
la construcció, vigilància i manteniment de les instal�lacions i per a la col�locació 
dels mitjans de senyalització adequats. 

                                                 

1 Aplicable només en el cas que hi hagi superfície afectada de servitud de pas. 
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2. Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una profunditat 
superior als cinquanta centímetres, a la franja de terreny de senyalització adequats. 

3. Prohibició de plantar arbres o arbustos. 
4. 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. 

5. Lliure accés a les instal�lacions efectuades del personal i dels elements i mitjans per 
a poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal�lacions esmentades, amb 
pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas.  

- Ocupació temporal2: al llarg del període d’execució de les obres s’imposarà una 
servitud d’ocupació temporal en una franja o pista, on es farà desaparèixer tota 
mena d’obstacle, l’amplada de la qual serà de 12 metres. El termini d’execució serà 
de 12 mesos a comptar des del moment de l’ocupació física dels terrenys. 

2.3 Definició dels béns i drets afectats 

La relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats ha de contenir la informació 
següent: 

- Obra responsable de l’afectació. 

- Numeració ordinal de les parcel�les afectades.  

- Qualificació.  

- Referència cadastral.  

- Tipus d’afectació: expropiació, servitud, ocupació temporal i quantificació  en m2. 

- Titular actual. 
Als plànols corresponents al Document núm. 2 “Plànols” es pot comprovar l’afectació de 
les obres al terreny en concepte d’expropiacions i serveis afectats.  

Tal i com s’han dissenyat les obres, només s’afecta a sòl de propietat pública. DPV fa 
referència al Domini Públic Viari de Biure, DPE al Domini Públic per Equipaments i DPH 
al Domini Públic Hidràulic, que pertany a l’Agència Catalana de l’Aigua, empresa pública 
de la Generalitat de Catalunya. 

2.4 Valoració econòmica 

Per a fer la valoració de les afectacions en expropiacions s’ha trobat la superfície afectada 
de cada tipus d’afectació, i tenint en compte la classificació del sòl s’ha valorat segons els 
preus estimatius de la taula 1. 

 

 

 

                                                 

2
 Aplicable només en el cas que hi hagi superfície d’ocupació temporal. 
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Tipus de sòl Expropiació 
forçosa [€/m2] 

Servitud [€/m2] Ocupació 
temporal [€/m2] 

Rústic 1,00 0,50 0,05 
DPV 1,00 0,50 0,05 
DPE 1,00 0,50 0,05 
DPH 1,00 0,50 0,05 

Taula 1. Preus utilitzats per la valoració de les expropiacions. 

La valoració efectuada ha estat aproximada i presa a partir de la observació de projectes 
similars en sòls de característiques semblants. Anar més enllà en un projecte d’aquestes 
característiques es molt dificultós, degut a la impossibilitat d’obtenir el cadastre exacte de 
les propietats afectades així com els preus utilitzats actualment per l’ACA en projectes 
similars (en el cas de Catalunya que ens trobem). 

Segons les ocupacions obtingudes de l’estudi d’expropiacions la valoració s’adjunta a la 
taula 2. 

Identificació 
parcel�la 

Superfície afectada Import 
total Expropiació Servitud Ocupació temporal 

m2 Euros Import m2 Euros Import m2 Euros Import 
Rústica 910,64 1,00 910,64 552,33 0,50 276,17 1306,76 0,05 65,34 1252,14 

DPH 0,00 1,00 0,00 22,29 0,50 11,15 95,04 0,05 4,75 15,90 

DPV 0,00 1,00 0,00 1106,77 0,50 553,39 2821,06 0,05 141,05 694,44 

Taula 2. Quantificació i valoració dels terrenys afectats pel present projecte. 

Així doncs, la valoració dels bens afectats per expropiacions, servituds de pas i ocupacions 
temporals ascendeix a mil nou-cents seixanta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims 
(1.962,48€). 

En els plànols s’indica la situació de les superfícies d’ocupació descrites. 

3 AFECCIONS A SERVEIS  

3.1  Consideracions prèvies 

En l’execució del present Projecte es poden produir interferències sobre alguns dels serveis 
existents al municipi de Biure. Per aquest motiu, cal elaborar un inventari dels serveis 
afectats i s’han de confeccionar els plànols corresponents, així com realitzar les gestions 
oportunes amb les empreses o entitats titulars d’aquests serveis. 

A la redacció del present projecte es consideren serveis afectats la totalitat de les esteses, 
conduccions, instal�lacions i les seves zones de servitud que són interceptades o són 
cobertes amb algun dels elements o obres que s’inclouen al document, incloent les 
afeccions derivades del moviment de maquinària o de posades en obra mitjançat 
procediments constructius especials. 

Per a la identificació dels diferents serveis s’ha fet servir informació procedent de les 
companyies titulars d’aquests. 
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3.2 Definició dels tipus d’afecció   

En l’execució de les obres es poden distingir tres tipus d’afecció a serveis: 

− Desviament: es considera l’anul�lació d’un tram o instal�lació i la seva recomposició 
amb un nou traçat diferent a l’anterior.  

− Reposició: es considera la restitució d’un tram o instal�lació amb les mateixes 
característiques de traçat que presentava originàriament.  

− Manteniment: es considera en aquesta afecció el desplegament de mesures 
encaminades a la protecció dels serveis existents, incloent la possibilitat de mesures 
de vigilància amb cost nul per part de les companyies titulars. 

3.3 Relació de serveis afectats 

Els possibles serveis afectats en l’àmbit de projecte pels diferents elements d’obra són els 
que s’adjunten en la següent taula. 

Servei Afecció prevista 

Electricitat No 

Gas No 

Aigua potable Sí 

Fibra òptica No 

Telefonia No 

Taula 3. Serveis afectats. 

No es preveu afecció als serveis de gas natural ni de fibra òptica, ja que no hi ha presència 
de les dues primeres en la zona de projecte, i tant per la xarxa de telefonia com amb la 
xarxa elèctrica no les afecta ja que no van soterrades. No obstant, es recomana que es 
contacti amb les companyies explotadores dels serveis exposats, per tal de descartar 
qualsevol canvi que s’hagi fet en les infraestructures de la xarxa. 

Respecte al servei d’aigua potable, hi ha un paral�lelisme amb la xarxa existent. La canonada 
afectada és d’impulsió de PE – 90 (16 atm) a la zona de la carretera GIV-5044 que creua el 
nucli urbà, abans d’arribar al pont d’entrada a la part principal del poble. A més el col�lector 
secundari que travessa el pont, transcorre paral�lel a la xarxa d’abastament existent que 
comunica el poble amb la zona de cases limitants amb la carretera. Per tant, hi haurà una 
afecció en un tram aproximat de 120 metres va en paral�lel al col�lector, on es farà una 
reposició de la canonada de PE – 90 (16 atm) impulsat. 

Per a la construcció del projecte s’haurà de contactar amb totes les companyies titulars del 
serveis per a la comprovació expressa d’afectacions i s’elaborarà així un projecte 
complementari de serveis afectats. 

3.4 Dotació pressupostària per serveis afectats 

Degut a l’afecció sobre la xarxa d’aigua, es considera que la reposició de l’actual canonada 
de PE – 90 tindrà un preu de 300 €/ml. Per tant el preu a considerar en el pressupost en 
termes d’afecció al servei d’aigua potable serà de 36.000 €. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La zona on s’ubiquen les obres contemplades en el present Projecte, es troba en el municipi 
de Biure, a la comarca de la l’Alt Empordà. El Projecte considerat en aquest estudi 
procedeix de la necessitat de solucionar el sistema sanejament del nucli urbà de Biure. 

Les obres contemplades consisteixen en: 

− Preparació del terreny i accés provisional a la zona d’obres. 

− Col·locació de la canonada i construcció de la depuradora amb les adequades 
proteccions. 

− Reposició de les àrees afectades per les obres i acabats. 

S’estudia a continuació la previsible afecció al medi físic, així com l’impacte ambiental que 
l’execució de l’obra pot suposar i les mesures correctores necessàries d’aplicar, amb 
l’objectiu de minimitzar els impactes ecològics i paisatgístics de signe negatiu. Així, en 
aquest informe es recullen els aspectes més importants, tant des del punt de vista del medi 
natural (aire, aigua, sòl, paisatge, flora i fauna), com del medi socioeconòmic i cultural (usos 
del territori, valors estètics i d’interès humà, salut i seguretat, i infraestructures), de les 
accions previstes durant la fase de construcció i la fase de funcionament de les obres 
contemplades en el present projecte. 

En primer lloc, es contemplen les característiques inicials del medi, així com la situació final 
una vegada l’obra estigui acabada. Es descriuran seguidament els efectes de les accions 
previstes. 

Per últim, les conclusions a les que s’arribin es resumiran en forma material per facilitar la 
seva avaluació per part de l’Administració. 

2 CONSIDERACIONS DE L’ESTUDI 

En el present estudi s’ha realitzat una revisió de les característiques del medi, així com els 
antecedents i legislació pròpia del cas, per arribar a unes conclusions sobre la fragilitat del 
medi i les mesures a prendre, tant durant el curs de les obres com en el període de 
funcionament. 

La construcció dels col·lectors soterrats, com són els que ens ocupen, no incideixen en el 
medi natural de manera permanent, per tant els impactes són de caràcter temporal: soroll, 
pols, vibracions, etc., creats durant la fase d’execució. Malgrat tot, la construcció de la 
depuradora sí que incideix de forma permanent en el medi (impacte visual paisatgístic i 
modificació d’usos de la parcel�la afectada). 

3 OBJECTIU I CONVENIÈNCIA DE LES OBRES 

Actualment, les aigües residuals de Biure s’aboquen al riu Ricardell sense cap mena de 
tractament, fet altament negatiu pel medi ambient. Aquests abocaments provoquen males 
olors als veïns propers al riu, i per tant afeccions a la població, però a més, produeix 
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afectacions importants al medi ambient receptor, així com la seva fauna i flora. En les 
temporades seques, els efectes negatius dels abocaments directes al riu Ricardell de les 
aigües residuals es maximitzen. 

Amb la construcció de la nova EDAR es garanteix que les aigües arribaran a la riera amb 
un estat químic i biològic assimilable pel curs fluvial natural. 

Quant a l’impacte visual i funcional del medi aquàtic, el seu efecte serà molt positiu, ja que 
l’abocament de les aigües en bones condicions afavorarirà la fauna i flora. L’impacte visual 
de la planta serà mínim degut a la seva localització i mesures de correcció i d’integració 
paisatgística. 

4 LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

4.1 Localització 

Les obres es troben localitzades al terme municipal de Biure, a l’Alt Empordà a la riba del 
riu Ricardell. 

 

Figura 1. Parcel�la on s’ubicarà l’EDAR de Biure vista des de l’oest. A l’esquerra de la imatge se situa el riu Ricardell i a la 
dreta la carretera GIV-5044. 

4.2 Descripció de les obres 

S’ha previst la circulació de les aigües residuals de la població de Biure fins a la nova EDAR 
mitjançant un col·lector d’uns 570 metres de longitud en un sol tram, que va paral�lel a la 
carretera GIV-5044, pel seu marge sud, fins al terreny on es situarà l’EDAR on creua la 
mencionada carretera. El col·lector funciona per gravetat pel que no té despeses 
d’explotació més enllà del manteniment. 

La línia de tractament prevista es la següent: 
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− Pou d'entrada i desbast de gruixos. 

− Bombament d’elevació. 

− Tamisat de sòlids fins. 

− Mesura de cabal a tractament biològic. 

− Bypass de tractament biològic. 

− Reactor biològic (aeració perllongada). 

− Sistema de producció d'aire. 

− Decantador secundari. 

− Sortida d'aigua tractada. 

− Recirculació de fangs. 

− Bombament de fangs en excés. 

− Sitja d'emmagatzematge de fangs. 

5 LEGISLACIÓ VIGENT 

Aquest estudi es redacta segons allò contemplat en el Reial decret Legislatiu 1/2008, de 11 
de gener, pel que s’aprova el text refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
projectes. Aquesta defineix en els seus annexes I i II els projectes de requereixen ser 
sotmesos al procediment de EIA. 

Segons aquesta disposició normativa, el present projecte no requereix procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les obres d’aquest projecte no estan incloses en cap 
dels annexos de la citada legislació. Així, per les característiques del projecte, al tractar-se 
d’una estació depuradora dissenyada per a un número d’habitants equivalents de 474, 
inferior a 150.000 que estableix l’Annex I, Grup 7, apartat d) de la llei 6/2001, de Avaluació 
de Impacte Ambiental. Tampoc aquesta obra està inclosa en l’annex II de la present llei. 

D’altra banda, també s’ha de considerar el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya. Aquest decret defineix en el seu 
annex número II les obres, instal�lacions o activitats que hauran de ser sotmeses al 
procediment de avaluació de impacte ambiental quan es vulguin desenvolupar en espais 
compresos al PEIN. Aquest és el cas del present projecte, i per aquesta raó s’elabora el 
present informe perquè pugui ser avaluada i aprovada la seva execució. 

6 TERRITORI AFECTAT 

Es consideren tres tipus d’afeccions als territoris en els que es desenvoluparan les obres: 

− L’ocupació temporal durant l’execució de les obres: sobre els terrenys no quedarà 
cap servitud una vegada finalitzades les mateixes; es considera la superfície oberta 
per l’excavació de les rases, l’ocupada per les terres excavades de la depuradora i 
una franja continua a ambdós costats per pas i maniobra de maquinària, operaris i 
acopi de materials, deduint‐se les superfícies afectades d’expropiació i servitud de 
pas. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 16 - Estudi d’impacte ambiental 

Tutor: Martin Gullon Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  6 

− La servitud de pas, en aquells terrenys on s’ubicaran les canonades i que, degut a la 
profunditat de la seva col·locació, no es veuran afectats en el seu futur per un 

possible ús agrícola‐forestal. 

− L’expropiació, pròpiament, dels terrenys en els que s’implantaran obres de fàbrica i 

instal�lacions, considerant‐se com tals la pròpia estació depuradora i el seu camí 
d’accés. 

7 IMPLICACIONS ECOLÒGIQUES I PAISATGÍSTIQUES. 
IMPACTES POTENCIALS 

La capacitat del medi en una situació d’impacte pot caracteritzar‐se a través de la fragilitat 
del medi enfront de possibles alteracions. 

En tractar‐se d’una actuació puntual (superfície ocupada per la depuradora) i lineal 
(col·lectors), es travessen zones de caràcter diferent i per tant de diferent susceptibilitat als 
impactes. 

En quant a la fragilitat del medi natural davant els impactes derivats de la realització de les 
obres, en les diferents zones, ve definida per la vegetació i la seva pendent. 

Els possibles impactes que es produiran per la instal�lació descrita es divideixen en dos 
grups: 

1. Produïts per l’execució de les obres. 
2. Produïts pel funcionament de l’estació depuradora. 

7.1 Produïts per l’execució de les obres 

Els impactes són els següents: 

− Tràfic de maquinària, camions, etc. 

− Pols, sorolls i vibracions. 

− Alteració moderada, però permanent, dels drenatges superficials. 

− Contaminació moderada de les aigües superficials (terbolesa per partícules sòlides). 

− Alteració temporal del règim de cabals subterranis motivada per les operacions 
d’excavació. 

− Ocupació irreversible de sòl fèrtil. 

− Eliminació parcial de la vegetació. 

− Reducció de coberta vegetal. 

− Canvis en les pautes de comportament de la fauna per pertorbacions de diver sa 
índole. 

− Variació temporal del caràcter global del paisatge. 

7.2 Produïts pel funcionament de l’estació depuradora 

− Males olors. 

− Variació permanent del caràcter global del paisatge. 
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8 MESURES CORRECTORES A TENIR EN COMPTE 

La incidència d’aquesta obra en els diferents factors analitzats es majoritàriament positiva, 
pel que no és necessari plantejar grans mesures correctores per atenuar els impactes 
negatius; no obstant com mesures que garanteixin la no existència o, cas d’existir, la 
minimització d’impactes d’aquest tipus durant l’execució es proposen les següents mesures 
durant i després de l’execució de les obres. 

8.1 Durant l’execució de l’obra 

1. Control rigorós de les excavacions per evitar fer mal a les plantacions properes a la 
zona d’obres. Especial atenció es prendrà en l’excavació en roca, minimitzant els 
sorolls i l’excavació auxiliar, així com un control rigorós de vibracions. 

2. Per la pertorbació que faran els sorolls i vibracions durant les obres, s’efectuaran 
aquestes preferiblement respectant els moviments migratoris, primaverals i de 
tardor de les aus. 

3. Moure la maquinària respectant les vores dels camins, delimitant‐se zones menys 
fràgils per efectuar girs i maniobres. Es convenient regar amb freqüència l’àrea 
d’actuació per evitar la pols. 

4. No realitzar els abocaments de terres a vessants naturals. Utilitzar els abocadors 
autoritzats per a tal fi. 

5. Respectar els perfils del sòl en allò possible, disposant drens per a la restitució de 
subalvis. 

6. El replè de la rasa de canonada i de l’excavació del recinte de la depuradora, es farà, 
a ser possible amb els materials que es van treure, procurant distribuir les terres 
amb la granulometria original. 

7. Restituir amb terra vegetal tots els terrenys afectats, a ser possible amb terres de 
capçalera del lloc, compactant suaument i afavorint la vegetació per colonització 
amb espècies autòctones. 

8. Preveure condicions adequades de drenatge durant l’execució, que impedeixin 
l’estancament de l’aigua en zones sense sortida i l’erosió del sòl innecessàriament. 

9. Així mateix, s’han previst la disposició durant la construcció de les obres de 
recipients per a recollida de residus. 

8.2 Obra acabada 

1. Inclou l’estanquitat dels elements que conformen la depuradora, per a evitar 
infiltració d’aigua en el subsòl, i sistema de recollida de possibles fuites. 

2. Realització de treballs de reforestació en les rodalies de la depuradora i dels talussos 
en terraplè del nou camí d’accés (preferentment amb espècies autòctones) per evitar 
l’erosió per una banda i per l’altre per millorar l’estètica i el paisatge de la mateixa. 

3. Disposar els equips electromecànics sobre bancades amb dispositius antivibratoris, 
i, si es possible, en casetes aïllades acústicament. 

4. Tenir molta cura amb l’aspecte estètic de les instal�lacions: casetes que respectin les 
característiques arquitectòniques de la zona, colors suaus de les conduccions en les 
seves parts aèries, correcta ordenació urbanística, etc. 
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5. Per la pertorbació que causaran els sorolls i vibracions durant les obres, s’efectuaran 
aquestes preferiblement respectant els moviments migratoris, primaverals i de 
tardor de les aus. 

9 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA VEGETADA UNA VEGADA 
COMPLETAT EL PROJECTE 

9.1 Medi natural 

En aquesta secció s’analitzen les característiques de la zona una vegada completat el 
projecte, incidint especialment en aquells aspectes la modificació dels quals es produeixi 
com a conseqüència d’aquestes actuacions. 

Aire 

Tot i l’existència de la nova depuradora, la qualitat de l’aire en la zona no es veurà afectada 
per aquest projecte, ja que la pròpia estació, als edificis on cal, comptarà amb un sistema de 
desodorització. Els elements que no compten amb desodorització provocaran un efecte 
mínim que es dissiparà ràpidament en entrar en contacte amb l’atmosfera. Per tant no es 
preveuen incidències, positives o negatives, sobre l’atmosfera. 

Aigua 

La qualitat de les aigües en la zona no es veurà afectada per les obres definides en aquest 
projecte. 

És necessari protegir la instal�lació amb una jardineria que assenti el terreny i impedeixi els 
arrossegaments de terra associats als episodis plujosos. 

Tant les aigües pluvials recollides en coberta com les recollides pel sistema de subdrenatge 
seran trameses a l’obra de desguàs. 

Paisatge 

La depuradora ha d’integrar‐se al màxim a l’entorn, per això comptarà amb acabats d’acord 
amb la tipologia d’edificació utilitzada a la zona. 

Flora 

L’impacte principal de les obres projectades és la desaparició de la vegetació present als 
terrenys d’ubicació de la depuradora, que en la mesura del possible, es restituirà. 

Per altra banda, les obres del nou col·lector també poden provocar la desaparició de la 
vegetació que es troba al llarg del recorregut de la canonada. Aquesta vegetació, però, en ser 
d’una franja estreta, es restituirà de forma natural ràpidament (a excepció d’arbrat 
important). 

Fauna 
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La presència de la depuradora integrada a l’entorn i els col·lectors soterrats no afecta la 
fauna local. 

Sorolls 

Una vegada acabades les obres, no hi haurà soroll. 

9.2 Medi socioeconòmic i cultural 

Usos del territori 

Es preveu una incidència mínima d’aquest projecte sobre els usos del territori, i en tot cas, 

millorant‐lo i fent‐lo més accessible . 

Valors estètics i d’interès humà 

Aquest projecte incidirà mínimament sobre els valors estètics, ja que com s’ha comentat en 
l’apartat del paisatge es preveu una bona integració en l’entorn. 

Són destacables els efectes positius del millor servei de sanejament d’aigües residuals. 

Economia local 

Encara que en principi la construcció d’aquestes obres presenta un efecte reduït sobre 
l’economia local, és important destacar les conseqüències beneficioses derivades 
directament d’un millor sanejament d’aigua des del punt de vista de la millora en la qualitat 
de les aigües de les rieres i torrents, així com major qualitat dels recursos d’aqüífer. 

10 PROGRAMA DE SEGUIMENT O VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

Està previst, una vegada finalitzades les obres i entrin en funcionament les instal�lacions, un 
programa que inclou la conservació i el manteniment de les instal�lacions incloent en aquest 
el seguiment necessari pel seu correcte funcionament: 

Conservació: inclou aspectes constructius i mediambientals a saber: 

1. Aspectes constructius: conservació de tots els elements de què consta el sistema 
hidràulic (col·lectors i depuradora) i conservació d’obra civil en general (reposició 
de zones erosionades, petites reparacions, etc.) 

2. Aspectes ambientals: s’inclouen els següents: Conservació de les plantacions en cas 
de deteriorament. Control d’insectes. 

Manteniment: 

Inclou el control de la instal�lació, realitzant les mesures dels paràmetres necessaris (nivell 
d’aigua, PH, nivells de cloració). 

Realització de les mesures correctores necessàries en cas de mal funcionament de la 
instal�lació. 
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Per portar a terme el pla de manteniment haurà d’estar previst la formació del personal 
necessari. 

11 CONCLUSIONS 

A la vista de l’anàlisi realitzat en aquest estudi, la conclusió final és que l’obra projectada 
representa una integració en l’entorn positiva, essent els aspectes més significatius la millora 

de la infraestructura de sanejament del municipi, en dotar‐lo d’una nova instal�lació que 
evita l’abocament de les aigües residuals del municipi de Biure directament al medi natural. 

En conclusió, les obres projectades es consideren globalment com un fet beneficiós, vist 
l’estat actual, que redundarà positivament sobre el medi circumdant. 
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1 INTRODUCCIÓ 

La totalitat de la superfície del territori està subjecte a restriccions per part de 
l’Administració Pública. Entre d’altres motius, com a mesura de protecció de l’entorn 
natural i àrees verdes de valor excepcional. 

El PEIN delimita totes aquelles zones de gran valor ecològic a Catalunya i en prohibeix la 
modificació del seu estat natural. 

És important conèixer si l’abast del projecte influirà en alguna d’aquestes zones (enteses 
com a illes connectades i no com cel�les independents) doncs la normativa en prohibiria les 
obres. 

2 AFECCIÓ A LA LLERA 

L’única afecció a la llera pública prevista per l’execució o explotació de la infraestructura de 
projecte és la produïda per l’obra de sortida de l’EDAR, que vessa les seves aigües a la llera 
del riu Ricardell que discorre al nord de l’estació depuradora. 

A l’Annex 15 - Expropiacions i Serveis Afectats es recull la superfície del Domini Públic 
Hidràulic afectada, així com el tipus d’afecció produïda. 

3 AFECCIÓ A ZONES PEIN I ZMT 

Al projecte no es contempla cap tipus d’afecció a la Zona Marítimo-terrestre ni a cap espai 
inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya PEIN. 

 

Figura 1. Mapa de l’afectació del PEIN (en verd) a la comarca de l’Alt Empordà. Com es pot comprovar el municipi de 
Biure no es veu afectat. Font: Agenda 21 del municipi de Biure. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment de 
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi de Biure, i la determinació de les 
despeses que aquestes activitats signifiquen. En el present annex es fa una recopilació dels 
costos d’explotació i manteniment de l’EDAR i col�lectors de Biure. 

Al ser una planta de nova construcció, s’estimen els costos important costs anàlegs als 
d’altres instal�lacions de característiques similars. 

2 DADES BÀSIQUES DEL SERVEI 

2.1 Descripció del servei 

El sistema de col�lectors en alta consta d’una sola branca que comunicarà per gravetat el 
sistema de sanejament actual de Biure amb la futura EDAR. 

Les aigües residuals arriben mitjançant el col lector per gravetat fins a l’EDAR a l’arqueta 
de bypass i al bombament, des d’on s’elevarà l’aigua cap al pretractament que consisteix en 
un desbast de fins realitzat amb un tamís rotatiu autonetejant. 

Després de passar pel repartiment de cabals s’entra al tractament biològic que consisteix en 
una aeració perllongada, amb bufadors i difusors, seguit d’una decantació secundària feta 
en decantador circular estàtic en tremuja cònica. 

La línia de fangs consta d’una sitja d’acumulació i espessiment, estàtica des d’on el fang serà 
transportat pera la seva digestió i deshidratació amb centrífuga. El tema de fangs només es 
valora fins al seu transport cap a la central de tractament de fangs. El seu tractament es 
valorarà amb el projecte de la central. 

2.2 Dades bàsiques de les instal�lacions 

2.2.1 Cabal de dimensionament de l’EDAR 

- Cabal de dimensionament de la planta 80,6 m3/d 
- Cabal anual de disseny de la planta  29.412 m3/any 

2.2.2 Cabal previst al tractament biològic de l’EDAR 

Temporada Alta 
Cabal mig diari 80,58 m3/d 

Cabal màxim admissible 241,68 m3/d 
Durada 90 d / any 

Temporada Baixa 
Cabal mig diari 51,36 m3/d 

Cabal màxim admissible 154,08 m3/d 
Durada 275 d/any 

Cabal anual esperable total 21.376 m3/any 
Taula 1. Dades previstes per a l’EDAR de Biure. 
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3 INSTRUCCIONS GENERALS 

3.1 Instruccions de Seguretat 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de la 
instal�lació d’aeració perllongada, es portaran a terme complint la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el treball. 

Les instal�lacions elèctriques compliran el Reglament Electrotècnic. 

Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 

1. Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb 
la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure i 
fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es 
rentaran i es desinfectaran minuciosament amb els productes adequats abans de 
menjar, de beure i de fumar. 

2. L’obertura del quadre de control i la seva manipulació, estarà només a càrrec d’un 
electricista competent. 

3. En el cas que alguna persona accedeixi a la instal�lació per motius de control o de 
reparació, ha d’estar prèviament ben airejada. 

4. Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal�lació, ha d’estar 
ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per una altra persona que es 
trobarà fora del tanc. 

3.2 Instruccions de servei 

1. No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 

- Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o 
qualsevol altra substància nociva que tingui un efecte tòxic en els 
microorganismes. 

2. Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la 
mateixa, haurà de ser reparat d’immediat. 

3. Les reparacions o revisions en les instal�lacions elèctriques les realitzaran 
especialistes autoritzats. 

4. La persona responsable del manteniment de la instal�lació ha d’estar informada 
amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup de bufadors. 

5. Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran registrats 
en el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents. 

6. Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable del 
manteniment. 
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4 OPERACIONS DE MANTENIMENT1 

Una de les activitats fonamentals en l’explotació d’una EDAR són les tasques de 
manteniment dels elements que en formen part. Aquestes instal�lacions estan dissenyades 
per treballar en continu de forma que qualsevol averia afecta el funcionament normal dels 
processos que es desenvolupen en ella. És per això que, donat que aquests equips han 
d’estar en condicions òptimes de treball, es fa necessari elaborar un pla de manteniment i 
conservació amb la finalitat de minimitzar les possibles avaries que es podrien produir. 

Per poder establir un pla de manteniment que s’ajusti a les necessitats de les instal�lacions 
d’una EDAR, a més de tenir un coneixement detallat de cada un dels equips que en formen 
part, és necessari descriure i precisar aquelles operacions de manteniment que són 
indispensables per dur a terme la correcta conservació de les instal�lacions. 

L’objectiu bàsic d’un pla de manteniment és el d’aconseguir mantenir el funcionament 
continu de la instal�lació durant períodes de temps el més dilatats possibles evitant el 
deteriorament dels elements. Per això és necessari establir les operacions adequades de 
manteniment així com la periodicitat amb la que han de realitzar-se. 

Així doncs, les operacions de manteniment es catalogaran, en funció de la seva periodicitat, 
en operacions diàries, setmanals o mensuals. 

Els objectius que es persegueixen amb les activitats de manteniment, són bàsicament els 
següents: 

- Limitar l’envelliment del material degut al seu funcionament. 

- Millorar l’estat del material, pel seu eficaç funcionament. 

- Intervenir abans de que el cost de la reparació sigui massa elevat. 

- Eliminar o limitar els riscs d’avaries en els dispositius imprescindibles pel procés. 

- Disminuir el temps de parada per avaries. 

- Estandarditzar al màxim tots els elements. 

- Minimitzar els costos, mentre la depuradora romangui en actiu. 

- Permetre l’execució de les reparacions en les millors condiciones. 

- Regularitzar els treballs de manteniment. 

- Evitar els consums exagerats. 

- Suprimir les causes d’accidents greus. 
A continuació es referencien aquestes operacions: 

4.1 Operacions diàries 

1. Neteja dels sòlids retinguts a la troneta d’arribada. 
2. Comprovació que el sobreeixidor del bypass es troba lliure d’objectes que 

impedissin el seu bon funcionament. 

                                                 

1 S’ha seguit el “Manual de Depuración Uralita” d’Aurelio Hernández, on es tracta amb profunditat el 
manteniment i explotació de sistemes de depuració en nuclis de fins a 20.000 habitants. 
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3. Comprovació del correcte funcionament dels tamisos, netejant les possibles restes 
que haguessin pogut quedar retingudes. 

4. Comprovació del funcionament de totes les bombes instal�lades a la planta que 
actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i fangs en excés. 

5. Eliminació de les restes que bloquegin el pas de l’aigua al sobreeixidor del 
decantador secundari. 

6. Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 
7. Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fossa. 
8. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 
9. Comprovació de sorolls, vibracions i temperatures. 

Consisteix en mantenir un contacte amb cada element de forma que, a través de 
l’experiència quotidiana, es posi de manifest les anormalitats des del seu origen. Per 
això, s’estimula l’operari a apreciar diàriament els diversos sorolls i vibracions, així 
com la temperatura. 

10. Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera 
necessari així com el manteniment d’equips. 

4.2 Operacions setmanals 

1. Comprovació de tots els quadres de potència. 
2. Eliminació de les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 
3. Realització de l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els 

vehiculadors de la planta. 
4. Revisió de totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 
5. Buidat del contenidor de residus sòlids. 
6. Control del nivell d’oli o greix. A través d’aquesta operació es pretén tenir en cada 

moment el nivell òptim de lubricació, evitant que per qualsevol raó (fugues juntes, 
etc.) els elements interns puguin gripar o produir-se picat de les peces. 

7. Canvi d’oli. La normativa s’estableix d’acord amb dos idees fonamentals, s’apliquen 
les recomanacions de cada fabricant, i s’efectuen anàlisis periòdics de la qualitat i 
estat dels olis. Amb això es persegueix que el contingut en restes metàl�liques i 
humitat, estigui sempre per sota dels límits tolerables i, conseqüentment, que la 
capa lubricant sigui òptima. 

8. Engreixat. Realització de l’engreixament de totes les politges i elements de gir de 
tots els vehiculadors de la planta. S’efectua una reposició periòdica i programada del 
contingut de greix de forma que no es produeixi en cap moment excessos ni 
deficiències, prenent especial cura que la monotonia ocasioni que l’engreixat sigui 
massa abundant, doncs en ocasions resulta més perillós que la carència. 

9. Comprovació de l’engreixament dels equips d’injecció d’aire. 
10. Neteja de passarel�les i escales de tots els equips. 
11. Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups 

bufadors, etc). 
12. Comprovació  del  funcionament  de  tots  els  automatismes  instal�lats  a  planta 

(cabalímetre, sondes d’oxigen). 
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13. Comprovació els equips de dosificació. 
14. Tensat i friccions. El bon funcionament de les transmissions, ve determinat per un 

ajustament i alineació correcte de les corretges, cadenes, etc. A tal fi s’estableix una 
inspecció i control periòdic dels mateixos. En les vàlvules es controlarà que hi hagi 
una completa estanquitat, evitant a la vegada possibles encallaments. 

15. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 
registre. 

4.3 Operacions mensuals 

1. Neteja de totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 
2. Comprovació dels nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 
3. Comprovació del pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 
4. Provació del funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 
5. Realització de les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 
6. Comprovació de l’enllumenat públic. 
7. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

4.4 Operacions trimestrals 

1. Pintura o repintura dels equips electromecànics que es consideri necessari. 
2. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 
3. Ancoratges i amarres. Busca una perfecta subjecció dels elements a les seves lloses 

o llocs de sustentació, corregint els defectes ocasionats per vibracions. 
4. Comprovar ventilació.  Es procedeix a una inspecció visual de la protecció del 

ventilador, per evitar que la seva obturació ocasioni sobre-temperatures. 

4.5 Operacions anuals 

1. Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aliatges especials 
que no ho necessitin. Pintura de totes les superfícies: edifici, escales, passarel�les, 
motors, etc. 

2. Es recollaran cargols dels ancoratges. 
3. Es vigilaran i collaran els conductes d’aigües i les seves peces especials (vàlvules, 

difusors, etc.). 
4. S’inspeccionarà l’estat d’aïllament dels motors i línies elèctriques. 

Tota la documentació referent a les operacions de manteniment programat, així com 
avaries, figurarà en les “Fitxes registre de manteniment i conservació d’equips”. 

Com a control de les avaries presentades en planta es confeccionarà per cada element 
funcionalment independent (en funcionament o reserva) una fitxa historial de les avaries i 
anomalies sorgides. En dita fitxa figurarà la data de l’avaria, data de resolució, descripció i 
causa de la mateixa, així com possibles millores introduïdes o propostes per evitar-la en el 
futur. 
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Aquesta documentació s’inserirà també en els Llibres Tècnics dels Equips. 

Es disposarà, així mateix, d’uns Registres d’Avaries on quedarà anotada la data en que s’ha 
produït, l’operari que la detecti, el número d’avaria, una explicació detallada de la mateixa i 
causes, així com la seva resolució. 

Un cop complimentat aquest registre, es farà la corresponent anotació en el Llibre Tècnic 
dels Equips i en Cronològic d’Avaries a fi de facilitar les tasques de control estadístic de les 
mateixes. 

5 OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ 

Inclou totes aquelles activitats que tendeixen a assegurar el correcte funcionament de tots 
els elements integrants del sistema de sanejament a efectes d’obtenir els resultats de 
tractament esperats. 

Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta 
depuradora a on haurem d’observar els següents fets: 

1. S’hauran d’observar els equips dotats amb sistemes d’aireig, que es vegin reflectits a 
la superfície dels tancs per l’existència de bombolles. 

2. Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons 
indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la 
planta. 

3. Les bombes hauran de moure aigua o fang. 
4. Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els 

automatismes. En cas contrari s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal 
immediatament. 

5. No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 
6. Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les tasques de 
manteniment estipulades. 

5.1 Operacions diàries 

1. Lectura dels paràmetres registrats en el control.  
2. Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

- Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació. 

- O2 en els reactors biològics. 

- Volum en els reactors biològics. 

- Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i fangs així com 
de la bomba centrífuga. 

- Anotació del pH diari de planta. 

- Cabal desviat a bypass. 
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5.2 Operacions setmanals 

1. Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

- DBO5  Afluent/Efluent 

- DQO   Afluent/Efluent 

- MES    Afluent/Efluent 

2. Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 
manteniment. 

3. Sol�licitar els reactius necessaris. 
4. Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 
5. Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 

consumits. 
6. Calibrar l’elèctrode de pH mitjançant patrons de pH 4 i 7, i de la sonda d’oxigen 

dissolt amb l’ajuda del mesurador d’oxigen portàtil. 
7. Mesura de concentració de fòsfor en el reactor biològic. 
8. Concentració de nitrogen en el reactor biològic. 
9. Conductivitat de l’aigua depurada. 

5.3 Operacions mensuals 

1. Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 
2. Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment. 
3. Calibració de les sondes d’oxigen dissolt. 

5.4 Operacions trimestrals 

1. Comprovació de l’estat dels  equips electromecànics i prendre les mesures 
oportunes. 

5.5 Operacions anuals 

1. Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

- Manteniment. 

- Explotació. 

- Conservació. 
Al tractar-se d’una depuradora biològica és de màxima importància la preservació dels 
microorganismes, donat que en cas de produir-se la seva mort, el procés pot tardar molts 
dies a regenerar-se. 

Degut a això és de suma importància: 

- No parar l’aireig un temps superior a tres hores. 

- Assegurar que el pH es manté pròxim a 7. 

- Evitar que entrin tòxics. 
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Si es produeix algun accident a la planta i s’aboquen productes tòxics pel procés biològic 
convé parar les bombes d’entrada d’aigua a la depuradora, prenent totes les mesures que es 
considerin necessàries, entre elles avisar a la autoritats competents. 

En quant es dugui a terme la posada en funcionament del procés, es calibraran exactament 
els nivells òptims de funcionament i la intensitat de tots els controls. 

És per això que el present manual s’ha de considerar com a provisional i subjecte a revisió 

6 OPERACIONS DE CONSERVACIÓ 

6.1 Conservació de l’Obra Civil  

Els edificis i l’obra civil d’una EDAR són de materials resistents, malgrat això és important 
el mantenir-los en bones condicions perquè no es faci malbé el seu aspecte exterior i donin 
la impressió de vells.  

Bàsicament els treballs de conservació consisteixen en els següents:  

- Pintura interior de parets (edifici d’explotació).  

- Reparació de degoters en tot l'edifici.  

- Reparació de l’obra civil.  

- Reparació de la tanca de la planta.  

- Tenir en bon estat els serveis (dutxa, WC, lavabo, etc.).  

- Reparació de sòls, finestres, drenatges d’edificis, etc.  

- Pavimentació de vials.  

6.2 Jardineria  

En una instal�lació d’aquestes característiques és important mantenir un aspecte exterior 
que sigui agradable tant per al personal que realitza les tasques pròpies d’aquest centre de 
treball, com per a aquelles que realitzen visites periòdiques o ocasionals a les instal�lacions.  

Per això els arbres, les plantes, la gespa, contribueixen a crear l’entorn abans esmentat.  

Fonamentalment, les tasques de manteniment de les zones enjardinades es concreten en les 
següents:  

- Regar diària o esporàdicament en les èpoques que sigui necessari, depenent de les 
condicions edafoclimatològiques.  

- Mantenir netes les zones de praderia.  

- Segar en la freqüència precisa.  

- Eliminar tot vegetal que fisiològicament imposi un perjudici per a la praderia.  

- Podar en la forma i temps precís per a la millor vegetació i conformació de les 
plantes.  
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7 DEFINICIÓ DE LES DESPESES 

L’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal�lacions que componen una 
EDAR es classifiquen en fixes i variables. El cabal tractat determina la variabilitat de les 
despeses. 

7.1 Despeses fixes 

En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar les despeses econòmiques, reduir les 
despeses fixes transformant-les en variables. 

Tenen concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat i que es 
produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. 

Una anàlisi de les despeses fixes ve a assenyalar que les despeses de personal suposen des 
del 50% de les mateixes per a grans depuradores amb tecnologies dures, fins al 90% en 
petites depuradores amb tecnologies toves. La reducció del personal al mínim 
imprescindible per obtenir el correcte funcionament de les instal�lacions i recórrer a serveis 
exteriors en casos de puntes de treball, són garantia d’optimització de les despeses. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

- Despeses de personal. 

- Energia elèctrica. 

- Despeses de manteniment i conservació. 

- Analítica i control. 

- Despeses administratives. 

- Altres. 
En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels 
equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu, 
manteniment correctiu, manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental, a 
més de les despeses de conservació de l’Obra Civil, Vials, Jardineria, etc. 

En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució dels tècnics, 
operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc. 

Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és 
independent dels cabals tractats. 

En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades en els grups 
anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. 

Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per als diferents 
serveis de la planta i que principalment són: 

- Serveis higiènics. 

- Consum humà. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 18 – Estudi d’explotació i manteniment 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  12 

Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual cosa serà 
necessària una escomesa. 

El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 

- El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les 
instal�lacions. 

- Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, 
s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa 
tècnica del mateix. 

- El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte 
aquells que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada especialització. 

- El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament entre 
el personal propi i les assistències exterior. 

7.2 Plantilla proposada. Organització del personal.  

La plantilla estarà formada per dues persones.  

L’equip s’estructura sota les directrius del Cap de planta, que serà un titulat superior o mitjà 
especialista en tractament d’aigües i responsable davant l’Agència Catalana de l'Aigua de 
totes i cadascuna de les incidències que puguin sorgir durant l’explotació de l’EDAR.  

Com a cap d’explotació i manteniment es preveu un Oficial de 1a electromecànic que 
ajudarà al Cap de planta a la realització de les tasques generals ha realitzar.  

La interpretació de la posta en marxa del procés anirà a càrrec d'un servei de Laboratori, 
que assistirà al Cap de planta.  

7.3 Funcions a realitzar pel personal assignat al Servei  

7.3.1 Cap de planta  

Personal adscrit  

- Un Titulat Superior o mitjà, especialitzat en tractament d’aigües. 
Funcions a realitzar  

- Serà el responsable de les incidències de la Planta davant de l'Agència Catalana de 
l'Aigua.  

- Tindrà cura de les relacions amb l'Agència Catalana de l'Aigua.  

- Supervisarà l’exacte compliment del llibre diari de l’Estació.  

- Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés a efectes d’obtenir el rendiment 
òptim de les instal�lacions.  

- 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 puguin sorgir a l’explotació.  
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- Establirà les normes a seguir en política de personal.  

- Tindrà cura de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Higiene en el 
Treball.  

- Realitzarà, d’acord a les dades dels parts de control d’explotació els parts mensuals 
que es remetran a l'Agència Catalana de l'Aigua.  

- Tindrà cura de la Sol�licitud d’ofertes de materials, de la realització de comandes, de 
les proves de recepció de materials, etc.  

- Col�laborarà en la preparació dels mètodes analítics.  

- Supervisarà la documentació de treball i control.  

- Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Agència Catalana de 
l'Aigua.  

- S’ocuparà de la supervisió i execució de les anàlisis necessàries per determinar els 
paràmetres de funcionament.  

- Realitzarà totes les anàlisis establertes en el programa d’anàlisis.  

- Ajudarà a la realització i posada a punt de totes aquelles anàlisis de nova 
implantació que l'Agència Catalana de l'Aigua estimi necessaris.  

- Anotarà en els parts de control els resultats de les anàlisis.  

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

- Analitzarà tots els compostos tòxics que interfereixen en el procés.  

- Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal�lació i molt 
especialment quant a la seva planificació i fiscalització.  

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

Jornada laboral  

- 5 hores setmanals en jornada partida o continuada.  

7.3.2 Operari d’Explotació  

Dependència  

- Directament del Cap de Planta.  
Funcions a realitzar  

- Control, vigilància i neteja d’equips i instal�lacions.  

- Inspeccions del funcionament electromecànic.  

- Tenir cura de les enretirades de greixos i flotants.  

- Realitzar 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 requereixin 
recolzament extra.  
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- Tenir cura de la jardineria, tot i que es contempla la contractació d’una empresa 
externa en cas necessari. 

- Col�laborar en qualsevol tipus de suplència derivada de la necessitat del servei.  

- Supervisar el bon funcionament dels equips de deshidratació.  

- Complimentar les caselles corresponents dels parts de control.  

- Atendre a totes les operacions necessàries per a l’aportació del fang als equips de 
deshidratació.  

- Tenir cura de l’evacuació dels llots deshidratats fins el lloc d’emmagatzematge.  

- Col�laborar en els treballs de càrrega i descàrrega.  
Jornada laboral  

- 15 hores setmanals en règim de jornada partida, amb servei 24 hores en cas 
d'emergències. 

7.4 Despeses variables 

Són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques quantitatives 
com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les característiques mitges 
de l’aigua, només es consideren a efectes de despeses dependents del volum d’aigua 
tractada. 

En realitat, però, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, sinó 
que també estan en funció de la contaminació que porten les aigües residuals. De tota 
manera, en contemplar aquesta possibilitat està fora de l’objectiu que es busca amb aquest 
estudi de despeses, la principal missió del qual és donar una magnitud econòmica realista 
sobre les despeses d’explotació, manteniment i conservació. 

Les despeses variables es divideixen en: 

- Despeses d’energia elèctrica. 

- Despeses de productes químics. 

- Despeses d’evacuació de residus. 
Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de funcionament 
estàndard i un preu mig del kWh. 

Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò que fa referència als subproductes 
obtinguts (residus sòlids, sorres, greixos, fangs, etc) i que pel seu volum són significatius 
així com el seu transport posterior en el cas dels fangs per tal de sotmetre’ls al tractament 
pertinent. 

8 DESPESES FIXES 

8.1 Despeses de personal 

8.1.1 Personal de planta 

A continuació es detalla les despeses de personal, segons l’organització i definició dels 
treballs detallats a l’apartat 7 d’aquest document.  
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Les despeses considerades inclouen els conceptes corresponents a sous, càrregues socials, 
hores extraordinàries, així com qualsevol altra percepció que, en dret, correspongui. 

CÀRREC CATEGORIA NOMBRE DEDICACIÓ COST 
UNITARI 

(€/any) 

COST 
TOTAL 

CAP DE PLANTA Titulat mig o 
superior 

1 5 h/set 35.000,00 € 5.200,00 
€ 

OPERARI DE 
MANTENIMENT 

— 1 15 h/set 18.000,00 € 8.600,00 
€ 

HORES EXTRES — — — — 900,00 € 
TOTAL     14.700,00 

€ 

Taula 2. Despeses de personal. 

8.1.2 Camió cuba 

Degut a les particularitats de la planta, es preveu la contractació del servei de recollida i 
neteja dels fangs. 

8.1.3 Prestació del servei 

- Central de tractament de fangs Planta de posttractament de 
Cornellà del Terri (Pla de l’Estany) 

- Distància del sistema a central 45 km 

- Règim de visites 1,0 visites/setmana 

- Personal per visita 1 persones 

- Velocitat amb turisme 80 km/h 

- Velocitat amb vehicle industrial lleuger 60 km/h 

- Velocitat amb vehicle industrial pesat 45 km/h 

- Neteges dels pous de bombament 1 vegades/any 

- Rendiment neteja del pou de bombament 4 h/pou 

- Neteges dels col lectors de gravetat 0,2 vegades/any 

- Rendiment neteja dels col lectors 12 h/km 

- Producció específica de residus al pretractament 0,005 kg MS/m3 

- Contaminació de l’aigua 300 mg DB05/l 

- Producció específica de fangs 0,6 kg MS/kg DBO 

- Concentració d’extracció de fangs de la sitja 35 kg MS/m3 fang 

8.1.4 Dedicació del camió cuba al servei 

- Volum cuba d’evacuació de fangs líquids 15 m3 

- Feines de neteja de pous de bombament 8 h/any 

- Feines de neteja dels col lectors 8 h/any 

- Evacuació dels fangs     Variable segons producció 

8.1.5 Resum 

Es calcula una despesa de 600 €/any en concepte de xofer del camió-cuba. 
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TOTAL DESPESA DE PERSONAL = 15.300 €/any. 

8.2 Despeses elèctriques 

Aquest apartat inclou la part fixa de la despesa energètica en tot allò que no depèn del cabal 
que es tracta. L’energia elèctrica es composa dels termes de potencia contractada més els 
consums dels equips el funcionament dels quals no té una dependència proporcional del 
cabal que s’estigui tractant. 

Les tarifes de referència que s’aplicaran al consum elèctric a l’EDAR són els següents: 

Subministrament elèctric a consumidors amb potència contractada P > 15 kW. 

 

Figura 1. Informació sobre el nou sistema de tarifació publicat al lloc web de la Comissió Nacional d’Energia. 

8.2.1 Energia elèctrica. Terme de potència 

- Potència total instal�lada             22,1 kW 

- Potència màxima simultània        14,7 kW 

- Potència contractada                        20,0 kW 

- Despesa de potència contractada  20,0 kW � 1,40762 €/kW/mes = 337,83 
€/any 

TOTAL DESPESA POTENCIA CONTRACTADA  = 337,83 €/any. 

8.2.2 Energia elèctrica consumida fixa 

Els consums dels equips elèctrics d’actuació fixa és 

EDAR Pot. abs. Temps Consum 
EQUIP (kW) (h / d) (kWh / d) 

Vàlvula de Solenoide 0,01 1,00 0,008 
Agitador d’hèlix ràpid 2,50 15,50 38,750 

Bufador d’Èmbols Rotatius 2,22 8,50 18,870 
Vàlvula de Solenoide 0,01 30,00 0,240 

Extractor rotatiu d’aire 0,15 12,00 1,800 
Grup de pressió amb calderí 1,20 0,50 0,600 

Sistema de protecció contra sobretensions 0,10 24,00 2,400 
Variador de freqüència electrònic 0,10 24,00 2,400 

Equip de compensació d’energia re 0,10 24,00 2,400 
Enllumenat interior de l’edifici 3,00 0,30 0,900 

Llumeneres murals per a exterior 0,10 1,00 0,100 
Sonda d’Oxigen Dissolt 0,10 24,00 2,400 
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Mesurador de cabal electromagnètic 0,10 24,00 2,400 
Sensor de nivell pressiomètric 0,10 24,00 2,400 
Interruptor de nivell de bola 0,01 24,00 0,240 

Sistema de comunicació remota 0,40 24,00 9,600 
Sistema de Control Automàtic 1,00 24,00 24,000 

Total energia consumida fixa 109,51 

Taula 3. Consums dels equips elèctrics de l’EDAR. 

109,51 kWh/d � 0,082405 € / kW h = 3.293,64 €/any. 

RESUM  ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA FIXA 
EDAR 3.293,64 €/any 

Despesa teòrica d’energia consumida fixa 3 293,64 €/any 
2% Penalització per energia reactiva 65,87 €/any 

4% Penalització per consums en punta 131,75 €/any 
Total despesa d’energia elèctrica consumida fixa 3.491,26 €/any 

Taula 4. Resum energia consumida. 

8.3 Manteniment i conservació 

En la determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es té en compte una 
partida alçada en funció de l’experiència en altres plantes depuradores atenent al cost 
d’execució material de construcció de l’obra civil i dels equips electromecànics instal�lats. 

Es considerarà un 1% del cost material d’inversió inicial en equips electromecànics com el 
manteniment anual, i un 0,5% del cost material d’inversió inicial en obra civil de l’EDAR 
en conservació de l’obra civil. Es considera el manteniment del col�lector fora del contracte 
d’explotació de la present EDAR. 

La partida de despeses de Manteniment i Conservació d’Obra Civil, equips electromecànics 
i col�lectors abasten un total de 2136,65 €/any. 

8.4 Analítica de control 

Es fa provisió d’una partida corresponent a anàlisi per al control i optimització del 
funcionament de la planta i per a diagnosi dels eventuals problemes 

Analítiques fetes al laboratori de la central d’explotació: 

Analítics Núm. de mostres anuals Cost unitari Cost 
 Influent Efluent Licor-mescla   

DB05 12 12 0 3,85 €/Ut 92,40 €/any 
DQO 12 12 0 5,15 €/Ut 123,60 €/any 

SS 12 12 12 1,80 €/Ut 64,80 €/any 
SSV2 0 0 12 1,50 €/Ut 18,00 €/any 

Total despeses d’analítica de control 298,80 € / any 

                                                 

2
 SSV significa sòlids suspesos volàtils, i són els sòlids presents en el licor-mescla susceptibles a ser 

calcinats a 550 ºC. 
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Taula 5. Resultats d’analítiques previstes realitzades al laboratori. 

8.5 Despeses administratives 

Es fa provisió de la partida corresponent a les despeses de caràcter administratiu, de 
compliment de normativa de treball, i de despeses de comunicacions i viatges 

Assegurança de Responsabilitat Civil 300,00 € / any 
Pla de prevenció i mesures correctores 500,00 € / any 

Inspeccions elèctriques 60,00 € / any 
Gestoria de personal 80,00 € / any 

Material d’oficina 20,00 €/any 
Total despeses administratives 960,00 € / any 

Taula 6. Cost de les despeses administratives. 

8.6 Altres despeses operatives 

Es fa provisió de la partida corresponent a les despeses vàries de caràcter operatiu, és a dir 
necessàries per a executar la feina. 

Telefonia telecontrol 288,00 €/any 
Mòbils treballadors 180,00 €/any 

Vestuari treballadors 100,00 € / any 
Material seguretat persona 50,00 € / any 

Jardineria 90,00 € / any 
Material fungible 250,00 € / any 

Eines 40,00 €/any 
Insecticides 30,00 €/any 

Total despeses vàries 1.028,00 €/any 
Taula 7. Despeses operatives 

8.7 Resum despeses fixes 

Personal 15.300,00 €/any 
Elèctriques 3.491,26 €/any 

Manteniment i conservació 2136,65 €/any 
Analítica de control 298,80 €/any 

Despeses administratives 960,00 €/any 
Altres despeses operatives 1.028,00 €/any 

Despeses fixes (Execució Material) 21.978,06 €/any 
Tarifa d’explotació fixa 0,8627 €/m3 

Taula 8. Resum de les despeses fixes. 
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Figura 2. Gràfic amb la distribució de despeses fixes no energètiques.

9 DESPESES VARIABLES

9.1 Transport de fangs a central

- Contaminació de l’aigua                                  

- Producció específica de fangs                             

- Producció de fangs                                                    

- Concentració d’extracció de fangs de la sitja  

- Volum cuba d’evacuació de fangs líquids            

- Producció de fangs líquids                  

- Descripció del viatge
Operacions de càrrega i descàrrega                 
Viatge                                                                        

Es considera una despesa de 

La despesa de transport de fangs a central és de 0,0409288 

9.2 Residus del pretractament

L’evacuació dels residus sòlids retinguts en els diversos elements del pretractament 
s’estimen en: 

- Producció específica de residus al pretractament    

- Preu específic d’evacuaci
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Gràfic amb la distribució de despeses fixes no energètiques. 

DESPESES VARIABLES 

Transport de fangs a central 

Contaminació de l’aigua                                    300 mgDBO5

Producció específica de fangs                              0,6 kg MS/kg DB

Producció de fangs                                                     0,162 kgMS/m

Concentració d’extracció de fangs de la sitja    35 kg MS/m3

Volum cuba d’evacuació de fangs líquids             15 m3 

Producció de fangs líquids                                        0,004628571 m

Descripció del viatge 
Operacions de càrrega i descàrrega                   2,00 h/viatge 
Viatge                                                                         1,00 h/viatge 

Es considera una despesa de 140 €/viatge. 

La despesa de transport de fangs a central és de 0,0409288 €/m3. 

pretractament 

L’evacuació dels residus sòlids retinguts en els diversos elements del pretractament 

fica de residus al pretractament     0,005 kg MS/m

fic d’evacuació                                              180,00 €/Tn

66%
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5/l 

0,6 kg MS/kg DBO5 

0,162 kgMS/m3 
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0,004628571 m3 fang /m3 

 
 

L’evacuació dels residus sòlids retinguts en els diversos elements del pretractament 

0,005 kg MS/m3 

/Tn 
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- Evacuació de residus del pretractament                     0,00090 €/m3 

 

TARIFA D’EXPLOTACIÓ VARIABLE NO ENERGÈTICA  = 0,041829 €/m3 

9.3 Despeses variables elèctriques 

L’energia consumida es calculen sobre el cabal de disseny de la planta depèn, amb 
proporcionalitat, del cabal que arribada realment en cada moment. 

EDAR Pot abs. Temps Consum 
EQUIP (kW) (h/d) (kWh/d) 

Bomba Centrífuga Submergible 1,10 5,00 5,5 
Cargol Premsa de Residus 0,50 6,00 3 
Tamís rotatiu autonetejant 0,50 6,00 3 
Electrovàlvula de solenoide 0,01 2,00 0,016 
Bufador d’èmbols rotatius 1,10 10,00 11,0 

Bomba Centrífuga Submergible 1,20 2,00 2,4 
Grup de pressió amb calderí 1,20 0,50 0,6 

TOTAL ENERGIA CONSUMIDA VARIABLE               (kWh/d) 16,58 

Taula 9. Energia elèctrica variable. 

16,58 kWh/d � 0,082405 €/kWh = 1,3663 €/d 

Resum de les despeses variables energètiques 

- Despesa teòrica d’energia elèctrica variable                         1,36635 €/d 

- 2% Penalització per energia reactiva                              0,027318 €/d 

- 4% Penalització per consums en punta    0,054636 €/d 
 

TOTAL DESPESA D’ENERGIA CONSUMIDA VARIABLE = 1,44785 €/d 

Dividint-ho pel cabal de disseny, s’obté la despesa per m3: 1,45 €/d/80,58 m3/d = 0,01799 
€/m3 

10 PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ PER CAPÍTOLS 

10.1 Despeses fixes 

- Tarifa d’explotació fixa no energètica   0,7257 €/m3 

- Tarifa d’explotació fixa energètica   0,1370 €/m3 
TARIFA D’EXPLOTACIÓ FIXA (EXECUCIÓ MATERIAL) =  0,8627 €/m3 

10.2 Despeses variables 

- Tarifa d’explotació variable no energètica   0,041829 €/m3 

- Tarifa d’explotació variable energètica   0,02074 €/m3 
TARIFA D’EXPLOTACIÓ VARIABLE (EXECUCIÓ MATERIAL) = 0,06257 €/m3 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 18 – Estudi d’explotació i manteniment 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  21 

11 PRESSUPOST FINAL D’EXPLOTACIÓ 

TF Tarifa d’explotació fixa 0,8627 €/m3 
TV Tarifa d’explotació variable 0,06257 €/m3 

Tarifa d’explotació de l’EDAR (Execució Material) 0,93 €/m3 
Explotació de l’EDAR (Execució Material) 27.214,04 €/any 

Despeses generals 13% 3.537,83 €/any 
Benefici Industrial 6% 1.632,84 €/any 

Explotació de l’EDAR (Execució per Contracte s/IVA) 32.384,71 €/any 

Taula 10. Resum de despeses. 
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Id Nombre de tarea

1 Projecte Biure

2 Inici d'obra

3 COL·LECTOR

4 Replanteig

5 Reposició/Desviament de serveis

6 Esbrossada i demolicions

7 Excavació de rases i pous

8 Instal·lació de canonades i pous

9 Reblert i compactació

10 Reposició de paviments

11 EDAR

12 Obra civil

13 Moviment de terres general

14 Bombament de capçalera i pretractament

15 Reactor biològic

16 Sitja de fangs

17 Edifici de bufants i control

18 Troneta de sortida

19 Rases i pous per conduccions i serveis

20 Urbanització

21 Equips mecànics

22 Bombament de capçalera i pretractament

23 Reactor biològic

24 decantador secundari

25 Sitja de fangs

26 Edifici de bufants i control

27 Equips elèctrics

28 Posada en marxa i proves de funcionament

29 Neteja i acabats

30 Seguretat i Salut

31 Fi d'obra

150 días

1 día

128 días

13 días

3 días

26 días

52 días

35 días

33 días

13 días

147 días

145 días

25 días

58 días

19 días

15 días

10 días

8 días

31 días

34 días

10 días

20 días

17 días

5 días

17 días

12 días

3 días

3 días

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

PLA D'OBRA EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE BIURE

Página 1
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1 INTRODUCCIÓ 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, regula el contingut dels estudis i 
informes d’impacte i integració paisatgística. Estableix que aquests documents són 
l’instrument que ha de garantir la consideració dels l’impactes en el paisatge de certes 
actuacions, projectes d’obres o activitats. 

Per la seva banda, el Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, estableix el seguit de supòsits que determinades actuacions d’interès 
públic i d’iniciativa privada -que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge- 
incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració paisatgística 
(EIIP). 

La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i 
exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes. La Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre 
els Informes preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la 
finalitat de verificar la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades. 

2 OBJECTIU 

L’objecte de l’annex és elaborar l’Estudi d’impacte i Integració paisatgística (EIIP); un 
document tècnic encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge de l’execució de 
l’EDAR de Biure, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració paisatgística. 

3 CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

L’EDAR de Biure s'emmarca en un entorn territorial amb vocació clarament rural. Hi 
domina els paisatges boscosos i muntanyencs, amb presència de petites zones de conreu. 

La població es troba concentrada en el nucli de Biure i en els seus veïnats adjacents com el 
de Raval de la Fonteta com el situat al Carrer Nou. A part del nucli poblacional principal hi 
ha uns quants masos dispersats pel municipi, però cap d’ells propers al terreny os es situarà 
l’EDAR. 

Es destaca la presència del cementiri municipal a uns 200 metres al sud del terreny 
considerat. 

4 INFORMACIÓ PÚBLICA 

La participació ciutadana pot definir-se com el procés pel qual les persones contribueixen 
en la resolució dels problemes, aportant l’experiència i coneixements, i compartint la 
responsabilitat en la presa de decisions. 

El procés de participació ciutadana comença en els primers moments de desenvolupament 
de l’estudi, i actua de manera transversal en tots els processis i fases del mateix. 
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És necessari puntualitzar que aquest procés aborda els aspectes relatius a les consideracions 
paisatgístiques i no els aspectes de detall de l’actuació. 

Per aquest motiu, els mecanismes emprats no estaran enfocats a un anàlisi de la totalitat 
dels aspectes de l’actuació, tot i que es recolliran aquelles apreciacions que per part dels 
participants es realitzin. 

El mecanisme desenvolupat pel procés de participació es basa en consultes als habitants del 
nucli afectat a través de representants d’associacions així com mitjançant un qüestionari 
disponible durant com a mínim 15 dies en el tauló d’anuncis de l’ajuntament de Biure i al 
seu lloc web. Es pretén captar tota la informació sobre les condicions paisatgístiques. 

A continuació s’adjunten una sèrie de fotografies pel reconeixement de la zona d’estudi, així 
com un mapa de localització. 

 

Figura 1. Parcel�la on s’ubicarà l’EDAR de Biure, vista des de la zona oest de la pròpia parcel�la, on es situaria l’entrada 
de l’EDAR. 
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Figura 2. Diferent perspectiva de la zona un s’ubicarà l’EDAR, vista des del la riba del riu Ricardell. 

 

 

Figura 3. Emplaçament de l’EDAR sobre ortofoto. 

5 CARACTERITZACIÓ DE LES UNITATS DE PAISATGE 

L'àmbit del present estudi posseeix unes característiques paisatgístiques bastant 
homogènies.  

5.1 Identificació de les unitats de paisatge dintre de l'àmbit de l'estudi  

En la delimitació de les unitats de paisatge s'han considerat els següents criteris:  
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- Relleu 

- Aspectes geològics i hidrològics 

- Ús del sòl  

- Singularitats ambientals (zones de presència de flora o fauna singulars o zones amb 
característiques hidrològiques naturals, zones protegides...) 

- Intervenció humana  

- Singularitat visual  

- Cromatografia 
En funció de l'anàlisi visual del marc d'actuació, de la revisió cartogràfica de les dades 
disponibles i de les visites a camp s'han identificat quatre unitats de paisatge dintre de 
l'abast del present estudi d'integració paisatgística. 

Les unitats de paisatge definides s'enumeren a continuació:  

Unitat de paisatge 1: petits conreus diversos. 

Unitat de paisatge 2: Forestal. 

Unitat de paisatge 3: Paisatge antropitzat o humanitzat. 

5.1.1 Unitat de paisatge 1 

Està caracteritzada per extensions de terreny de cultiu de conreus per al consum propi. La 
percepció cromàtica d'aquesta unitat està caracteritzada per la dominància del verd en 
diferents tonalitats. En part de la unitat paisatgística s'inclouen elements de degradació 
visual motivats pels camps de cultiu abandonats. 

5.1.2 Unitat de paisatge 2  

Aquesta unitat de paisatge posseeix una gran representació en l'àmbit d'estudi. Està 
caracteritzada per superfícies de terreny amb arbres i arbusts. El color predominant és 
també el verd, amb tonalitats marronoses dels troncs i arbustos secs com esbarzers. La 
massa forestal és dominada per la presència de pins. 

5.1.3 Unitat de paisatge 3 

El recorregut dels col�lectors en alta transcorre paral�lelament a la carretera GIV-5044, des 
del nucli urbà principal de Biure fins als terrenys on s’ubica l’EDAR. Són zones de baix 
valor paisatgístic i poc fràgils. Aquestes zones estan dominades per tonalitats verdes 
fosques. 

6 UNITATS AFECTADES PER L’EMPLAÇAMENT DE L’EDAR 

Un cop analitzades les diferents unitats paisatgístiques identificades en l’entorn de la del 
nucli urbà de Biure, i per tant en l’àmbit d’estudi del present projecte, s’analitza més 
concretament quines són les afectades per la ubicació del projecte. 
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Figura 4. Exemple d’integració amb l’entorn de l’EDAR de Besalú 

Se’ns dubte, correspon a la massa forestal (medi biòtic), unitat paisatgística 2, i a zona de 
conreus, unitat paisatgística 1. 

Per això, s’ha decidit realitzar el paviment de les vies d’accés a les diferents instal�lacions 
dins de l’estació depuradora d’aigües residuals amb un paviment d’àrid vist colorat, de 
textura rugosa com es mostra en la figura. És un paviment agradable a la vista i crea un 
ambient excel�lent. Un altre avantatge és la facilitat de mantenir els accessos amb un 
aspecte cuidat i net, cosa que no passaria amb altres tipologies de paviment. A més a més 
queda perfectament integrat amb els colors marrons/grisos característics de l’entorn. 

 

Figura 5. Paviment escollit. 

D’altra banda es combinaran zones verdes d’arbres amb zones de graves/pedres grises que, 
tal i com es pot observar a la següent figura genera una perfecta transició en un àmbit 
clarament boscós i agrícola. 
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S’utilitzarà l’hidrosembra en els talussos de l’obra, de la mateixa manera que es realitzarà la 
plantació d’espècies arbustives autòctones de mida gran dins de l’àrea enjardinada del 
recinte de la depuradora, amb la finalitat de millora l’efecte estètic del conjunt. 

 

Figura 6. EDAR a Riudarenes, de característiques semblants a la que ocupa el present projecte. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

Els costos ambientals pel no-tractament de les aigües residuals, tenen també un cost 
econòmic real establert per la llei. A més, el Govern també estableix un cànon per a 
l’abocament de les aigües al medi natural. Per tant, l’objecte d’aquest annex, serà quantificar 
aquests costos ambientals. 

2 CÀNON DE CONTROL D’ABOCAMENTS 

Els abocaments d’aigua, d’acord amb el Reial Decret 606/03, de 23 de maig, que modifica 
el Reglament del Domini Públic Hidràulic, estan gravats amb una taxa destinada a l’estudi, 
control, protecció i millora del medi receptor de cada conca hidrogràfica. Aquest cànon és 
anomenat de “control d’abocaments”. Aquest cànon, independent de les taxes establertes 
per cada comunitat autònoma o les corporacions locals per finançar obres de sanejament i 
depuració, depèn del volum abocat, d’un preu fix establert segons el tipus d’aigües residuals 
i d’un coeficient de majoració o minoració. 

Aigua residual urbana: preu bàsic = 0,01202  €/m3 

2.1 Coeficient 

El càlcul del coeficient de majoració o minoració s’obté multiplicant els factors 
corresponents a cada classe de les següents: 

Naturalesa de l’abocament Aigua residual urbana o assimilable Coeficient 

Característica de l’abocament Aigües urbanes de fins 1999 hab-eq 1 

Grau de contaminació de l’abocament Urbanes amb tractament 0,5 

Qualitat ambiental del medi receptor Abocament en zona de Categoria III 1 

Taula 1. Coeficient segons el tipus d’abocament al medi. 

S’obté el resultat de 0,5 en cas de tractar-se d’aigua tractada. 

En el cas de tractar-se d’un abocament no autoritzat, s’utilitza un únic coeficient de 
majoració i és igual a 4. 

2.2 Ingrés net degut a la depuració 

El concepte d’ingrés net per la depuració implementada es defineix com la diferència entre 
el valor econòmic de l’aigua bruta sense depurar i els de l’aigua un cop tractada. 

El cabal de disseny calculat a l’Annex 7 “Bases de disseny” és de 16,79 m3/h. És a dir, el 
volum total de l’abocament seria, simplificant, de 147.080 m3/any. 

Així doncs, el cànon d’abocament no autoritzat és: 

0,01202 €/m3 � 147.080 m3/any � 4 = 7.071,63 €/any 

Després de l’actuació, el valor del cànon és: 

0,01202 €/m3 � 147.080 m3/any � 0,5 = 883,95 €/any 
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Per tant, el valor de d’ingrés net per depuració és de 6.187,68 €/any. 

2.3 Sostenibilitat del Reglament del Domini Públic Hidràulic 

Es calcula en contraposició al cost del deteriorament de DPH. Per a la seva valoració 
s’adopta el disposat a l’article 109 de la Llei d’Aigües, ja que en cas de produir-se 
l’abocament sense depurar es tractaria d’una infracció greu, i la quantificació s’estableix al 
mateix article entre 30.000 i 300.000 €. Escollint un valor mig de 175.000 €, en el cas del 
projecte, el valor total del benefici ambiental anual és de: 

175.000 € + 6.187,68 €/any = 181.187,68 €/any. 
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Figura 1. El riu Ricardell al seu pas per Biure, en el punt on s’hi aboquen les aigües residuals. Com es pot comprovar 
aquestes queden estancades en èpoques de poc cabal del riu. 

 

 

Figura 2. Tram inicial del col�lector al veïnat del Raval de la Fonteta. 
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Figura 3. Pas del col�lector pel veïnat del Carrer Nou.  

 

 

Figura 4. Traçat del col�lector en el seu tram final abans de creuar la carretera GIV-5044.  
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Figura 5. Tram final del col�lector per on aquest creuarà la carretera per dirigir-se al terreny on se situarà la depuradora. 

 

 

Figura 6. Parcel�la on es situarà la nova EDAR projectada vista des del seu costat oest. 



Projecte de l’EDAR i dels col· lectors en alta del municipi de Biure (Alt Empordà) 
Annex 22 – Reportatge fotogràfic 

Tutor: Martín Gullón Santos 
Autor: Xavier Mir Rigau  4 

 

Figura 7. Parcel�la on es situarà la nova EDAR projectada vista des del seu costat nord, a les proximitats del riu Ricardell. 

 

Figura 8. El riu Ricardell al seu pas per la parcel�la on es projecta la nova depuradora. 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €107,79h Retroexcavadora tipus CAT-225 amb martell o equivalentC110U510

 €53,86h Retroexcavadora mixta amb martellC110U540

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €61,03h Pala carregadora tipus CAT-950 o equivalentC131U070

 €44,32h Retroexcavadora mixtaC131U560

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €52,30h Corró compactador de 14 tC133U530

 €19,93h Corró tàndem 2500 kgC133U540

 €47,31h Corró sobre pneumàtics autopropulsatC133U570

 €37,69h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €37,06h Camió de 12 tC150U110

 €41,16h Camió de 20 tC150U120

 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00

 €48,38h EstenedoraC170U010

 €39,42h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera instal�lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

C1A0U001

 €10,38h Disc per a tall de pavimentC200U030

 €38,31h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososCZ11U006

 €4,99h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

CZ1UU001
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €16,28m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €70,32m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €63,00M3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €69,54m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €0,41u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A71EU0

 €1,25u Bloc foradat llis, gris, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

B0E2U020

 €10,72m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

B772U001

 €1,07m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

B7B1R003

 €2,55kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €0,67u Element de fixació per a làmina de polietilèB7Z1U001

 €5,18m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €52,81t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

B9H12110

 €40,21m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 13244-2

BD7JL300

 €89,79u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressions nominals entre 10-16 bar, fabricat
amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment epoxi.

BF1DC308

 €7,41m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

BF41620U

 €142,78u Vàlvula de tall de comporta DN 80. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 180 mm pes 15 kg

BFV1VC04

 €325,17u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

BFV4PA02
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,05u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

BFW4341U

 €0,38u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

BFY4341U

 €1.219,39u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 500 x 500 amb accionament manual
mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

BJ1C0500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,10m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E45218G3 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,54148/R 21,990000,252A0121000 =xOficial 1ah

18,53712/R 18,390001,008A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,07860 24,07860
Materials:

73,0170069,540001,050B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,01700 73,01700

COST DIRECTE 97,09560

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,09560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,24m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl�lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m 

E4D21103 Rend.: 1,000P- 2

 €31,37m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 5 m, amb tauler de fusta de pi 

E4DC2D00 Rend.: 1,000P- 3

 €16,28m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb
tauler de fusta de pi 

E4DCJD00 Rend.: 1,000P- 4

 €24,83m Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector
últim 57,5 kNm per m d'amplària de sostre

E4LF7468 Rend.: 1,000P- 5

 €46,06m2 Formació coberta sobre forjat amb tabiquets perforats de
maó, encadellat ceràmic, capa tipus onduline i acabat de
teula.

E4LFFDPF Rend.: 1,000P- 6

 €416,98u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 1,00 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EARA1224 Rend.: 1,000P- 7
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €730,80u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 1,6 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EARA1225 Rend.: 1,000P- 8

 €285,55m2 Subministre i instal�lació de finestra de fins a 0,80 m2 de
carpinteria d'alumini normalitzada acabat lacat blanc i vidre
laminat 6+6, incloses fixacions

EARA1913 Rend.: 1,000P- 9

 €211,41m2 Subministre i col�locació de reixa d'acer formada per
passamà i rodó acabat i pintat antiòxid de fins 1 m2

EARA1914 Rend.: 1,000P- 10

 €212,88u Subministrament i col�locació d'inodor de porcellana
vitrificada, inclosa cisterna i tots els elements necessaris.

ED10001 Rend.: 1,000P- 11

 €105,36u Subministrament i col�locació de lavabo de porcellana
vitrificada, inclosa aixeta i tots els elements necessaris.

ED10002 Rend.: 1,000P- 12

 €3,62m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,22067 2,22067
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,61734

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,61734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,55m2 Demolició, càrrega i transport a abocador a qualsevol
distància d'aglomerat asfàltic de fins a 10cm de gruix inclòs
tall amb disc de les bores de la demolició

G219UA10 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65970/R 21,990000,030A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,65970 0,65970
Maquinària:

6,46320/R 53,860000,120C110U540 =xRetroexcavadora mixta amb martellh

4,11600/R 41,160000,100C150U120 =xCamió de 20 th

0,31140/R 10,380000,030C200U030 =xDisc per a tall de pavimenth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 10,89060 10,89060

COST DIRECTE 11,55030

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,55030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,81m3 Excavació a cel obert en terreny no classificat, per mitjans
mecànics, inclòs càrrega i transport a abocador o a lloc d'ús,
mesurada sobre perfil

G221UA50 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,69475/R 107,790000,025C110U510 =xRetroexcavadora tipus CAT-225 amb martell o equivalenth

4,11600/R 41,160000,100C150U120 =xCamió de 20 th

Subtotal... 6,81075 6,81075

COST DIRECTE 6,81075

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,81075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,22m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat 

G2224243 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,18390/R 18,390000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18390 0,18390
Maquinària:

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 6,03800 6,03800

COST DIRECTE 6,22190

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,72m3 Rebliment, compactació i piconatge de rasa amb tot-u
natural, abocat manualment 

G2280002 Rend.: 1,000P- 18

 €3,25m3 Rebliment i compactació fins el 85% del PN amb material
procedent de la pròpia excavació en la zona de rebliment
principal per a rases d'amplada a la base major que 0,90 m i
menor o igual que 1,20 m mesurada sobre perfil

G228U360 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19535/R 18,390000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,19535 1,19535
Maquinària:

1,41824/R 44,320000,032C131U560 =xRetroexcavadora mixtah

0,63776/R 19,930000,032C133U540 =xCorró tàndem 2500 kgh

Subtotal... 2,05600 2,05600

COST DIRECTE 3,25135

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,25135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,32m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a
abocador a qualsevol distància dels productes sobrants

G22DU510 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,24412/R 61,030000,004C131U070 =xPala carregadora tipus CAT-950 o equivalenth

0,07412/R 37,060000,002C150U110 =xCamió de 12 th

Subtotal... 0,31824 0,31824

COST DIRECTE 0,31824

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,31824COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,35m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot 

G31511G3 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,09160/R 18,390000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,09160 8,09160
Materials:

64,2600063,000001,020B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

M3

Subtotal... 64,26000 64,26000

COST DIRECTE 72,35160

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,35160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B310 Rend.: 1,000P- 22

 €27,37m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl�lic i suports amb puntals metàl�lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m

G32D110 Rend.: 1,000P- 23

 €107,22m3 Formigó HM-20 in situ a l'obra abocat amb canaleta o cubilotG32515H4 Rend.: 1,000P- 24

 €111,57m3 Formigó HM-25 fabricat in situ a l'obra i abocat amb canaleta
o cubilot

G32515H5 Rend.: 1,000P- 25

 €8,85m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,39060/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,68245 1,68245
Materials:

7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,16625 7,16625
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 8,84870

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,84870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,60m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

G45C18 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,66550/R 18,390001,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,66550 26,66550
Materials:

70,9308069,540001,020B065960C =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 70,93080 70,93080

COST DIRECTE 97,59630

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,59630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,71m Formació de cuneta de fins a 1 m d'amplada i fins a 0,40 m
de profunditat, formada amb reblert de la rasa i formigó
HM-20.

G450T005 Rend.: 1,000P- 28

 €88,16m3 Formigó per a paviment, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot.

G45C18GN Rend.: 1,000P- 29

 €107,16m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IV, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba 

G45F1DHN Rend.: 1,000P- 30

 €32,96m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col�locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

G4E2561 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,55520/R 21,990000,480A0121000 =xOficial 1ah

4,41360/R 18,390000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,96880 14,96880
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,400001,2500013,120B0E2U020 =xBloc foradat llis, gris, de 400x200x200 mm, categoria I,

segons norma UNE-EN 771-3
u

Subtotal... 16,40000 16,40000
Altres:

1,5879494,520000,0168D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,58794 1,58794

COST DIRECTE 32,95674

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,95674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,03m2 Paret divisòria de 10 cm d'amplad aamb totxana de 9x14x29
amb morter de ciment 1:4 elaborat amb formigonera de 165 l

G5ZP0001 Rend.: 1,000P- 32

 €19,43m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment col�locada

G773U010 Rend.: 80,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29113/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,96800/R 19,360004,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,25913 1,25913
Maquinària:

0,80925/R 64,740001,000C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,51625/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,49275/R 39,420001,000C1A0U001 =xEquip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera instal�lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

h

0,47888/R 38,310001,000CZ11U006 =xGrup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososh

0,06238/R 4,990001,000CZ1UU001 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

h

Subtotal... 2,35951 2,35951
Materials:

11,7920010,720001,100B772U001 =xLamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

m2

4,020000,670006,000B7Z1U001 =xElement de fixació per a làmina de polietilèu

Subtotal... 15,81200 15,81200

COST DIRECTE 19,43064

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,43064COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,26m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

G7B1R030 Rend.: 500,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00466/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

0,04398/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03906/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,08770 0,08770
Materials:

1,177001,070001,100B7B1R003 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

m2

Subtotal... 1,17700 1,17700

COST DIRECTE 1,26470

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,26470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

G7J5U040 Rend.: 7,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33271/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

3,14143/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,47414 3,47414
Materials:

3,213002,550001,260B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg

Subtotal... 3,21300 3,21300

COST DIRECTE 6,68714

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,68714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,70m Vorada de 9-12 x 20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada.

G9B101 Rend.: 1,000P- 36
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 €21,68m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col�locada amb estenedora i piconatge del material al 98 %
del PM

G921R01J Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73560/R 18,390000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,73560 0,73560
Maquinària:

1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 2,16752 2,16752
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

18,7220016,280001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3

Subtotal... 18,77750 18,77750

COST DIRECTE 21,68062

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,68062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,17m3 Base de tot-u artificial col�locada amb motonivelladora i
piconatge del material del 98% del pm

G9311111 Rend.: 1,000P- 38

 €32,34m3 Subministrament i extensió de grava de 6 a 8 cm de
diàmetre segons definició pptp

G9A20003 Rend.: 1,000P- 39

 €26,17m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 26,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89577/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,38308/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,95115/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,23000 9,23000
Maquinària:

0,79423/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,24731/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,80212/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,84366 1,84366
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
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6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,439005,180001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 15,09212 15,09212

COST DIRECTE 26,16578

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,16578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,54t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada 

G9H11J32 Rend.: 1,000P- 41

 €55,76t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició
D-12 amb àrid granític i betum asfàltic de penetració estesa i
compactada al 98 % de l'assaig Marshall

G9H1U010 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32985/R 21,990000,015A0121000 =xOficial 1ah

1,28730/R 18,390000,070A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,61715 1,61715
Maquinària:

0,52300/R 52,300000,010C133U530 =xCorró compactador de 14 th

0,47310/R 47,310000,010C133U570 =xCorró sobre pneumàtics autopropulsath

0,33866/R 48,380000,007C170U010 =xEstenedorah

Subtotal... 1,33476 1,33476
Materials:

52,8100052,810001,000B9H12110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 52,81000 52,81000

COST DIRECTE 55,76191

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,76191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €645,00u Variador de freqüència VACON de 4kWGAPBZ015 Rend.: 1,000P- 43
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 €41,01m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de
400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa 

GD7JL325 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

41,0142040,210001,020BD7JL300 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 13244-2

m

Subtotal... 41,01420 41,01420

COST DIRECTE 41,01420

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,01420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €952,82u Pou de registre d'anells prefabricats de formigó armat de la
casa ICA o similar, amb parets de 16 cm de gruix, amb una
altura inferior a 2,90 m, amb anells de dimensió 1200mm i
d'alçades 300, 600 i 1200mm segons norma ASTM, inclosa
la p.p. de junt de goma amb marc, trapa de fosa amb
tractament i esglaons de polipropilè, totalment instal�lat i
acabat d'interiror arrebossat

GDCZ2950 Rend.: 1,000P- 45

 €129,72u Subministre i col�locació de marc i tapa de 60 cm de fundició
dúctil per a càrrega de ruptura de 40 tn i pestell de seguretat

GDD1U20 Rend.: 1,000P- 46

 €14,97m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

GDG3235N Rend.: 1,000P- 47

 €7,56m Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm i dau
de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

GDG3434N Rend.: 1,000P- 48

 €46,22m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 160mm
i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

GDG3438N Rend.: 1,000P- 49

 €34,30m Canalització amb tres tub de PVC corrugat de D160mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

GDG3439N Rend.: 1,000P- 50

 €59,76u Pericó de 50x50x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calar de 29x14x10 cm,
sobre llit de sorra. Inclòs muntatge

GDK2A6FN Rend.: 1,000P- 51
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 €12,49m Drenatge perimetral dipòsit amb tub de PVC ranurat de 100
mm de diàmetre, amb excavaació de rasa fins a 0,5 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament
de tub PVC, reblert de la rasa amb graves per a drenatge
geotèxtil

GDPBZ027 Rend.: 1,000P- 52

 €7.566,40u Cablejat de quadre a receptors. Potència i maniobra. Inclòs
muntatge

GELCQG01 Rend.: 1,000P- 53

 €625,80u Cablejat de quadre general, de quadre de comptadors a
quadre general elèctric. Inclòs muntatge.

GELCQR01 Rend.: 1,000P- 54

 €2.871,72u Centre de seccionament i mesura. Quadre de comptadors i
protecció. Potència de kW. Inclòs muntatge, legalització,
projecte i drets de contractació.

GELCSM01 Rend.: 1,000P- 55

 €1.256,58u Equip de compensació d'energia reactiva de 10kVar, amb
bateria de condensadors per a correcció, automàtic. Inclòs
muntatge.

GELECR02 Rend.: 1,000P- 56

 €559,76u Enllumenat interior de l'edifici. Inclòs muntatgeGELEIE01 Rend.: 1,000P- 57

 €1.261,52u Instal�lació 4 llumeneres murals per a exterior sobre bàcul de
8 m. Actuació automàtica: per cèl�lula fotoelèctrica i per
proximitat, sobre llumenera de façana. Focus per interruptor,
apagada automàtica a la mitja hora. Inclòs muntatge

GELLME01 Rend.: 1,000P- 58

 €2.445,33u Equipament de protecció de sobretensions puntuals. 
1 CIRPROTEC CPLS-1100 TF: per a línies trifàsiques classe
1, nivell de protecció 4 kV, corrent d'impuls tipus llampec 100
kA i temps de resposta<100ns. 
1 CIRPROTEC CS4-40/400 TF: per a línies trifàsiques
classe 2, nivell de protecció 1,5 kV, corrent d'impuls tipus
llampec 40 kA i temps de resposta<25ns.
3 CIRPROTEC DM1-230: per a línies trifàsiques classe 3,
nivell de protecció 1,2 kV, corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
i temps de resposta<25ns, per al PLC + Sonda O2 +
Cabalímetre.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C: per a línies dels senyals
analògics, muntatge a camp, nivell de protecció 40 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, Sonda O2 +
Cabalímetre.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2G2: per a línies dels senyals
analògics, muntatge a quadre, nivell de protecció 40 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, Sonda O2 +
Cabalímetre + sistema de comunicació.
1 CIRPROTEC DIN-RTC: per a línies de xarxa telfònica
convencional, muntatge a quadre, nivell de protecció 200 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, per a entrada de línia
telefònica. Inclòs muntatge

GELPRL02 Rend.: 1,000P- 59
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 €1.683,68u Sistema de protrecció contra sobretensions permanents
CIPROTEC OVERCHECK. Protrecció contra: sobretensions
de companyia, infratensions de companyia i corrents de
fuga. Muntatge en quadre, reconnexions automàtiques,
programable. Inclòs muntatge.

GELPSP01 Rend.: 1,000P- 60

 €21.209,34u Quadre elèctric general. Inclòs muntatgeGELQEG01 Rend.: 1,000P- 61

 €1.013,85u Xarxa de connexió a terra i xarxa equipotencial, masses
metàl�liques. Inclòs muntatge

GELXTT01 Rend.: 1,000P- 62

 €25,36m Construcció de tanca amb reixat plastificat de m d'alçària
amb pals cada 3 m i p.p. de tensors corresponent, anclats
sobre mur corregut de formigó sobre cimentació amb mides
de 40x40

GG0002 Rend.: 1,000P- 63

 €2.170,00u Caldereria DN65 en acer inoxidable AISI-316 per
alimentació del grup de pressió. Inclòs muntatge

OAPZ007 Rend.: 1,000P- 64

 €86,00u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN80.
Inclòs muntatge

OAPBZ001 Rend.: 1,000P- 65

 €10.485,97u Subministre i col�locació de pont decantador de rasquetes
diam.=4m, passarel�la de perfils laminat i barana d'acer al
carboni galvanitzada i pintada, rasquetes de fons en acer
inox, deflector perimetral en alumini, abocador d'entalles en
alumini, connector elèctric de 6 fases. Motor
d'arrossegament del pont. Potència 0,37 kW. Tensió: III
220/380 V 50Hz. Inclou instal�lació de camí de rodadura

OAPBZ004 Rend.: 1,000P- 66

 €293,69u Subministre i col�locació de deflector de flotants al
sobreeixidor de la sitja de flotants i d'acer inox.

OAPBZ005 Rend.: 1,000P- 67

 €1.372,45u Subministre i col�locació de baixant del sobreeixidor de la
sitja de flotants d'acer inox AISI-304 DN150.

OAPBZ006 Rend.: 1,000P- 68

 €193,58u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN150.
Inclòs muntatge

OAPBZ007 Rend.: 1,000P- 69

 €16,78m2 Subministrament i col�locació d'aïllament acústic amb placa
de poliester fonoabsorbent de cara vista, altura de 120x60
cm. Inclòs muntatge

OAPBZ010 Rend.: 1,000P- 70

 €1.206,00u Mesurador de nivell per ultrasons E+H Prosonic T FMU 230
E. Sortida 4-20 mA. Inclòs muntatge

OAPBZ012 Rend.: 1,000P- 71
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 €1.688,88u Mesurador redox E+H, amb sensor compacte tipus CF10,
suport sonda tipus CYA 611 i kit de muntatge. Aspersor de
neteja i electrovàlvula amb temporitzador. Transmissor de
REDOX tipus LIQUIDSYS CPM252, microcompressor amb
indicació de temperatura i contactes d'alarma

OAPBZ014 Rend.: 1,000P- 72

 €525,81u Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
2,20x1,30m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs
muntatge.

OAPBZ016 Rend.: 1,000P- 73

 €239,01u Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
1x1,30m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs muntatge.

OAPBZ017 Rend.: 1,000P- 74

 €10.513,08u Subministrament i instal�lació d'agitador submergible FLYGT
de bvaixa velocitat. Alimentació elèctrica de 400 V potència
3 kW a 1370 rpm. Pel tractament biològic. Inclòs muntatge.

OEMAHR01 Rend.: 1,000P- 75

 €1.258,77u Bomba centrífuga submergible FLTGT DP 3068.180 MT
53-471-00-8180. Q= 12 m3/h, Ah= 6 m.c.a., Velocitat = 1355
rpm, Potència = 1,3 kW, DN 80. Sensors de protecció:
temperatura (2 en sèrie) i aigua a l'allotjament de l'estator.
Pel pou d'elevació. Inclòs bancada i tubs guia.

OEMBCS01 Rend.: 1,000P- 76

 €1.258,77u Bomba centrífuga submergible FLYGT DP3058.180 MT
53-472-00-8180. Q = 12m3/h, Ah= 4 m.c.a. DN80,
V=1355rpm, P=1,1kW. Sensors de protecció, temperatura (2
en sèrie) i aigua d'allotjament a l'estator. Pel bombament de
fangs secundaris. Inclòs muntatge.

OEMBCS02 Rend.: 1,000P- 77

 €5.212,00u Bufador d'èmbols rotatius. AERZEN GM 4S. Q=132,6 m3/h
= 2,21 m3/min, 400 mbar pot= 3,0 kW, amb cabina
insonoritzada. DN 80. Amb vàlvula d'aeromat i vàlvula de
sobrepressió i maniguet antivibratori. Per sala de bufadors.
Inclòs muntatge

OEMBER01 Rend.: 1,000P- 78

 €112,31u Barana de fixació mural. Rodapeu a les zones horitzontals.
Acer inoxidable. Pel tractament biològic.

OEMBFM01 Rend.: 1,000P- 79

 €112,31u Barana de perfils amb rodapeu d'acer inoxidable. Pel
desbast. Inclòs muntatge.

OEMBPR01 Rend.: 1,000P- 80

 €1.332,79u Caldereria d'acer al carboni. Ancoratges i biga-carril per al
polipast. Es pintarà amb pintura epoxy després de soldar la
biga als ancoratges. Per la sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

OEMCAC01 Rend.: 1,000P- 81

 €1.173,37u Estructura de perfils laminats. Per a circulació del polipast
per a extracció del cistell, acer galvanitzat. Pel pou
d'elevació. Inclòs muntatge.

OEMCAG01 Rend.: 1,000P- 82
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 €208,00u Estructura de perfils laminats. UPN 120 per a fixació: del
suport dels tubs-guia i del tràmex del pou de bombament.
Acer galvanitzat. Pel pou d'elevació. Inclòs muntatge.

OEMCAG02 Rend.: 1,000P- 83

 €5.102,52u Passarel�la d'acer inoxidable amb tràmex. 6,6m x 0,8 m.
Escala final, estructura conformada amb perfileria UPN. Peu
per a palanquí integrat a l'estructura. Tràmex 30x30. Pel
tractament biològic.

OEMCAG03 Rend.: 1,000P- 84

 €869,17u Conducció d'extracció de fangs. En acer inoxidable
AISI-316, DN150 i PN16. Amb connexió ràpida per cuba.
Per la sitja de fangs. Inclòs muntatge

OEMCAG04 Rend.: 1,000P- 85

 €425,00u Caldereria d'acer inoxidable. Muntants d'impulsió en acer
inoxidable AISI-136. Brides cadmiades o zincades DN 80.
Pel pou d'elevació. Muntat i provat.

OEMCAI01 Rend.: 1,000P- 86

 €977,22u Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló d'impulsió, en acer
inoxidable AISI-136. Brides cadmiades o zincades amb
colzes inclosos. DN 80- DN 100. Pel pou d'elevació. Muntat
i provat.

OEMCAI02 Rend.: 1,000P- 87

 €357,39u Conducció de by-pass del tamís. Acer inoxidale AISI-136
DN-100. Inclòs muntatge

OEMCAI03 Rend.: 1,000P- 88

 €509,32u Descàrrega de sortida del tamís a pericó de repartiment.
Acer inoxidable AISI-136 DN 150. Pel desbast. Inclòs
muntatge.

OEMCAI04 Rend.: 1,000P- 89

 €474,35u Descàrrega del sobreeixidor del tamís al pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-316 DN 150. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

OEMCAI05 Rend.: 1,000P- 90

 €374,35u Descàrrega de l'escorregut de la premsa al pou de
bombament. Acer inoxidable AISI-316 DN 80. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

OEMCAI06 Rend.: 1,000P- 91

 €392,20u Caldereria d'acer inoxidable. Passamurs embridats, amb
anella d'estanqueïtat. En acer inoxidable AISI-316, brides en
alumini lacat. DN 150-DN 100. Pel repartiment i mesura del
cabal. Inclòs muntatge.

OEMCAI07 Rend.: 1,000P- 92

 €231,00u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a sonda d'oxigen
dissolt o redox de fàcil extracció. En acer inoxidable
AISI-316. Fixació mural. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge.

OEMCAI08 Rend.: 1,000P- 93
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 €296,02u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a electrònica de
sonda d'oxigen dissolt o redox. Amb parasol per deixar el
display a 1,60 m del nivell trepitjable. En acer inoxidable
AISI-316. Fixació mural. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge.

OEMCAI09 Rend.: 1,000P- 94

 €236,66u Caldereria d'acer inoxidable. Rodet de connexió de bufador
a vàlvula d'aïllament DN 80. Longitud 100 mm embridat a un
extrem. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMCAI10 Rend.: 1,000P- 95

 €846,00u Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló de sortida de bufadors
DN 100 amb brida cega als dos extrems. Amb dues sortides
de 1/2'' rosca gas femella. Amb dues sortides 1'' rosca gas
femella. Brides boges en alumini lacat. Per la sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

OEMCAI11 Rend.: 1,000P- 96

 €3.700,09u Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de sortida de
bufadors, fins a graella de difusors DN100. Brides zincades i
cadmiades. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMCAI12 Rend.: 1,000P- 97

 €1.622,65u Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de sortida de
bufadors, fins a mammuth o skimmer, 1'', connexions
roscades. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMCAI13 Rend.: 1,000P- 98

 €712,40u Caldereria d'acer inoxidable. Muntants d'impulsió en acer
inoxidables AISI-316, brides cadmiades o zincades, amb
colze 90 graus. DN80- DN100 per recirculació de fangs.
Inclòs muntatge

OEMCAI14 Rend.: 1,000P- 99

 €1.235,96u Caldereria d'acer inoxidable. impulsió fins a espessidor en
acer inoxidables AISI-316, brides cadmiades o zincades
DN80 per recirculació de fangs. Inclòs muntatge

OEMCAI15 Rend.: 1,000P- 100

 €325,91u Passamurs en acer inoxidable AISI-316, brides cadmiades o
zincades. Amb anella d'estanqueïtat. DN80 - DN150. Inclòs
muntatge

OEMCAI16 Rend.: 1,000P- 101

 €2.369,54u Escala d'inspecció i tràmex per sitja de fangs en acer
inoxidable AISI-316. Inclòs muntatge

OEMCAI17 Rend.: 1,000P- 102

 €2.425,10u Conducció d'aigua clarificada i sobreeixidor. Acer inoxidable
AISI-316, brides cadmiades o zincades. DN150 a capçalera
de planta. Inclòs muntatge

OEMCAI18 Rend.: 1,000P- 103

 €169,99u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN 100.
Inclòs muntatge.

OEMCDT02 Rend.: 1,000P- 104
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 €825,91u Cistell extraible de desbast. Acer inoxidable AISI-136. Per a
protecció de bombes, amb guies d'elevació i descens, amb
cable de suspensió. Ample de cistell 400 mm, entrada del
cistell 400 mm, alçada del cistell 500 mm, pas de sòlids 35
mm. Pel pou d'elevació

OEMCED01 Rend.: 1,000P- 105

 €7.662,71u Cargol premsa de residus Estruagua. Acer inoxidable, cargol
sense ànima. Diàmetre 215 mm, longitud 900 mm, cos acer
inoxidable AISI-316. Pel desbast. Inclòs Muntatge

OEMCPR01 Rend.: 1,000P- 106

 €647,55u Contenidor de residus provinents del desbast de fins
ROS_ROCA. Volum de 600 l. Pel desbast

OEMCRU01 Rend.: 1,000P- 107

 €50,00u Difusor de membrana elastomèrica ABS NOPON/NOPOL
PIK300. De microbombolla, membrana d'EPDM. De 6-8
Nm3/h. Pel tractament biològic. Inclòs muntatge.

OEMDME01 Rend.: 1,000P- 108

 €392,20u Extractor rotatiu d'aire SODECA HEP-35-4T. Q= 2000 m3/h.
Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMERA01 Rend.: 1,000P- 109

 €2.241,97u Graella de distribució d'aire. Forma octogonal. PVC.
Suportació d'acer inoxidable. 20 preses de 1/2''. Pel
tractament biològic. Dos punts de purga. Inclòs termal
d'elevació en dos punts, cadena i tram de mànega flexible.
Inclòs muntatge.

OEMGDA01 Rend.: 1,000P- 110

 €3.569,70u Grup de Pressió amb calderí GRUNDFOS Hydro Pack CHV
4-80 trifàsic composat per dues bombes. Q = 4m3/h, h= 6
kp/cm2, Pot= 1,45 kW. Calderí de membrana. Per l'aigua de
servei. Inclou quadre elèctric local i presostats. Inclòs
muntatge.

OEMGPC01 Rend.: 1,000P- 111

 €682,64u Laberint d'aïllament acústic, per a la sortida d'aire. Mides
forat sortida 0,4mx0,40m. Diàmetre de ventilador 365mm.
Espàrrecs de M8 en quadrat de 390x390 per a fixació del
ventilador. Cos en planxa inoxidable, material en fibra de
vidre. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMLAA01 Rend.: 1,000P- 112

 €682,64u Laberint d'aïllament acústic, per a l'entrada d'aire. Mides
forat sortida 0,4mx0,80m. Cos en planxa inoxidable, material
aïllanten fibra de vidre. Per sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

OEMLAA02 Rend.: 1,000P- 113

 €89,11u Maniguet elàstic embridat IBROPLEX. Sèrie FSF. DN 65.
Longitud montatge = 115,0 mm. Cos en neoprè i nylon.
Brides cadmiades. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMMEE03 Rend.: 1,000P- 114

 €869,17u Palanquí d'extracció d'equips submergibles, portàtil i giratori.
Ajustables en la distància de suspenció, estructura d'acer
inoxidable i amb torn manual per a 1000kg. Inclòs muntatge

OEMPEB01 Rend.: 1,000P- 115
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 €1.300,54u Porta especial insonoritzada. Metàl�licam amb material
aïllant 47dBA d'una fulla batent de 98 mm de gruix total i
planxa de 1,5 mm de gruix amb reblert de material
fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de
pressió per lleva i galze de junta de neoprè. Per sala de
bufadors.

OEMPEI01 Rend.: 1,000P- 116

 €1.343,55u Polipast d'accionament manual, amb carro i accionament
per cadena, 1000 kp. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

OEMPM01 Rend.: 1,000P- 117

 €1.043,90u Polipast d'accionament manual. Amb carro 150 kg, cadena
inoxidable 30,0m. Pel pou d'elevació. Inclòs muntatge.

OEMPOM02 Rend.: 1,000P- 118

 €13.925,30u Tremuja de decantació estàtica B-60. Amb con obert 60'' en
una base de diàmetre 400 mm a la part inferior i dividit en 8
porcions. Orelles d'ancoratge. Tubs d'entrada i sortida de
diàmetre DN 150. Capa interior de resina isoasfàltica amb
fibra de vidre i reforç mecànic de cilindre i tapa de resina
ortoasfàltica amb fibra de vidre. Diàmetre útil 4,5 m. Cos
PRFV. Suportació, ancoratges deflectors, vessador i
cargoleria en AISI-316. Tub d'entrada de PVC, tremuja i
ancoratge inferior, suportació, campana tranquilitzadora,
col�lector d'entrada, canal perimetral de recollida, pantalla
deflectora de flotants i sobreeixidor d'entalles d'acer
inoxidable. Per la decantació secundària. Partida
completament acabada.

OEMTDE01 Rend.: 1,000P- 119

 €8.744,61u Tamís rotatiu autonetejant Estruagua. Longitud cilindre 300
mm, Diàmetre cilindre 380 mm, pas de sòlids 1 mm, cos
acer inoxidable 316, cilindre acer inoxidable 316. Neteja amb
aigua a pressió. Pel desbast. Electrovàlvula i conduccions
per aigua de neteja. inclòs muntatge

OEMTRA01 Rend.: 1,000P- 120

 €597,50u Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
2,50x1,30 m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Pel pou
d'elevació. Inclòs muntatge.

OEMTRX01 Rend.: 1,000P- 121

 €5.400,00u Instal�lació d'aigua industrial PE 100 PN 16 DN63 per zones
soterrades DN65 Inox 316 calorifugat per zones vistes.
Inclosos 5 punts de connexió 1'' en acer inoxidable
calorifugat, inclosa vàlvula de bola i racord de connexió ràpid
en la zona de tamissos, espessidor, zona de bombament,
recirculació de fangs, caseta de control i electrovàlvula tamís
rotatiu. Inclòs muntatge

OEMVBM02 Rend.: 1,000P- 122

 €19,49u Vàlvula de boia d'accionament manual 1''. Bola d'acer
inoxidable. Pel desbast. Inclòs muntatge.

OEMVBM03 Rend.: 1,000P- 123

 €126,00u Vàlvula de comporta d'accionament per volant BELGICAST
BV-05-47. DN80 - DN150. Inclòs muntatge

OEMVCV03 Rend.: 1,000P- 124
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 €150,21u Vàlvula de comporta d'accionament per Volant BELGICAST
BV-05-47. DN-100 i PN-16. Pel desbast. Inclòs muntatge.

OEMVCV04 Rend.: 1,000P- 125

 €255,00u Vàlvula de comporta d'accionament per volant BELGICAST,
DN 150 i PN 16. Per la sitja de fangs, inclòs muntatge.

OEMVCV07 Rend.: 1,000P- 126

 €348,70u Vàlvula d'ompliment de pont. Amb accionament perllongat,
DN 80 i PN 16. Per la decantació secundària. Inclòs
muntatge

OEMVOP01 Rend.: 1,000P- 127

 €109,11u Vàlvula de papallona d'accionament per palanca DN 80,
amb orelles de centratge. IPROSA-GOLD. Per sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

OEMVPP02 Rend.: 1,000P- 128

 €114,42u Vàlvula de peu amb reixeta DN65 embriada i amb cistell
d'acer inoxidable. Per l'aigua de servei. Inclòs muntatge

OEMVPR04 Rend.: 1,000P- 129

 €193,34u Vàlvula de retenció de bola PROINVAL. DN80 i PN 16. Pel
pou d'elevació. Inclòs muntatge

OEMVRB03 Rend.: 1,000P- 130

 €163,00u Vàlvula de solenoide normalment tancada, 1/2'', 24 Vdc.
Inclòs muntatge.

OEMVST01 Rend.: 1,000P- 131

 €163,69u Electrovàlvula de solenoide 1''. Normalment tancada, per a
donar pas a la neteja dels rototamissos. Pel desbast. Inclòs
muntatge.

OEMVST02 Rend.: 1,000P- 132

 €23,64m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col�locat al fons de la rasa i provat

OF416211 Rend.: 4,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,84000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 11,50200 11,50200
Maquinària:

4,06673/R 41,710000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,06673 4,06673
Materials:

0,164000,410000,400B0A71EU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interioru

7,410007,410001,000BF41620U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

m

0,307502,050000,150BFW4341U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

u

0,190000,380000,500BFY4341U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

u

Subtotal... 8,07150 8,07150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 23,64023

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,64023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,85m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
50, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col�locat al fons de la rasa i provat

OF41F001 Rend.: 1,000P- 134

 €24,57m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
60, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col�locat al fons de la rasa i provat

OF41F002 Rend.: 1,000P- 135

 €41,20m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
100, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col�locat al fons de la rasa i provat

OF41F003 Rend.: 1,000P- 136

 €1.337,17u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col�locació 

OG1C0500 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,46750/R 23,290000,750A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 69,03750 69,03750
Maquinària:

41,71000/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 41,71000 41,71000
Materials:

7,0320070,320000,100B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1.219,390001.219,390001,000BJ1C0500 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 500 x 500 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 1.226,42200 1.226,42200

COST DIRECTE 1.337,16950

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.337,16950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,66u Manòmetre de glicerina roscat. 0-0,8 bar. Inclòs muntatgeOICLSB01 Rend.: 1,000P- 138
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.423,00u Mesurador de cabal electromagnètic, de cabal instantani:
0,4-20 mA, cabal totalitzat: 1 pols/m3. E+H. DN 100, Ip-68.
PROMAG 50, electrònica separada ubicada a camp amb
display. Inclòs muntatge

OICMCE02 Rend.: 1,000P- 139

 €109,11u Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball). AKO. Inclòs
muntatge

OICMGR01 Rend.: 1,000P- 140

 €530,33u Sistema d'alimentació ininterrompuda. Per a PLC, per a les
comunicacions. Inclòs muntatge

OICSAI02 Rend.: 1,000P- 141

 €21.698,26u Sistema de control automàtic. PLC Allen Bradley. Software
Wizcon 8.3 de 10.000 tags. Inclòs muntatge amb:
-Entrades analògiques: 20
-Entrades digitals: 48
-Sortides analògiques: 4
-Sortides digitals: 20
Inclòs PC

OICSCA01 Rend.: 1,000P- 142

 €5.929,29u Sonda d'oxigen dissolt Zulig 512-S amb dispositiu mecànic
d'electroneteja. Sortides: 02:0:4-20mA. Inclòs muntatge

OICSOD01 Rend.: 1,000P- 143

 €465,00u Mesurador de temperatura per l'aigua bruta, marca E+H,
termoresistència tipus TST10 Tipus de trnsmissor TMT
137-RDO. Sortida 4-20 mA. Tipus de sonda TP100. Inclòs
muntatge

OICTER01 Rend.: 1,000P- 144

 €127,53u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal entre 10-16bar,
fabricat amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment
epoxi

OK1AV308 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A0121000 =xOficial 1ah

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,48500 31,48500
Maquinària:

6,25650/R 41,710000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,25650 6,25650
Materials:

89,7900089,790001,000BF1DC308 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressions nominals entre 10-16 bar, fabricat
amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment epoxi.

u

Subtotal... 89,79000 89,79000

COST DIRECTE 127,53150

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

127,53150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,53u Subministrament i col�locació de vàlvula de tall de comporta
DN 80. Fossa dúctil PN10

OK1V1VT04 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65800/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,36000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 46,00800 46,00800
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

142,78000142,780001,000BFV1VC04 =xVàlvula de tall de comporta DN 80. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 180 mm pes 15 kg

u

Subtotal... 142,78000 142,78000

COST DIRECTE 189,53400

0,00%DESPESES INDIRECTES

189,53400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,53u Subministrament i col�locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

OK1V4RE02 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,65800/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,36800 65,36800
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

325,17000325,170001,000BFV4PA02 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

u

Subtotal... 325,17000 325,17000

COST DIRECTE 399,52900

0,00%DESPESES INDIRECTES

399,52900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16.549,35pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €94,52m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

D0714821
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1 PREU PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’Administració per al projecte “PROJECTE DE 
L’EDAR I DELS COL�LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE BIURE (ALT 
EMPORDÀ)” és: 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost d’execució material................................................................. 447.735,87 € 

Despeses generals (13% SOBRE 447.735,87 €)......................................................... 58.205,66 € 

Benefici Industrial (6% SOBRE 447.735,87 €)........................................................... 28.864,15 € 

 

       Subtotal     532.805,69 € 

IVA (18% SOBRE 532.805,69 €)................................................................................. 95.905,02 € 

 

Pressupost d’execució per contracte.......................................................... 628.710,71 € 

Expropiacions............................................................................................................. ....... 1.962,48 € 

Serveis afectats................................................................................................................. 36.000,00 € 

 

Pressupost per al coneixement de l’Administració................................... 666.673,19 € 

 

El Pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 

SIS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb DINOU 
CÈNTIMS (666.673,19 €) 

 



 


