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Introducció, Objecte i Necessitats de Projecte
L’Enginyeria Civil, en el seu sí, aglutina el conjunt de disciplines que tenen per objecte

posar la ciència i la tècnica al servei de la millora de les infraestructures per – en darrera
instància – millorar la vida de les persones.
Aquest projecte té com a objectiu el disseny d’un sistema de depuració per a les aigües
residuals generades al nucli de Toses, emplaçat al terme municipal de Toses, al Ripollès.
El perquè d’aquest projecte s’entén per les necessitats que estableixen les Directives
91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE,
(Directiva Marc de l’Aigua; d’ara endavant DMA ), per la qual s’estableix un marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció d’aquestes 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. En aquesta
línia, el Govern de la Generalitat de Catalunya redacta i aprova en data 7 de Novembre de 1995
un instrument per a la planificació hidrològica anomenat PSARU 2005 (Pla de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes 2005). El PSARU 2005 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.

1.1 Antecedents
Actualment, el nucli de Toses (emmarcat dins del terme municipal de Toses, del mateix
nom) aboca les seves aigües residuals urbanes ( d’ara endavant ARU ) a la llera del riu Rigard.
Donat que el cabal del riu és molt escàs i alhora depèn del desglaç de la neu verge de les
muntanyes de la vall – principalment degut a l’escassa precipitació en forma de pluja, durant els
mesos més calorosos i fins i tot al mateix hivern, els cabals fluvials són mínims. És per això que
l’abocament incontrolat a llera de totes les ARU del nucli de Toses tenen una greu repercussió
en el què entenem com a ecosistema del Rigard, donat que es generen unes grans càrregues
contaminants pel poc cabal que duu el riu – alta càrrega contaminant per unitat de volum.
L’Agència Catalana de l’Aigua ( d’ara endavant ACA ) obliga als municipis a sanejar les ARU
per tal de complir amb la DMA. Donat que l’Ajuntament de Toses incompleix la directiva, el
consistori ja ha estat denunciat per l’ACA per abocament incontrolat de les ARU a la llera del
Rigard, sense tractament previ. Val a dir que – irònicament-, és l’ACA l’ens encarregat de vetllar
i gestionar la qualitat de les aigües i per tant, procurar desenvolupar installacions de
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sanejament per a tots aquells nuclis que no disposin de sistema de depuració previ abocament a
medi receptor. Per això, l’Ajuntament va recórrer la sanció allegant que no pot ser que l’ens que
recapta el Cànon de l’Aigua –figura impositiva- penalitzi un consistori on ella mateixa – l’ACA –
no ha procurat disposar les installacions de depuració necessàries per al degut abocament a
llera de les ARU del nucli de Toses.
Per tal d’avaluar a priori l’estat de la llera del Rigard, es va fer una inspecció visual alhora
que un reportatge fotogràfic per tal de comprovar que, efectivament, l’ecosistema del riu s’altera
notablement al pas per l’abocament a llera de les ARU de Toses.
A l’Annex Fotogràfic es fa palesa la situació descrita al paràgraf anterior.

1.2 Objecte del projecte
L’objecte del present Projecte és la definició dels processos, de les obres i les installacions
necessàries per a la depuració de les ARU del nucli de Toses.
L’objectiu bàsic i principal d’aquest Projecte és dotar a la zona d’un sistema de sanejament
d’aigües residuals amb un cost de manteniment baix, un alt rendiment de depuració i la
suficient flexibilitat que pugui adaptar-se a les variacions de cabal i de la càrrega contaminant
dels abocaments que es puguin preveure.
Aquesta sistema de sanejament tractarà les aigües residuals de tot el nucli de Toses,
habitatges, fondes i restaurants, ajuntament i d’altres equipaments que existeixen a la zona.

1.3 Necessitats de Projecte
Actualment les aigües residuals del nucli de Toses s’aboquen a la llera del riu Rigard, sense
rebre un tractament previ, fet que redueix notablement la qualitat ecològica de l’entorn.
El PSARU 2005 planteja la necessitat de connectar les xarxes de clavegueram dels nuclis
petits a plantes preexistents o construir estacions depuradores que donin un tractament adequat
a les aigües que aquests generin. A això cal sumar que la Directiva Marc de l’Aigua (DMA)
aprovada a finals de l’any 2000 per l’Unió Europea, obligarà a les administracions a mantenir i
recuperar la qualitat de les aigües i dels seus ecosistemes aquàtics fins al “Bon estat ecològic”
abans de l’any 2015.
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Al mateix temps, la DMA preveu una gestió social de les conques, això implica que
l’administració ha d’obrir mecanismes destinats a fomentar la participació ciutadana per
gestionar-les.

2 Coneixement de l’Entorn i del Medi
2.1 Situació del municipi i emplaçament del nucli de Toses
El terme municipal de Toses:
Situat a la Vall de Ribes, al Ripollès, l’extens municipi de Toses ocupa la vall alta i
capçaleres del riu Rigard que discorre d’est a oest, des del Pla de Rus, el Pla d’Anyella, la Collada
de Toses i les Colladetes fins a Ribes de Freser, creant contrastats paisatges entre la obaga i el
solell, en un recorregut caracteritzat pels extensos plans de suaus contorns entorn dels 2000
metres i pronunciats pendents als vessants més baixos.
La vall del Rigard, per la seva particular orientació i un desnivell que supera els 1600
metres genera una immensa varietat d’espais, propicis per a acollir una gran riquesa d’espècies
vegetals i animals, que es veuen afavorides pel particular clima de l’alta muntanya mediterrània
humida, caracteritzada per una gran insolació i abundants precipitacions.
L’excepcionalitat dels seus paisatges d’alta muntanya, poc erosionats formant extenses
pastures alpines on antigament es concentraven milers de caps de bestiar, fa que Toses tingui
part del seu terme municipal protegit i formant part de dos Espais declarats d’Interès Natural.
Són els Espais de la Serra de Montgrony i el de les Capçaleres del Ter i del Freser, declarat
aquest també Reserva Nacional de Caça i amb perspectives d’esdevenir futur Parc Natural.
A més Toses, té gran part del límit sud del seu terme municipal, des del Pla d’Anyella i el
Pla de Rus fins la Moixera, coincidint amb el límit nord-oriental del Parc Natural del CadíMoixeró.
El terme municipal es veu travessat per dues grans vies de comunicació: La carretera N.152
(actualment N.260); (la mítica “Collada de Toses”, amb la seva petita variant, la GIV-4016 que
travessa el nucli), i la via del Ferrocarril Transpirinenc, que igual que la carretera uneix
Barcelona amb Puigcerdà. Són totes dues obres d’enginyeria cabdal a la seva època, que seguint
les antigues vies tradicionals de comunicació entre la conca del Ter i la Cerdanya, van trencar
l’aïllament que històricament havien imposat les dificultats en la comunicació a través d’unes
muntanyes imponents de clima extrem a l’hivern. A més des de fa pocs anys, s’han condicionat,
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asfaltant-les, les carreteres de terra que paralleles al riu unien els diferents pobles de la vall,
creant un nou eix que sortint de Planès (Planoles) passa per Fornells de la Muntanya, Toses, i
arriba fins a la Collada de Toses i les pistes d’esquí de la Molina, estalviant un bon grapat de
corbes i temps. Aquest eix viari és el que hem esmentat anteriorment com a “la petita variant”,
la GIV-4016.
Aquest aïllament històric, afavorit pel fet de que la vall de Toses formés una baronia al
marge del domini del reial, ha ajudat a conservar els principals valors d’un territori amb una
acusada identitat. Així, fins als nostres dies han arribat quasi inalterades unes esglésies
romàniques millenàries que conserven al seu interior testimonis artístics d’excepcional valor,
com són les pintures romàniques originals.
L’arquitectura de les antigues cases que dominen el paisatge dels pobles, és rústica i
arcaïtzant, caracteritzada per la senzillesa de la pedra i la llosa, creant conjunts de gran bellesa i
personalitat, que mantenen l’originalitat dels petits pobles d’alta muntanya.
El municipi de Toses, que fins a 1968 incloïa també el poble de Planès (actualment part del
municipi de Planoles), està format pels pobles de Toses, Nevà, Fornells i Dòrria. A més hi ha el
veïnat d’Espinosa i un bon grapat de masos dispersos com El Pelòs (Toses), Cal Baldric de Dalt
(Nevà) i Cogumells, La Polella, El Porxo, i Cal Morer (Dòrria).
Per a la realització del Projecte Constructiu de l’EDAR de Toses, òbviament, ens centrarem
en el nucli de Toses, o tradicionalment anomenat segons l’onomàstica Sant Cristòfol de Toses.
El nucli de Toses (Sant Cristòfol de Toses):
El poble (nucli) de Toses està situat a 1.444 m. d’alçada, al fons de l’estreta vall que forma la
unió dels diferents torrents que davallen de les capçaleres del Rigard, al peu de la muntanya de
Meians.
Essent un dels més antics de la Vall de Ribes, el poble de Toses, citat ja al 839 dC. com a
Tosos, era el centre jurisdiccional de la seva vall. Concretament ho era el Castell de Toses, que
està a un quilòmetre per sobre del poble, pertanyent als Urtx, família noble de la Cerdanya, i ben
documentat des del segle XIII.
Les cases de Toses, moltes restaurades recentment, tenen una disposició esglaonada, i
donen una aparença fortificada a la població. L’arquitectura de Toses, amb trets particulars
respecte els de la resta de la vall, destaca per la proliferació d’arcades, que ennobleixen el seu
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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paisatge. Un altre tret característic, són els porxos, edificacions dedicades a l’ús agrícola i
ramader que es troba al costat de cada casa formant un petit pati.
Toses, que des de l’obertura de l’estació del ferrocarril transpirinenc, va dependre d’ell per a
les seves comunicacions, ha aconseguit trencar en els darrers anys les dificultats per a arribar-hi
amb cotxe, amb l’asfaltat de l’eix viari que des de Planès (Planoles) passa per Fornells i arriba al
poble, així com el condicionament i asfaltat de l’accés des de la Collada que fa que amb només 9
min. es pugui anar des de Toses fins a les pistes d’esquí de La Molina.

2.2 Activitats Econòmiques del municipi
Toses és, en general, una zona d’activitats agrícoles, especialment, degut a la situació
Pirinenca d’aquest municipi, es dedica gran part de l’activitat econòmica a la ramaderia de
bestiar oví i boví. El municipi té grans extensions de terreny en vessants de muntanyes, però
també gaudeix d’extenses planes per on pasturen els bestiars. L’oví, preferentment a les zones
més planes i el bestiar boví pastura de manera més disperses per les planúries i els vessants
d’algunes muntanyes. Degut a la seva gran altitud i nombrosos boscos, la caça també és una
activitat freqüent, així com també la pesca sense mort als diversos rierols del municipi. Val a dir
que els diversos nuclis de Toses són segones residències per a gran part de la població de la resta
de Catalunya amant de la muntanya i de l’aire Pirinenc que respira la Vall de Toses.

2.3 Climatologia. Pluviometria i Temperatura
El clima que regeix a Toses és el d’Alta Muntanya. La temperatura mitjana a l’Agost se situa
entre els 13 i els 17ºC, mentre que al Gener les temperatures mitjanes se situen entre els -2 i els
3ºC. La mitjana anual, doncs, oscilla entre els 7 – 8ºC.
El règim Pluviomètric és irregular i té dos màxims estivals (Atles Climàtic de Catalunya), de
manera que configura una pluviometria irregular, amb un promig de precipitació que se situa
entre els 1000 i 1250mm.

2.4 Topografia de l’entorn
Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb productes cartogràfics de la zona a
escala 1:5000 editats publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya ( en endavant ICC).
També s’ha treballat amb ortofotografies (també productes cartogràfics) editades i publicades
virtualment per l’ICC. Aquestes han estat triades com a ortofotos de 25cm o 1:2500.
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En el moment d’iniciar-se l’obra seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la
zona així com el replanteig de les bases. Donat que els nostres recursos són limitats, doncs en
cas que –hipotèticament- s’anés a executar el projecte, doncs, s’hauria de realitzar aquest
aixecament contractant els adients serveis de Topografia a tècnics i professionals especialitzats.

2.5 Geologia local i de la zona
Consultant el mapa Geològic 1:50000 publicat per l’ICC mitjançant la plataforma SIG del
MiraMón, tenim una vista General de Toses superposant la litologia de l’ICC obtenint com a
resultat que Toses es troba en un terreny de Gresos, microconglomerats, lutites i roques
volcanoclàstiques.
Per tal de fer el treball de camp, es van dur a terme dues campanyes de reconeixement de
roques i sòls i es determina que a l’emplaçament de l’EDAR els Esquists solen ser roques que
presenten major presència. Aquests– com el seu nom indica – presenten esquistositat. Sota
règims de pressió i temperatura extrems, els petits grans de mica i clorita de les pissarres
comencen a créixer molt donant lloc a aquestes roques.
En el cas de Toses, ens hem trobat amb material metamòrfic (Esquists) que és present al
voltant de la zona d’emplaçament de l’EDAR.
Malgrat que l’esquist no és la millor roca per a construir-hi, val a dir que el fet de tenir una
matriu rocosa sobre la qual construir l’EDAR fa pensar que el terreny en sí serà prou segur i
estable com per a suportar les tensions que generi la construcció i l’establiment d’una estructura
prou gran com sigui l’EDAR que pretenem construir. L’Esquist, malgrat ser una roca
metamòrfica, té un grau de metamorfisme mitjà, de manera que el material que en resulta és,
doncs, un material que per a una obra d’enginyeria que no té moltes sollicitacions, pot
respondre perfectament bé a l’hora de suportar esforços i els estats tensionals imposats.
La conclusió final d’aquest apartat de geologia seria que tenim un terreny – en principi –
suficientment bo com per a treballar amb seguretat, malgrat que s’hauria de fer estudis
geològics per la zona per tal de localitzar possibles falles o canvis de material / litologia
inesperats que poguessin causar problemes a l’estructura de l’EDAR en un futur.
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3 Població i càlcul de cabals (Q)
3.1 Població
Consideracions sobre la població de Toses:
La prognosi per a l’augment de població que es descriu a l’Annex ve donada pel canvi de
règim jurídic de certs terrenys del nucli de Toses, requalificats com a sòl urbanitzable, on a
partir d’ara s’hi podrà edificar i, aleshores, expandir el nucli en nombre d’habitatges i habitants.
El cabal mig es calcula amb una ponderació sobre l’estimació de necessitats hídriques
mitjançant prognosi de la població futura:

Qm,d = 91 m 3 ·0.68 = 61.88m 3 = 62m 3
El consum d’aigua a les poblacions petites de Catalunya es situa propera als 150 litres. Amb
aquestes dades es pot arribar a comparar el cabal tractat a l’equivalent de 433 persones d’una
població petita. El cabal punta horari de disseny es troba a partir del cabal mitjà i un factor
punta horari que depèn del nombre d’habitants. En aquest projecte s’ha utilitzat la fórmula de
Mara:

f=

5
p

1
6

on p és el nombre d’habitants en milers

S’han utilitzat 433 habitants equivalents per a calcular el factor de punta i, per tant, p és
igual a 0,433.

5

f =

0.433

1
6

= 5,8

Per tant el cabal punta horari és igual a:

Q p,h = f

Q m,d
24

= 5,79

62
= 14, 95 m 3 / h ≈ 15 m 3
24
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3.2 Estimació de les càrregues de contaminants
Les càrregues contaminants han de ser extretes de la bibliografia ja que no s’han fet
campanyes d’aforament. En el cas que tractem, on l’aigua prové d’una escola, d’un club esportiu
i dos restaurants, no es disposa a la bibliografia de dades de concentració de contaminants en els
cabals. Per aquesta raó es fa la següent aproximació: s’estima que la concentració de
contaminants del projecte és igual a la característica de l’aigua residual domèstica.
Les aportacions de contaminants en l’aigua s’han extret del Wastewater Engineering.
Treatment and Reuse, Metcalf & Eddy (2004). A la Taula 3.1 hi són els principals contaminants
i les seves concentracions típiques.

Taula 3.1 Càrregues de contaminació considerades. Unitats en mg/l

Paràmetre

Valor

DBO5

220

DQO

500

MES

220

NH3

25

PT

8

Aquestes concentracions han servit per dimensionar els diversos elements de la depuradora
objecte del projecte. En tot cas, seria recomanable una petita campanya d’aforament que
permetés determinar les concentracions reals dels contaminants.

3.3 Qualitat de l’aigua efluent
Segons el PSARU, on el tractament hagi d’assolir un nivell secundari amb nitrificació, els
resultats en l’aigua residual tractada han de superar rendiments en matèria de suspensió (MES)
del 80%, en DBO5 del 80% i en nitrificació o reducció d’amoni de 80%; o bé, concentracions
inferiors o iguals a 35, 25 i 10 mg/l respectivament (veure Taula 3.2)
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Taula 3.2 Qualitat exigida a l’aigua efluent de l’EDAR per les característiques del medi receptor (PSARU

2002)
Paràmetre

Concentració

en

mg/l
DBO5 efluent

<25

MES efluent

<35

NH4 efluent

<10

En aquest cas hem exigit una eliminació de nitrogen fins deixar en 5 mg N/l que correspon
a l’eliminació del 80%.

4 Estudi i Selecció d’Alternatives
S’han considerat les següents possibles actuacions a l’hora de definir un sistema que
solucioni el sanejament de les aigües residuals del Toses:


Sistema de collectors fins a la connexió a un collector que la porti a una EDAR ( la més
propera seria a Nevà, altre nucli del municipi de Toses) ja construïda i en funcionament.



Sistema de depuració conjunt per a tots els equipaments i habitatges del sector.



Solució zero, és a dir, no fer cap tipus de tractament per a les aigües residuals de la zona.

S’ha escollit la tercera opció, un sistema de sanejament que tracti únicament l’aigua
residual dels equipaments i habitatges de Toses. Aquesta decisió s’ha pres principalment en base
a qüestions ambientals donat el caràcter de la modificació del POUM.

4.1 Criteris per a la selecció entre les diferents alternatives
de tractament
Amb l’objectiu d’establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles,
resulta necessari comparar diversos aspectes. Els aspectes o variables considerades són les
següents:
1.

Superfície necessària per habitant equivalent

2.

Simplicitat en la construcció
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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3.

Manteniment i explotació

4.

Costos de construcció

5.

Costes de explotació i manteniment

6.

Rendiments d’eliminació

7.

Estabilitat i fiabilitat de la depuració

8.

Impacte ambiental

9.

Producció de fangs

L’elecció entre els possibles sistemes de depuració s’inicia amb una fase de preselecció en
funció de les circumstàncies específiques de l’àrea on es realitza el projecte. En un primer
moment s’ha de tenir en compte la població de càlcul i la superfície disponible a Toses. A partir
d’aquestes dues variables es pot saber si alguna de les alternatives resulten viables o han de ser
rebutjades
Abans d'aplicar el sistema multicriteri es realitza una preselecció d'alternatives de
tractament en funció de la població a tractar i la superfície requerida per a cada tipus de
tractament. Posteriorment es realitza una matriu en la que s’ha establert un pes específic per a
cadascun dels nous aspectes considerats. Aquesta ponderació depèn de la importància que es
doni a cada aspecte tenint en compte les característiques pròpies de l’àrea on s’executa el
projecte i és important fer-la de forma objectiva.
A continuació es presenta la matriu final de selecció a la taula següent:
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Superfície necessària

Simplicitat de construcció

Explotació i manteniment

Costos de construcció

Rendiment

Estabilitat

Impacte ambiental

Producció de fangs

Total

Costos d’explotació i manteniment

Taula 4.1 Matriu final de selecció

Infiltració al terreny (ràpida)

49

63

90

120

108

80

90

125

70

795

Aiguamolls construïts

56

70

100

84

120

70

60

175

70

805

Llacunatge natural (convencional)

56

56

100

96

120

60

50

150

63

751

Llacunatge airejat

70

35

30

24

60

80

60

175

49

583

Biodiscs

70

49

60

80

84

90

60

200

42

735

Filtres percoladors

70

49

50

48

84

70

50

200

63

684

Pes relatiu

7

7

10

12

12

10

10

25

7

100

De les 6 alternatives preseleccionades són preferents en aquest ordre el sistema
d’aiguamolls construïts, posteriorment la infiltració ràpida i els sistemes de llacunatge
convencional. Tots aquests sistemes obtenen una puntuació molt similar.

4.2 Anàlisi de les alternatives contemplades
Els sistemes de tractament de les aigües residuals basats en l’aplicació directa de l’aigua
sobre la superfície del terreny com són els sistemes d’infiltració ràpida, requereixen d’unes
determinades condicions hidrogeològiques i geotècniques de la zona, les quals no es donen en la
nostra àrea d’estudi. Com no es coneix la proximitat del nivell freàtic, per precaució és
desaconsellable la construcció d’un procés de depuració basat en l’aplicació superficial de l’aigua
residual en el sòl, a causa de la possibilitat de contaminar severament les aigües, tant
subterrànies com superficials, que són emprades per al consum humà. La geologia de la zona no
és propicia, donada la composició del sòl, principalment llims, ja que s’hauria de comprar
material granular o utilitzar superfícies majors per a que l’aigua s’infiltri evitant l’escorrentia.
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El llacunatge té els inconvenients del pobre valor paisatgístic i de les males olors que pot
generar.
Els resultats d’aquesta anàlisi indiquen que la tecnologia més apropiada com tractament de
les ARU de Toses és un sistema d’aiguamolls construïts. Aquest sistema combina els aiguamolls
de flux subsuperficial que donen a l’aigua un tractament secundari amb aiguamolls de flux
superficial per al refinament de les aigües. A més, cal construir un tractament primari que
precedeixi els aiguamolls, de manera que s’eviti el prematur rebliment d’aquests.

4.3 Selecció de la ubicació de la planta
Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de situació del sistema de
depuració de les aigües de Toses.
La topografia de la zona recomana situar la depuradora just sobre el punt on el collector de
les ARU de la xarxa de sanejament existent es disposa a abocar a llera.
4.3.1 Criteris de selecció de la ubicació de la planta
Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els
següents criteris:
A. Facilitat de transport de les aigües residuals a depurar a l’estació depuradora.
B. Accessibilitat.
C. Impacte ambiental, impacte estètic, visual i acústic. Acceptació de la població.
D. Característiques del terreny d’ubicació. Condicionaments geotècnics (fàcilment
excavables) i de relleu (terreny adequat topogràficament), a més de condicionaments
hidrològics (seguretat enfront d’inundacions).
E. Compatibilitat amb els usos del sòl.
4.3.2 Alternatives d’ubicació de la EDAR
Tenint en compte aquests els criteris de selecció exposats en l’apartat 4.1 s’ha optat per
les dues àrees següents per a la localització de la planta depuradora (1.-Zona A: situada prop
del punt d’abocament a llera i recollecció de les ARU’s.
2.-Zona B: al costat del poliesportiu.
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).
1.-Zona A: situada prop del punt d’abocament a llera i recollecció de les ARU’s.
2.-Zona B: al costat del poliesportiu.
Amb la finalitat d’escollir entre les dues opcions la més adequada per a la installació de
l’EDAR, s’estudia de forma comparativa cadascun dels requeriments definits anteriorment.
De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en la
zona A és la qual proporciona un resultat més positiu. Els conceptes millor valorats en la zona A
han estat – entre d’altres - la connexió amb els serveis i l'impacte estètic, visual i acústic.
S’observa que ambdues opcions són similars quant a accessibilitat i impacte ambiental. Però la
decisió determinant és la d’aprofitar el collector existent vora el punt d’abocament a llera que se
situa en les zones de cota més baixa del nucli.

4.4 Conclusió
Una vegada realitzat l’anàlisi comparativa, s’ha optat per situar la depuradora en la zona A,
al replà de just abans d’entrar al nucli de Toses, venint des de Fornells, endinsant-nos vall
amunt. Aquesta planta està formada per un pretractament format per una reixa de gruixos
seguit d’un tanc Imhoff, que proporciona un tractament primari, i una combinació d’aiguamolls
construïts de flux subsuperficial i de flux superficial que proporcionen respectivament
tractament secundari i de refinament.

5 Expropiacions i drets afectats
La zona afectada pel present projecte és la definida pel traçat dels collectors i la
implantació de la depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d'ocupació temporal. Tots
els terrens afectats estan dintre del terme municipal de Toses.

5.1 Expropiacions
L’obra de la planta de tractament de les aigües residuals de Toses es desenvolupa totalment
en terrenys que són propietat municipal o estan en procés de compra per part del Consistori de
manera que el cost d’expropiació no ha de tenir-se en compte en aquest projecte. En el cas de la
variació del preu de l’import de l’expropiació serà degut a canvis a nivell de reglament
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Patrimonial d’ADIF, ja que s’entèn que una part de la zona afectada pertany als límits de
l’estació de Toses ( propietat d’ADIF ).

5.2 Zona d’ocupació temporal
S’inclouen sota aquesta denominació, aquelles franges de terreny que resulten estrictament
necessàries ocupar per a portar a terme la correcta execució de les obres contingudes en el
projecte durant un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període
d’execució de les mateixes.
A l’hora de definir un ample d’ocupació temporal, per a la construcció dels collectors i pous
de registre que condueixen a la planta, s’han pres 3 metres; es consideren un parell de franges
paralleles a la rasa d'una amplària total de 1,5 metres, centrades en la rasa.
Tenint en compte que la superfície de l’explanada és de 350m2 i de la qual n’ocuparem la
pràctica totalitat ( no es possible ocupar-la tota per deixar un marge de 3m amb la carretera) en
total s’ocupa temporalment aproximada de 300 m2.
Si se suposa un cost de 3.00 €/m2any per ocupació temporal en sòl tipus zona verda,
s’obté un cost total per ocupació temporal per a un període de temps de 5 mesos de gairebé
400€.

6 Geotècnia
A partir de les observacions fetes i de bibliografia citada a l’Annex s’ha obtingut unes
aproximacions de les característiques geotècniques del sòl, Taula 6.1, a partir de les quals es
realitza el càlcul d’estructures de contenció, cimentacions i terraplens. Els valors dels
paràmetres geotècnics estimats són els que s’inclouen a la Taula 6.1.
Taula 6.1. Característiques geotècniques del massís tipus Esquist usat per als càlculs estructurals en el projecte.

Paràmetres geotècnics
Densitat
Permeabilitat
Resistència Comp Sple (kp/cm2)
Resistència Comp Sple (MPa)

Valor (i unitats)
2’7 g/cm3
10-7m/s
600
50
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Resistència Tracció (kp/cm2)

60

Cohesió, c, (kp/cm2)

250

Angle fricció bàsic (graus º)

30

Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic mes
rigorós, per tal de confirmar que les hipòtesis fetes per cada un dels paràmetres son acceptables.
Pel que fa al nivell freàtic, no s’ha pogut trobar dades sobre l’existència d’aquest i la seva
situació tret de la informació que proporciona el Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya de
l’ICC que, per la seva escala 1:250.000, no té la suficient precisió per a la redacció de projectes.

7 Descripció de les obres
L’esquema general de l’EDAR és el següent:
-

Collector d’arribada (que arriba ja de per sí al que seria l’entrada a l’EDAR).

-

Pretractament format per una reixa de desbast

-

Tractament primari consistent en un tanc Imhoff

-

Tractament secundari consistent en un sistema de quatre aiguamolls construïts de
flux subsuperficial

-

Tractament terciari consistent en un sistema de dos aiguamolls construïts de flux
superficial

-

Recollida i collector de sortida (abocament a la llera del Riu Rigard)

-

By-pass general de la planta

7.1 Arribada de l’aigua contaminada a tractar
L’aigua residual arriba per un collector donat –ja en ús - que porta l’aigua per gravetat fins
a l’EDAR. Recul totes les aigües residuals del nucli de Toses i actualment aboca a llera
directament!
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7.2 Pretractament
L’aigua del collector s’aboca a una estructura rectangular. En aquesta estructura es
disposen dues canonades i una reixa de desbast. La reixa de desbast té un espai entre barres de 2
cm i és prèvia a una de les canonades.
L’altra canonada serveix com a bypass general de l’EDAR. Tant davant de la reixa de
desbast com de la canonada de bypass s’installaran uns rails a fi i efecte de poder collocar
comportes manuals que obrin o tanquin l’entrada d’aigua a l’EDAR.

7.3 Tractament primari
L’aigua residual surt del pretractament i arriba a un decantador primari que consisteix en
un tanc Imhoff. Aquest és una fossa sèptica millorada. És un dipòsit dividit en dues zones, una
zona destinada a la decantació dels sòlids en suspensió i una altra a la digestió d’aquests sòlids.
En la zona de decantació els sòlids més pesats decanten i van cap a la zona de digestió. Els
sòlids més lleugers queden en la superfície en forma d’escumes. L’aigua residual travessa el
compartiment sense estar en contacte amb els fangs en digestió. Al compartiment inferior es
produeix la digestió anaeròbia del fang a temperatura ambient.
Els criteris més importants en el càlcul han estat:
•

•

Generals
-

Reducció de DBO5: 20%

-

Reducció de MES: 50 %

Zona de decantació:
-

•

Volum en la zona de decantació = 40 l/hab.

Zona de decantació:
-

Volum recinte sedimentació. 75 l/hab.

-

Temps de retenció dels fangs en la zona de digestió = 6 mesos
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El decantador és rectangular; té una amplada de 3,0 m, una longitud de 6,7 metres i una
alçada des de la base de 3,9 m. La zona de decantació té una capacitat de 16,6 m3 i una
profunditat de 2,0 m. La zona de digestió té un volum de 15,6 m3 i una profunditat de 1,1 m. Cal
sumar una zona de 0,5 m que hi ha entre la zona de decantació i la de digestió i un resguard de
0,3 m.
S’han incorporat un deflector a l’entrada per a retenir les escumes i evitar que
s’introdueixin en la resta del tractament. A més hi ha dos punts per a la recollida dels fangs. Es
construeix soterrat.

7.4 Tractament secundari
El tractament secundari és proporcionat per un sistema de dos aiguamolls construïts de
flux subsuperficial horitzontal, és a dir, on l’aigua discorre per un llit de grava sense aflorar a la
superfície. En el llit de grava hi han plantades determinades espècies vegetals pròpies dels
aiguamolls naturals.
Es planteja la construcció de quatre aiguamolls que treballin en parallel i tenen la mateixa
superfície, 375 m2, i forma. La relació amplada/llargada és 1-1,5 de manera que la longitud de
cada aiguamoll és igual a 23,7 m i l’amplada és 15,8 m. La profunditat d’aigua dins dels
aiguamolls s’ha fixat en 40 centímetres en base als estudis de Garcia et al. (2001) tot i que fins fa
poc s’acceptava com a profunditat òptima 60 cm. Així mateix, s’ha establert que una grava fina
(D60=50 mm, Cu=1,7) és la més adequada per al projecte. La porositat del medi es pot establir en
0,40 i la conductivitat hidràulica del medi és d’entre 1000 i 10000 m/d. Com la conductivitat
del medi disminueix amb el temps, s’ha utilitzat per als càlculs la situació més desfavorable,
K=1000 m/d. El pendent del llit s’ha fixat en 1%. La vegetació és canyís i la densitat de plantació
és de 3 plantes/m2.
El càlcul dels aiguamolls s’han realitzat bàsicament amb les fórmules que s’indiquen a
continuació.
7.4.1 Dimensionament biològic
•

Per a calcular la superfície dels aiguamolls que efectuen el tractament secundari s’ha
utilitzat la fórmula de Reed et al.:

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

24

Memòria Descriptiva del Projecte

C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε





7.4.2 Dimensionament hidràulic
•

La llei de Darcy estableix que el cabal màxim que pot circular pels aiguamolls es pot
descriure amb la següent fórmula:

Q = K·A ⊥ ·s
El cabal punta diari ha de ser inferior al cabal calculat amb aquesta fórmula.

7.5 Tractament terciari
El tractament terciari el proporciona un aiguamoll de flux superficial. En aquest cas l’aigua
discorre superficialment sobre un llit impermeabilitzat sobre el qual hi ha una capa de grava que
permet l’arrelament i creixement de macròfits.
S’ha decidit la construcció de dos aiguamolls treballant en parallel. En aquests aiguamolls
s’alternen zones someres i fondes per afavorir l’heterogeneïtat espacial, i promoure els processos
bioquímics aeròbics i els anòxics. Les zones someres tenen una profunditat mitjana de 30 cm i
les zones fondes tenen una profunditat d’un metre de manera que la fondària global sigui de 40
cm. Aquest ha estat el valor mitjà adoptat per al dimensionament.
Cada aiguamoll té una superfície de 500 m, essent la superfície total del tractament terciari
igual a 1000 metres. La relació amplada/llargada és 1-5 de manera que la longitud de cada
aiguamoll és igual a 50 m i l’amplada és 10 m.
La porositat d’un aiguamoll construït de flux superficial (quantitat d’espais d’aigua que
queden entre les plantes) oscilla entre 0,65 i 0,75 (percentatge decimal). Es fa el càlcul amb
0,75, ja que es preveuen algunes zones sense plantes. El pendent dels dos aiguamolls serà de
0,01 m/m.
El dimensionament del sistema d’aiguamolls es realitza amb l’objectiu d’eliminar nitrogen
fins arribar al límit de 5 mg N/l, que suposa l’eliminació del 80% del nitrogen amoniacal en
l’afluent primari.
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7.5.1 Dimensionament biològic
S’ha utilitzat la mateixa fórmula que als aiguamolls construïts de flux superficial. S’expressa
a continuació:

C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε





7.5.2 Comprovació hidràulica
La circulació de l’aigua en un AC de flux superficial pot ser descrita mitjançant l’equació de
Manning. A partir d’aquesta equació es pot calcular la longitud que com a molt pot tenir
l’aiguamoll construït per absorbir el cabal de disseny.

 A × y 8 / 3 × m1/ 2 × 86 400 
L=

α ×Q



2/3

7.6 By-pass general
Està format per dues canonades de PEAD de diàmetre 315 mm. S’ha installat un by-pass en
l’arqueta d’entrada on hi ha el desbast de gruixos i un altre a la sortida de l’arqueta de recollida
dels aiguamolls de flux subsuperficial.

8 Urbanització
El present annex descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar
adequadament l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements:
♦

Accessos

♦

Pavimentació

♦

Drenatge Superficial

♦

Aigua Potable

♦

Subministrament elèctric i enllumenament

♦

Jardineria
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Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques,
definirem les seves característiques.

8.1 Accés
L’accés a l’EDAR es farà a partir d’una explanació ja existent en l’actualitat. Aquesta
explanació és de terra i s’hi accedeix a través de la GIV-4015 després del revolt de sota el pont
del FFCC. Aquesta carretera és estreta, d’uns 6 m d’ample. La GIV-4015 discorre parallela a la
Vall de Toses ( Vall del Rigard). L’explanada que hem descrit passarà a formar part de la zona
tancada on s’hi ubicaran els mòduls durant l’execució de l’obra amb la pertinent senyalització.
Des del camí es podrà accedir a l’EDAR. S’hi installarà una porta metàllica de doble porta i
d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament metàllic que
envoltarà tot el perímetre de la depuradora. Aquest tancament es fa per a evitar la possible
entrada de nens o animals a la planta, degut als perills que per a ells això pot comportar. El
tancament de l’aiguamoll es fa mitjançant una tanca metàllica de simple torsió de color verd.

8.2 Pavimentació
Dins de l’EDAR la major part del paviment està composat per llambordí prefabricat de
formigó de color vermell les dimensions del qual són de 20cmx10 cmx8cm. Aquest color ha estat
escollit per ser el mateix del terreny en el que es construirà l’EDAR, el material argilós del que es
parla a l’annex de geologia.
Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i vehicles.
Aquests rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada. L’ample total de
cada un d’aquests vials es de 3 metres, establerts bàsicament per a assegurar l’estabilitat dels
talussos.
Es preveu que la circulació de vehicles serà molt petita. Al voltant dels aiguamolls tan sols
es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci necessari actuar en el seu
manteniment o reparació. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament persones. No és
necessària maquinaria lleugera per al manteniment diari de la planta.
A l’entrada de la planta sí que hi poden accedir vehicles pesats, com els camions que
periòdicament, sis mesos segons el projecte, s’encarreguen del buidat dels fangs del tanc Imhoff.
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Els vials presentaran un pendent del 1% alternativament, per tal de drenar per gravetat l’aigua
que caigui sobre ells.
Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia segons
la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcella on es situa l’EDAR i s’ha
suposat que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada. S’ha decidit utilitzar
una explanada E2 i E3:
• Llambordí de 8 cm
• 3-5 cm de sorra
• 10 cm de formigó de baixa qualitat (H-100)
• Explanada compactada

Figura 0.1. Explanació classe E1

A sobre aquesta explanada es collocarà un revestiment format per llambordins prefabricats
de formigó de color vermell. Aquest color ha estat escollit per ser el mateix del terreny en el que
es construirà l’EDAR, el material tipus corneana oxidada que fa recordar en part aquesta
coloració del que es parla a l’annex de geologia. Els llambordins resisteixin càrregues pesades
sense trencar-se.
És un paviment antilliscant. Es collocarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % de
Pròctor modificat, una capa d’arena de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es collocaran els
blocs de formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals s’ompliran també de
sorra. Collocats els blocs es procedirà a compactar amb aparells vibratoris.
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És important que tot el paviment de llambordins tingui un confinament lateral al llarg de
tot el seu perímetre per evitar desplaçament de les peces, l’obertura de les juntures i la pèrdua
de unió entre els llambordins. Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció d’una vorada del
tipus indicat en els plànols d’obres complementaries, als extrems de la plataforma.
A la plataforma on es troba el pretractament i el Imhoff s’ha previst estendre una capa de 5
cm de grava gruixuda (3 - 4 cm) sobre les terres compactades.
8.2.1 Aparcament i moviment per l’interior de l’EDAR
No s’ha previst situar específicament places d’aparcament encara que hi ha espai suficient a
la planta per poder aparcar un o dos cotxes. Hi ha una zona d’aparcament al costat de l’estació, a
uns 100 metres de l’EDAR, que permet que hi puguin aparcar més cotxes si això fos necessari.
Hi ha dues escales situades entre la plataforma on es situa el pretractament i el tanc Imhoff i el
tractament secundari i entre aquesta plataforma i la que conté els sistemes d’aiguamolls
subsuperficials.
La primera de les escales té un ample de 1,5 metres, una longitud de 1,7 metres i una alçada
de 0,85 metres. La segona té un ample de 2,0 metres, una alçada de1,2 metres i una longitud de
2,4 metres. En les dues escales s’utilitzen esglaons prefabricats.

8.3 Drenatge superficial
S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la
planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a
l’exterior de l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació d’acumulacions d’aigua
en qualsevol zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua que pugui caure sobre els vials
vagi a parar als aiguamolls, ja que aquesta afecta als processos de depuració, ja que en ser un
aigua eminentment pura, dilueix la carrega orgànica i disminueix el temps de permanència
hidràulica de l’aigua en els aiguamolls.
El drenatge superficial és fa mitjançant embornals En aquells carrers per on passa un
bypass, l’escomesa s’efectua al bypass. En aquells carrers on no passa el bypass, s’installa una
canonada.
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8.4 Aigua Potable
S’ha decidit installar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i una
mica de higiene a més de per consum. L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa general
d’aigua potable que arriba fins L’Estació de Toses; Adif. La connexió es realitza mitjançant una
canonada de fossa de 20 mm.
L’aixeta es troba al costat del tractament primari. L’aigua és recollida amb un embornal
connectat al by-pass.

8.5 Electricitat
No és necessari portar la xarxa elèctrica fins a l’EDAR per tal d’alimentar cap sistema del
tractament . La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa tensió que arriba a
l’escola. Com tant l’electricitat com l’enllumenat no són estrictament necessaris pel
desenvolupament de l’activitat pròpia de la planta, el caràcter de les installacions són auxiliars i
consten d’un punt de llum i d’un caixetí amb 3 endolls per la connexió de caràcter temporal
d’aparells que hagi d’utilitzar l’operari.
El punt de llum s’installa al costat del pretractament i el tractament primari, a prop de
l’entrada de la planta. Aquest punt de llum es tracta d’una columna troncocònica de 4 metres
d’alçada i amb un globus de policarbonat. Al costat del focus també s’installa el caixetí amb els
endolls.

8.6 Treballs de jardineria
8.6.1 Jardineria
L’àrea enjardinada de l’EDAR ocupa una superfície pròxima als 240 m2. La major part
d’aquesta àrea es troba al perímetre de la planta que coincideix amb la zona dels talussos de
terraplè. També es situen dues zones de jardí al costat dels accessos a la planta i després de la
rampa que baixa a la plataforma dels aiguamolls de flux superficial. Aquestes zones tenen un
caire sobretot estètic. Cal afegir que als talussos es posa part de la cobertura vegetal que hi havia
anteriorment sobre la parcella i que s’ha extret i acumulat convenientment en una zona
pròxima. Aquest replè serà de 10 a 15 centímetres. Es poden distingir dues zones en funció de les
dimensions de la vegetació que s’implanta. Al perímetre de l’EDAR es planten vegetals de
caràcter arbustiu. Aquests arbusts són tamariu i romaní tenen i es planten cada 2 metres de
forma alternativa.
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També es menciona que els arbres que hi han actualment a la zona es retiraran i s’oferiran
als propietaris dels camps de la zona i a l’escola, donat que són arbres fruiters amb un cert valor
econòmic, de no ser que es puguin replantar a l’EDAR.
8.6.2 Macròfits dels aiguamolls
S’ha decidit la utilització de canyís i de jonc comú als diferents aiguamolls. A dos dels
quatre aiguamolls de flux subsuperficial s’ha decidit utilitzar jonc (Juncus subulatus) i als altres
dos aiguamolls canyís (Phragmites australis).
El jonc forma rizomes. Es caracteritza per la seva coloració general d'un verd clar, glauc. Te
fulles a sobre de la tija que són cilíndriques i fistuloses però no estan articulades. La
inflorescència té les branques dirigides cap a dalt, bastant llargues. Viu a llocs embassats
generalment salins. Floreix al maig i juny.
El canyís és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. Viu sempre
amb els rizomes a dintre del sediment sota l’aigua malgrat que esporàdicament el podrem trobar
en sec (llavors sol estar mal desenvolupat). Es caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta
per fulles llargues i amples. La inflorescència apareix a la part superior ampla i sedosa, una mica
penjant. Floreix a l’estiu i tardor.
En els aiguamolls de flux superficial es combinarà la plantació de les dues espècies,
plantant ambdues espècies en la mateixa proporció.

9 Manteniment
Encara que un dels avantatges de la depuració per aiguamolls construïts es la seva
simplicitat operativa és necessari el seu manteniment. Cal un operador familiaritzat amb el
procés i que sàpiga interpretar els possibles símptomes de mal funcionament.
El manteniment de l’EDAR es centra en dos aspectes fonamentals:
• Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, i de tractament primari,
tanques, camins, jardineria, ...
• Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores
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Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra civil,
condueix a problemes de funcionament. A l’annex corresponent s’aprofundeix més en les
tasques principals a realitzar.

10 Impacte ambiental
De l’estudi que s’ha fet sobre l’impacte ambiental es conclou que les alteracions en el
mediambient són mínimes sempre que s’adoptin les mesures correctores adequades. Per tant,
els efectes mínims poden ser minimitzats, quedant en segon lloc, i resultant destacats els efectes
positius de millora del mig receptor i de la qualitat de vida que es genera en l’entorn d’aquest
mig receptor.
Les principals alteracions, indicades en els apartats de l’annex corresponent, són: (a)
ocupació del terreny on es va a implantar l’EDAR, (b) sorolls i pols durant la fase de construcció,
i (c) risc de proliferació d’insectes (especialment mosquits). La resta d’aspectes, com la
integració paisatgística, tractament de residus o efectes sobre l’erosió de la zona, han estat
tractats en l’elaboració del projecte.

11 Preus i pressupost
El pressupost general del projecte constructiu de l’”ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS I COLLECTORS DE TOSES (RIPOLLÈS)” és desglossa a continuació:
EXECUCIÓ MATERIAL OBRA CIVIL
266.751,72 €
13% Despeses Generals

34.547,72 €

6% Benefici Industrial

15.945,10 €

Subtotal

316.244,54 €

18% I.V.A.

56.924,02 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA

373.168,56 €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ

373.168,56 €
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El total del pressupost per a coneixement de l’administració per a la construcció de la
Estació Depuradora d’Aigües Residuals i collectors de Toses puja a la quantitat de,
“TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA SIS CÈNTIMS. (373.168,56 €)”

12 Revisió de preus
De conformitat amb el disposat en el Decret 1.757/1974 del 31 de Maig i en el Decret
Llei2/1.964 del 4 de Febrer i les seves Normes Complementaries, els preus de les obres als que
es refereix aquest projecte seran revisables, i es farà servir la fórmula polinòmica tipus nº 9:
Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de
bombeo. Obras de desagüe. Drenajes.
Aquest fórmula és la següent:

K t = 0, 33 ×

Ht
E
C
S
+ 0,16 × t + 0, 20 × t + 0,16 × t + 0,15
H0
E0
C0
S0

on:
Kt: Coeficient de revisió en el moment de l’execució t
H0: Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació
Ht: Índex de cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t
E0: Índex de cost de l’energia en la data de licitació
Et: Índex de cost de l’energia en el moment de l’execució t
C0: Índex de cost del ciment en la data de licitació
Ct: Índex de cost del ciment en el moment de l’execució t
S0: Índex de cost de materials siderúrgics en la data de licitació
St: Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t
Els índexs a aplicar seran els especificats pel Ministerio de Hacienda en l’instant de la
revisió.
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13 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 l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció definitiva, en perfectes
condicions.

14 Termini d’execució de les obres
El termini d'execució de les obres serà de CINC (5) mesos de calendari, des del dia següent
a la firma de l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les installacions.

15 Índex del projecte
El projecte consta dels següents documents:
DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXS A LA MEMÒRIA


Memòria Descriptiva



Annex 01 : Antecedents Tècnics i Administratius



Annex 02 : Reportatge Fotogràfic



Annex 03 : Estat Actual



Annex 04 : Població i Cabal



Annex 05 : Topografia



Annex 06 : Geologia i Geotècnia



Annex 07 : Selecció d’Alternatives



Annex 08: Càlcul procès E.D.A.R.



Annex 9 : Càlculs Hidràulics



Annex 10 : Càlculs Estructurals



Annex 11 : Urbanització i Jardineria



Annex 12 : Replanteig de l’Obra



Annex 13 : Expropiacions i Serveis Afectats



Annex 14 : Estudi d’Explotació i Manteniment



Annex 15 : Impacte Ambiental



Annex 16 + 17: Programació i Control de Qualitat
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DOCUMENT II: PLÀNOLS


Plànol nº 01: Situació



Plànol nº 02: Emplaçament



Plànol nº 03: Topografia



Plànol nº 04: Collector



Plànol nº 05: Diagrama de procés



Plànol nº 06: Planta EDAR



Plànol nº 07: Línia d’aigües



Plànol nº 08: Urbanització



Plànol nº 09: Serveis



Plànol nº 10: Perfils (3)



Plànol nº 11: Tanc Imhoff (2)



Plànol nº 12: Aiguamolls FSS (3)



Plànol nº 13: Aiguamolls FS (3)



Plànol nº 14: Arquetes (2)



Plànol nº 15: Rases i pous de registre (2)



Plànol nº 16: Seccions tipus (2)

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS


Plec de prescripcions tècniques generals



Plec de prescripcions tècniques particulars

DOCUMENT IV: PRESSUPOST


Amidaments



Quadre de Preus nºI



Quadre de Preus nºII



Pressupostos



Resum de Pressupost



Últim Full



Annex de Justificació de Preus
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DOCUMENT V: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


Memòria



Plànols



Plec de condicions



Pressupost

16 Declaració d’obra completa
Les obres incloses en el pressent projecte constitueixen una obra complerta, podent-se un
cop construïda, lliurar-se a l’ús públic per a la utilització, complint-se els requisits exigits en el
Reglamento General de Contratación.

17 Conclusions
El projecte d’execució que s’ha presentat, és una solució molt adequada per a les aigües
residuals del nucli de Toses, al terme municipal de Toses. La planta depuradora plantejada
permet millorar l’estat ecològic de la zona . Aquest projecte és un factor que permet tancar el
Cicle Integral de l’Aigua, ja que permet retornar aigua a una zona molt malmesa històricament
per les extraccions d’aigua, generant pocs residus sòlids. Per aquestes raons, aquest projecte és
una solució molt positiva a ja que s’integra perfectament el medi on s’inscriu i, a més es redueix
de forma significativa l’impacte ambiental negatiu de l’abocament d’aigües sense tractar.
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18 Motivació i Agraïments
La realització d’un Projecte Final de Carrera és una tasca que assegura el complet assoliment
dels coneixements que han estat transmesos a l’alumne durant els anys de formació a la
Universitat.
La motivació per a escollir el tipus de projecte constructiu (EDAR) ha estat justament les ganes
de posar en pràctica allò après a tota la llarga carrera, però fent especial esment en els conceptes
apresos a l’assignatura “Processos Tècnics de Tractament d’Aigües”,(cursada al 5è curs en
l’especialització en Enginyeria Sanitària i Ambiental), impartida pel Professos Martín Gullón,
alhora Tutor d’aquest Projecte.
La decisió de realitzar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) al nucli de Toses,
emplaçat al Terme Municipal de Toses no ha estat casual. Des de ben petit, (en to ja més personal)
he passat llargues temporades de vacances vivint en aquest petit poble del Ripollès on, juntament
amb la meva família hem gaudit de la companyia i la calidesa dels nostres amics i de la singular
bellesa de la natura gairebé verge de Toses i el seu entorn natural.
Personalment, també voldria agrair al meu tutor, en Martín Gullón, la seva ajuda, el seu
proactivisme i la sempre gran velocitat a comunicar-se amb els seus alumnes, detall que s’agraeix
enormement.
A tothom qui m’heu donat suport i ànims en la realització d’aquest llarg Projecte, moltes
gràcies a totes i tots i espero que aquest sigui el primer d’una llarga llista d’altres projectes a fer.
L’Enginyer Autor del Projecte

Xavier Aguilera i Mengual
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona; ETSECCPB
Barcelona, Maig del 2012

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

ANNEX 1er:
Antecedents Tècnics i Administratius

Annex 1er: Antecedents tècnics i administratius

3

Índex de l’Annex d’Antecedents tèc. i admin.
Desenvolupament

Pàgina

1.-Introducció

5

2.-Antecedents administratius

5

3.-Antecedents Legislatius

5

3.1.-Planificació de l’aigua

5

3.2.-El Pla de Sanejament

6

3.2.1.-Contingut pla de sanejament
3.3.-El PSARU 2005

6
7

3.3.1.-Introducció

7

3.3.2.-Lines d’Actuació

7

3.3.3.-Desplegament territorial del programa

9

3.3.4.-Conca del Ter

11

4.-Mac legal

11

4.1.-Zonificació espai fluvial segons Regim de dom públic hidràulic

11

4.2.-POUP Vall de Ribes. Usos i regulació

13

4.3.-Regulació de Sistemes

14

4.3.1.-Sistema Viari

15

4.3.1.1.-Definició

15

4.3.1.2-Titularitat

16

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

4

Annex 1er: Antecedents tècnics i administratius

4.3.1.3.-Règim General

4.3.2.-Sistema Hidrogràfic i Zona Inundable

16

17

4.3.2.1.-Definició

17

4.3.2.2.-Condicions d’Ordenació, ús i Protecció

18

4.3.2.3.-Titularitat i Règim Urbanístic

20

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

Annex 1er: Antecedents tècnics i administratius

1

5

Introducció
En aquest annex es descriu la situació i història administrativa fins al moment de la

redacció del projecte.

2 Antecedents administratius
L’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat amb el què disposen els articles 6 i 9 del
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, l’article 330 del Reglament del domini públic hidràulic, i atès el
resulta de la denúncia practicada pel Cos d’Agents Rurals, en què es detectà l’abocament
d’aigües residuals al la llera del Riu Rigard, al terme municipal de Toses, sense disposar de la
preceptiva autorització d’abocament, inicia un expedient sancionador amb el què es multa al
Consistori de Toses per no tenir una estació depuradora per al correcte tractament de les ARU i
abocar directament a la llera del Rigard.
Degut a la necessitat d’implantar un procés de depuració per al correcte abocament de les
ARU al riu i, alhora, evitar futures sancions per abocaments incontrolats, la redacció i posterior
execució d’aquest projecte seria la solució per a la manca de depuració per a ARU, tal i com
indicaria el PSARU 2005.

3 Antecedents Legislatius
3.1 Planificació de l’aigua
La normativa vigent està continguda en l'Edicte de 16 de març de 1999, publicat al DOGC
de 25 del 5 de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les determinacions de contingut
normatiu del Pla Hidrològic de les conques internes de Catalunya
El Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, aprovat pel Reial Decret
1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca (BOE núm. 191, d'11
d'agost de 1998), es recolza sobre unes bases tècniques. Descriu l'estat hidrològic a 1992 i preveu
les situacions a 2002 i 2012 com a primer i segon horitzó.
El Pla Hidrològic inclou el Pla de Sanejament que, amb la mateixa filosofia, descriu una
qualitat dels rius en origen (1990) i marca uns objectius per a la finalització del Pla.
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Tenint en compte la Directiva 2000/60/CE de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix
un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, es considera la validesa de
l'actual Pla Hidrològic i es proposa una actualització i revisió que la Llei 6/1999, de 12 de juliol,
d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua anomena Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial
de Catalunya.
El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya prendrà el relleu del fins ara Pla
Hidrològic de les Conques Internes. El seu contingut està definit per la Llei 6/1999, que des del
moment de la seva aprovació dóna forma legal als aspectes considerats en la Directiva Marc.

3.2 El Pla de Sanejament
El Pla de Sanejament, juny de 1996, marca les directius per al sanejament d'aigües residuals
orientades a:
•

Preveure la contaminació d'aigües superficials, subterrànies i marines posant especial
èmfasi a la prevenció en origen.

•

Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials.

L'objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat de l'aigua que asseguri els usos
definits al Pla, abans del 31/12/2005.

3.2.1 Contingut del Pla de Sanejament
L'aigua s'utilitza en qualsevol activitat humana. L'impacte que directament o indirecta
s'infringeix al medi hídric fruit d'aquesta activitat obliga a posar en relleu l'origen de la
contaminació de l'aigua i els principis de solució des de proposicions diverses però
complementàries. Es tracta d'establir les directrius i els principis d'actuació que permetin
d'abordar el problema, d'una banda, des de la posició dels agents contaminants de l'aigua i,
d'altra banda, des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua continental (superficial o
subterrània) o aigua marina.
A més, tot i la necessitat de l'acció reguladora de l'Administració sobre les activitats
potencialment contaminants de l'aigua, és sabut que la participació i la identificació dels usuaris
de l'aigua és una peça clau per aconseguir els objectius de qualitat que s'indiquen en aquest Pla.
La bondat de la infrastructura de sanejament urbà exhaureix pràcticament les possibilitats
de depuració de les aigües residuals urbanes, però pot resultar insuficient per aconseguir els
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objectius de qualitat quan l'origen contaminant és un altre o també quan l'usuari malbarata un
recurs escàs com és l'aigua. D'aquí la importància d'aquests principis d'actuació, de la gestió
integral del sanejament, compartint responsabilitats, i de l'educació ambiental com a promotora
de l'autoregulació.
Els programes de desenvolupament del Pla de Sanejament són:
•

Aigües residuals urbanes (PSARU 2005)

•

Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes

•

Aigües residuals industrials (PSARI)

•

Aigües residuals d’origen ramader

•

Aigües residuals d’origen agrícola

•

Aigües residuals per contaminació d'origen difós

3.3 El PSARU 2005
3.3.1 Introducció
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) 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, 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.

3.3.2 Línies d’actuació
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU
2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació:
Optimització d'inversions. Una observació més àmplia dels objectius finals (annex 5) ha de
permetre assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible que
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permeti a l’Administració hidràulica de Catalunya donar compliment efectiu a les obligacions de
sanejament, on la part destinada a l’explotació i el manteniment esdevingui cada vegada més
substancial.
Sanejament del creixement urbà. El reforçament dels sistemes de sanejament obligat pels
creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a urbanitzable)
haurà d’anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram
(sanejament en baixa, de competència municipal), com dels collectors en alta i de la depuradora
(en la seva magnitud), segons es recull en la legislació vigent. Amb aquest objectiu es proposa un
conveni guia de collaboració (annex 7).
S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta, que suposa la
reconsideració de l’abast competencial i inversor de les infraestructures que ha de desenvolupar
l’Agència (annex 4). En aquest sentit, les urbanitzacions de més de 2.000 h-e (habitantsequivalents) es consideren nuclis urbans convencionals, mentre que les de menys de 2.000
podran acreditar les condicions per ser objecte de finançament fins al 31 de desembre de 2010,
segons el recull d’actuacions no programades i candidates a la programació (annex 2).
Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen (annex 3) els objectius de qualitat que
van ser recollits al Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003),
que conjuntament amb el Reglament dels serveis públics de sanejament posen a disposició de
l’Agència les eines que permetin de manera simultània el servei que una part de les depuradores
públiques poden oferir als establiments industrials, i l’ordenament del comportament del sector
industrial que faci compatible la seva activitat amb el primer objectiu. En aquest sentit,
l’Agència ha de concentrar els esforços a controlar adequadament l’acompliment dels
abocaments industrials en els sistemes públics de sanejament en dues direccions:
Polígons ja connectats: valorant la possibilitat de desconnectar la part industrial o la
domèstica en casos d’impossibilitat d’assolir els objectius de qualitat del medi.
Noves connexions: amb les premisses del PSARI 2003 i el RSPS, desglossa el cost
d’inversió, inicialment el corresponent conveni o figura urbanística pertinent estableix una
reserva en concepte de «càrrega bàsica» i posteriorment un segon component associat a la
determinació concreta de l’abocament de cada establiment en particular.
Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un
paper de complementarietat al PSARU 2005, atès que aprofitarà la tasca realitzada amb la
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depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi o per disminuir la pressió sobre
els recursos de més qualitat, satisfent determinats usos amb aigua regenerada.
Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis de
pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius de qualitat. Des de
l’Agència es promourà un futur Programa de prevenció d’abocaments de descàrrega de sistemes
unitaris en temps de pluja (AntiDSU) i la redacció de plans directors de clavegueram (annex 6) i
s’aportaran ajuts per inventariar la xarxa.

3.3.3 Desplegament territorial del programa
La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en termes
generals, que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de l’actualització de les
llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del
document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc
d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE, 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).
Actuacions:
Actuacions programades (annex 1). El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa
una reprogramació de les obres noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta
d’actuacions en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015,
agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). En els sistemes amb població
equivalent inferior a 2.000, i no previstos al primer escenari, el tractament proposat és més
exigent que l’adequat segons els termes de la Directiva 91/271/CE. Dit d’una altra manera, els
abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions del primer escenari (de
sistemes de menys de 2.000 h-e) ja reben actualment un tractament adequat.
La resta d’actuacions sobre sistemes existents s’ordenen de tal manera que quedin en el
primer escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació concreta
del medi i alguns usos prioritaris, l’ordre implícit dels quals és considerat en la relació
d’actuacions següents:
Actuacions en execució.
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Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d’incompliment) de totes les
obligacions legals. En concret els biològics per als sistemes de més de 2.000 h-e (1) i tots els
tractaments adequats per als sistemes de menys de 2.000 h-e.
Prevenció de masses d’aigua que cal protegir.
Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius.
Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus.
Actuacions correctives de sistemes en servei.
Obres de millora per a la gestió dels fangs.
Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi.
L’Agència prioritzarà l’execució de nous sistemes de sanejament, sempre que existeixi el
compromís explícit de l’Administració local, la qual se’n responsabilitzi com a ens gestor. En cas
de coincidència temporal de dues actuacions, l’Agència impulsarà amb més celeritat la resolució
de la que tingui al darrera una administració actuant executiva.
Les actuacions derivades de l’explotació i el manteniment dels sistemes de sanejament que
tinguin cabuda a la partida de reposició i millores seran executades per aquesta via.
Actuacions candidates (annex 2). Es tracta d'actuacions que, després d'haver estat preses en
consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es tracta
principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 2002 i que
corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2.000 habitants-equivalents. Per poder ser
finançades, les urbanitzacions hauran de demostrar l'execució de les seves obligacions en els
termes exposats en l'apartat 6.4.
Per últim, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents: determinades
actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats econòmiques concretes
d'interès particular, actuacions derivades d'una intervenció administrativa insuficient i
actuacions que no suposen millores per al medi i que, en algun cas, són alternatives a una
actuació ja programada.
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Cal tenir present que els programes, tot i ordenar la conducta de l'Administració, han de
tenir un grau de flexibilitat suficient que els permeti adaptar-se a les necessitats i les exigències
de l'interès públic. Per aquest motiu, l'article 25 del text refós en matèria d'aigües de Catalunya
preveu un procediment per a la no-execució d'obres i actuacions previstes en la planificació
hidrològica i per a la incorporació d'obres i actuacions no considerades.

3.3.4 Conca del Ter
Inexorablement el Riu Rigard passa a ser afluent del Freser i aquest del Ter ( a no ser que
les aigües del Freser siguin embotellades a la déu d’Aigües de Ribes), per tant, pot resultar
interessant tenir disponible – si cal – la informació relativa a la Conca del Ter.
La informació relativa a la conca del Ter la podem trobar al Web de l’ACA. Vegeu
Bibliografia.

4 Marc Legal.
4.1 Zonificació de l'espai fluvial segons el Reglament del Domini
Públic Hidràulic
El Reglament del domini públic hidràulic (RD 849/1986, i modificat per RD 606/2003 i
RD 9/2008 ) estableix bàsicament tres zones a l'entorn dels cursos fluvials, en el quals
l'Administració hi exerceix les seves competències amb unes certes restriccions d'usos.
D'una banda, la llera de domini públic hidràulic, que són la majoria de cursos fluvials
naturals: rius, rieres, rambles, etc. També estableix en quins casos pot ser una llera de domini
privat. Per llera s'entén un curs natural d'aigua, ja sigui continu o discontinu, és a dir hi ha lleres
que no sempre porten aigua.
En segon terme, la zona de servitud, una franja a banda i banda de la llera, en terrenys
privats, que té certes servituds de pas, però també d'usos atenent aspectes hidràulics, de
protecció civil i també ambientals.
En darrer terme, la zona de policia, una franja encara més ampla, a banda i banda de la
llera, amb certes restriccions, bàsicament hidràuliques.
Cadascuna d'aquestes zones comporta una regulació d'usos.
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Llera de domini públic hidràulic: Llera pública és la fracció de l'àmbit de l'espai fluvial que
concentra les avingudes ordinàries. Comprèn la franja del terreny que la Llei d'aigües anomena
com a domini públic hidràulic. La delimitació del domini públic hidràulic de lleres es fa
mitjançant el procediment d'atermenament (deslinde en castellà). Aquesta delimitació s'ha de
fer atenent les seves característiques geomorfològiques, ecològiques i tenint en compte les
informacions hidrològiques, hidràuliques, fotogràfiques i cartogràfiques que existeixin, a més de
les referències històriques disponibles.
En general, la línia de domini públic s'hauria de comptar des de la part de dalt del talús dels
marges. A més a més, s'hauria d'ampliar si la línia de màxima crescuda ordinària (que coincideix
aproximadament amb el període de retorn de 2,33 anys) supera aquesta línia. També s'hauria
d'ampliar si al cadastre figura una amplada de llera més gran que la definida per la part de dalt
del talús.
Llera de domini privat: Una llera pot ser així mateix de domini privat si es tracta d'un curs
efímer (l'aigua hi circula ocasionalment) que travessa, des del seu origen, únicament finques de
domini privat. En les lleres privades no és d'aplicació la zona de servitud ni la de policia.
Zona de servitud: La zona de servitud és una franja de 5 m d'amplada a banda i banda dels
marges de la llera pública, entenent els límits de la llera tal com s'ha explicat al punt anterior.
Cal esmentar que quan es parla de marge esquerre i marge dret, en general es consideren
mirant des del riu cap a aigües avall.
Per raons topogràfiques, hidrogràfiques, o si així ho exigeixen les característiques de la
concessió d'un aprofitament hidràulic, podrà modificar-se la zona de servitud.
Zona de policia: La zona de policia és una franja de 100 m d'amplada a banda i banda dels
marges de la llera pública.
L'Administració pública pot promoure l'ampliació de la zona de policia en zones properes a
la desembocadura al mar, a l'entorn immediat dels embassaments o quan les condicions
topogràfiques o hidrogràfiques de les lleres i marges ho facin necessari per a la seguretat de
persones i béns. L'Agència hauria d'aprovar aquesta ampliació mitjançant una resolució d'acord
amb el procediment administratiu vigent. Aquesta ampliació inclouria la zona o les zones on es
concentra preferentment el flux, amb l'objectiu específic de protegir el règim de corrents en
avingudes, i reduir el risc de producció de danys a persones i béns. La zona de flux preferent és
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aquella zona constituïda per la unió de la zona o les zones on es concentra preferentment el flux
durant les avingudes, o via d'intens desguàs, tenint en compte consideracions hidràuliques,
històriques i geomorfològiques, i de la zona on, per a l'avinguda de 100 anys de període de
retorn, es puguin produir danys greus sobre les persones i els béns.

4.2 El POUP de la Vall de Ribes. Usos de sòl i regulació
Àmbit territorial i objecte del POUP
El Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUP) constitueix l’instrument d’ordenació
integral del territori dels municipis de la Vall de Ribes, de conformitat amb allò que disposa
l’actual legislació urbanística. El desenvolupament urbanístic sostenible preservant els recursos
naturals i el paisatge és l’objectiu fonamental. Les presents Normes són d’aplicació als territoris
dels termes de Ribes de Freser, Queralbs, Pardines, Campelles, Toses i Planoles.
En aquest territori queden inclosos els nuclis urbans de Ribes de Freser, Bruguera, Ventolà,
Batet, Roques blanques, Queralbs, Serrat, Pardines, Campelles, El Baell, Toses, Dòrria, Fornells
de la Muntanya, Nevà, Planoles, Planés, El Puig i el veïnat de les Casetes.
El POUP constitueix la revisió de les NNSS, aprovades definitivament el 3 de Desembre del
1985.
El POUP esta redactat d’acord amb:
− Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
sòl (LS).
− El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLUC). El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de juliol (RLUC), el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística (MU) i la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives.
− La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigent.
Per al cas particular del Nucli de Toses el règim de sòl i superfícies és:
Sòl urbanitzable; extensió total de 15127,00 m2
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Sòl públic mínim :40%
o Espais lliures i zones verdes :10%
o Vialitat:20%
o Equipaments i serveis tècnics :10%
Sòl privat màxim:60%
L’ús principal serà el d’habitatge, admetent preferentment l’ús unifamiliar segons la
normativa del POUP. L’alçària reguladora màxima no podrà ultrapassar els 7 m (pb+1) de la
cota natural del terreny. A efectes tipològics el pla parcial que ordeni el sector haurà de recollir
els elements tradicionals de la zona i vetllar perquè es mantinguin, al màxim, les visuals i les
característiques del paisatge de l’entorn.
En aquest sector, caldrà l’aplicació del deure de cessió del vial urbanitzat, del sistema
d’espais lliures i del sistema d’equipaments, d’acord amb el quadre i el sòl corresponent al 10%
de l’aprofitament urbanístic del sector.
El pla parcial haurà de resoldre la vialitat d’accés principal al sector evitant travessar el
nucli de Toses. Així mateix, es reservarà per a la construcció d’habitatges de protecció pública,
com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova
implantació, del qual el 10% serà de regim concertat i el 20% de protecció pública en regim
general i/o especial, amb un mínim de 10 habitatges de protecció pública.
En la tramitació del pla parcial que desenvolupi aquest sector cal que se solliciti un informe
al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DG del Patrimoni Cultural).
El pla parcial que desenvolupi aquest sector ha de ser informat per Adif en relació a la zona
d’influència de les infraestructures ferroviàries.
Qualificació de la parcella on es vol ubicar l’EDAR: És un sòl urbanitzable amb
delimitació de zona verda. És limítrofe amb la llera del Riu Rigard.

4.3 Regulació dels sistemes
La qualificació dels sistemes es realitza complementàriament de la seva adscripció a una o
altra classe de sòl, ja sigui en sòl urbà o sòl no urbanitzable.
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En els articles que segueixen i en els plànols d'ordenació es determina la classe de sòl a la
que pertany cada sistema de tal manera que el conjunt dels sòls lliures es localitza en terrenys de
sòl no urbanitzable, mentre que la vialitat i els equipaments es localitzen en sòls urbans i en sòls
no urbanitzables.

4.3.1 Sistema Viari
4.3.1.1 Definició
El Sistema viari comprèn les installacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i
dedicats a la circulació de persones, vehicles, àrees d’aparcament de vehicles i tots els seus
elements funcionals que conformin el domini públic viari.
S’estableixen en els articles del POUP els diferents tipus de vials i es descriuen l’amplitud de
les franges de qualificació (domini públic) i de servitud urbanística (prohibició d’edificacions).
Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni
amb caràcter provisional. En els plànols d’ordenació es grafien les línies de no edificació d’acord
amb la legislació sectorial de la matèria.
Les determinacions del Pla, pel que fa al sistema viari es podrà completar mitjançant la
redacció dels plans especials o parcials, segons correspongui, i podrà ajustar-se el seu traçat
mitjançant Plans de millora urbana en el sòl urbà.
Per a totes les categories establertes es defineix una franja de domini públic que es la que
quedarà pròpiament qualificada com a Sistema Viari, i una franja de servitud urbanística del
sistema (que correspon a la prohibició d’edificació segons la legislació vigent) que mantindrà la
qualificació que li correspongui segons els plànols d’aquest POUP però quedarà afectada per a
prohibició d’edificar d’acord amb la legislació vigent relativa a les Carreteres.
Les dues franges queden grafiades als plànols d’ordenació d’aquest POUP d’acord amb el
que disposa la legislació vigent de Carreteres. S’hi grafia l’ample mínim de la franja de domini
públic, tot i que sempre serà d’aplicació la que resulti de la normativa de carreteres.
Per les construccions, installacions, edificacions i altres activitats subjectes a llicència
municipal en zona adjacent a les vies que formen part del sistema viari, l’Administració
municipal requerirà dels òrgans competents en matèria d’obres públiques, l’informe preceptiu.
Els informes denegatoris per raons de competències específiques determinen la denegació de la
llicència municipal.
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A la xarxa viària urbana i camins veïnals caldrà preveure reserva d’espai suficient per a la
collocació i la integració dins el paisatge de contenidors o equivalents.
Els vials de la xarxa territorial s’hauran de construir amb paviments sonororeductors.
L’enllumenat públic tant dels nous vials, com d’aquells vials dels quals se substitueixi
l’enllumenat, tant del sòl urbà consolidat, com del sòl urbà no consolidat haurà de ser de baix
consum d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn.
A més dels usos propis del sistema viari, circulació de vianants i rodada, s’admet la
utilització del subsòl per al pas de les línies d’infraestructures i serveis tècnics, així mateix per
aparcaments públics i l’ús del sòl per illuminació, senyalització, la ubicació d’elements del
sistema de serveis tècnics relatius a la recollida de residus i altres elements propis de
l’equipament urbà.
Tant en les noves urbanitzacions de carrers com en les urbanitzacions de carrers
consolidats per edificacions serà obligatori que tots els serveis siguin soterrats.
En qualsevol cas i prioritàriament en sòl urbà consolidat es resoldrà el soterrament dels
creuaments de calçada.

4.3.1.2 Titularitat
El sòl qualificat de sistema viari serà de titularitat pública.
Els camins rurals i els itineraris en sòl no urbanitzable que siguin de propietat privada
podran mantenir el mateix règim de propietat. La modificació de la seva titularitat, passant a
pública, es definirà mitjançant un pla especial.
No obstant això, en el cas que s'hagi d'expropiar un camí rural dels definits en aquesta
modificació, la pròpia modificació actuarà com a instrument legitimador per a la seva
expropiació.

4.3.1.3 Règim general
Els plans especials o projectes d'urbanització que s'elaborin per a l'execució o
condicionament i millora de la xarxa viària podran precisar i adequar les alineacions i rasants
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d'aquesta a la topografia i altres característiques geogràfiques del terreny, així com a les
característiques de l'edificació i els àmbits que conformen, sense disminuir-ne la superfície
establerta pel Pla.

4.3.2 Sistema hidrogràfic i zona inundable
4.3.2.1 Definició
Constitueixen el sistema hidrogràfic de la Vall de Ribes el conjunt d’espais lliures que
conformen les làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no): rius, rieres, torrents,
llacs, embassaments, estanys i/o fonts naturals que estructuren el territori, així com les diverses
capes freàtiques del subsòl, identificats en els plànols d’ordenació amb la clau H.
L’àmbit del sistema H coincideix amb el domini públic hidràulic definit per la confederació
hidrogràfica corresponent (en les conques internes és l’ACA) i s’han tingut present totes les
determinacions de la Llei d’aigües en la seva delimitació. Inclou necessàriament les reserves que
determina l’article 6.2 del RLUC. En qualsevol cas, tots els sòls dins l’àrea inundable en un
període d’avinguda de 10 anys han estat qualificats amb la clau H. Les servituds que es deriven
de la legislació vigent es reflecteixen com a proteccions.
Tenint en compte la directriu de preservació front als riscs d’inundació del reglament de la
llei d’urbanisme, la zona inundable, és la que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per
aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes
d’inundació per episodis extraordinaris. Dins la zona inundable es distingeixen la zona fluvial, la
zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris.
La zona fluvial de la Vall de Ribes comprèn els espais associats als cursos de la xarxa
hidrogràfica, i la constitueix el conjunt dels llits de les rieres, torrents i fonts naturals que
estructuren el paisatge, així com la seva zona d’influència immediata que es podria definir com a
llera a efectes ecosistèmics i lesdiverses capes freàtiques del subsòl identificats en els plànols
d’ordenació amb la clau H. L’espai qualificat com a H és de titularitat pública i correspon a
l’àmbit de la inundació corresponent a l’avinguda de 10 anys de període de retorn, i no hi pot
admetre cap ús , llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable ne matèria de domini públic
hidràulic.
Els rius en els trams classificats de sòl no urbanitzable mantindran una franja de protecció
urbanística de 25 metres d’amplària a partir del marge que delimita el llit del curs d’aigua. En
aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei de
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millora del propi sistema hidrogràfic. En els trams classificats de sòl urbà i sòl urbanitzable la
protecció és establerta per a cada cas als plànols d’ordenació sempre respectant les franges de
servitud i policia.

4.3.2.2 Condicions d'ordenació, ús i protecció
Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin
dictaminades per l’Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l’ús públic
dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització i es garantirà la seva integració al
paisatge i la mínima incidència sobre els espais lliures de l’entorn.
D’altra banda, s’estableix una zona, anomenada del sistema hídric que és la part de la zona
inundable que el instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb
l’avinguda pel període de retorn de 100 anys.
En la zona de sistema hídric no s’admet cap nova edificació, construcció ni cap ús o activitat
que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un
obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.
Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents:
− Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap installació o edificació, ni tampoc
l’establiment d’hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcelles.
− Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure, sense
edificacions ni construccions de cap mena.
− Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables.
− L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que
permeti la preservació del règim de corrents.
− La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i
protegides i
sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de
les aigües.
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− Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic
hidràulic.
Així mateix, s’estableix una zona anomenada la zona inundable per episodis extraordinaris
com la part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent
delimita a partir de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. En aquesta zona, atenent a les
condicions d’inundació indicades en la delimitació establerta per la planificació hidrològica, el
planejament urbanístic:
a). No admet àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació en la part de
la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu.
b). No admet àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb
excepció de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge, en la part de la zona
inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació moderada.
c). No està subjecte a limitacions dels usos admissibles en la part de la zona inundable per
episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació lleu.
Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin
sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, hauran d’incloure el seu dimensionat d’acord amb el que
s’estableix al document de Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai fluvial (ACA, juny 2006).
Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística radial de
50 metres. A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció excepció feta de les
obres de millora de l’entorn de la font.
L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i
per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la
inscripció i enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el cas que el pou es trobi
dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, informe de
l’ACA o be de l’organisme competent en matèria d’aigües.
En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes per la legislació vigent en matèria
d’aigüesde Catalunya.
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4.3.2.3 Titularitat i règim urbanístic
1.

El sòl qualificat de sistema hidrològic serà de titularitat pública.

2.

En l'obtenció, el finançament, la construcció, l'ús i la conservació de les installacions

d'ordenació dels torrents i rieres, s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la
legislació sectorial vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin
establir mitjançant planejament especial, sense perjudici del que determinin aquelles
altres administracions amb competències sobre aquesta matèria.

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

Annex 2on
Reportatge Fotogràfic

Annex 2on: Reportatge Fotogràfic

2

Índex de l’Annex del Reportatge Fotogràfic
Desenvolupament

Pàgina

1

Introducció a l’Annex. Reflexions

3

2

Situació. Zona d’ubicació de l’EDAR

4

3

Estat Ecològic del Medi

11

4

Llistat de Fotografies

15

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

Annex 2on: Reportatge Fotogràfic

3

1

Introducció a l’Annex. Reflexions
Aquest estudi fotogràfic pretén ser un suport visual que faciliti la comprensió de les

particularitats de la zona objecte d’estudi i de la situació actual pel que fa al estat ecològic de la
zona, així com les característiques de la parcella i els terrenys que l’envolten. També ha estat
fotografiada la zona d’aigües avall de la ubicació de l’EDAR per tal d’enfocar la globalitat del
procés de depuració ( és a dir, que en tornar al medi les aigües depurades, s’ajuda a preservar la
qualitat ecològica i del medi natural aigües avall del punt d’abocament a Toses).
Val la pena fer especial esment en la clara necessitat de preservar el medi natural de zones
tan verges com la vall de Toses. Al reportatge fotogràfic, podem veure com el nucli de Toses és el
primer poble (nucli) habitat de la vall de Toses ( a la què li dóna nom ). Longitudinalment a la
traça de la carretera que travessa el poble discorre la via del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà
amb baixador a Toses.
Dins del reportatge, hi ha diverses ortofotos, l’orientació de les quals és el nord parallel al
marge vertical dret ( o esquerra) sentit ascendent. No se n’ha descrit l’escala numèrica degut a
què en el procés d’importació del material gràfic al programa d’escriptura hi ha una certa
deformació de la imatge i, per tant, deformació de l’escala de l’ortofoto.
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2 Situació. Zona d’ubicació de l’EDAR

Fotografia 2.1 Vista aèria (ortofoto) de la Vall de Toses i del Rigard; podem observar-hi Toses en petit a l’esquerra ( el fons de la Vall
de Toses), Fornells de la Muntanya al centre de la fotografia i Nevà i després Planoles més a la dreta. Visió d’esquerra a dreta.
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Fotografia 2.2 Vista aèria (ortofoto) de la capçalera de la Vall de Tosees amb el nucli de Toses
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Fotografia 2.3 Vista aèria (ortofoto) ampliada de la capçalera de la Vall de Tosees amb el nucli de Toses
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Fotografia 2.4 Vista aèria (ortofoto) de l’emplaçament d’ubicació de projecte
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Fotografia 2.5 Accés per carretera a la zona d’ubicació de l’EDAR

Fotografia 2.6 Vista Superior de l’Accés per carretera a la ubicació de l’EDAR
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Fotografia 2.7 Altra vista superior a l’accés per carretera a la ubicació de l’EDAR

Fotografia 2.8 Vista aigües avall de la zona d’ubicació de l’EDAR
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Fotografia 2.9 Vista lateral de l’explanada d’ubicació de l’EDAR

Fotografia 2.10 Vista aèria (ortofoto) de l’emplaçament d’ubicació de projecte
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3 Estat ecològic del Medi

Fotografia 3.1 Apreciació de l’estat d’alteració (per aportació de brutícia) dels materials del Rigard

Fotografia 3.2 Zona d’abocament a la llera del Rigard. Runes i deixalles presents
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Fotografia 3.3 Zona d’abocament a la llera del Rigard. Apreciació de runes

Fotografia 3.4 Vall del Rigard, aigües avall del punt d’abocament a llera
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Fotografia 3.5 El Rigard. Vista just aigües avall del punt d’abocament a llera
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Fotografia 3.6 Vall del Rigard, aigües avall del punt d’abocament a llera

Fotografia 3.7 Vall del Rigard, aigües avall del punt d’abocament a llera
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5

Introducció
En aquest annex es descriuen les principals característiques geogràfiques, climàtiques,

ecològiques, meteorològiques, d’emplaçament i històriques del municipi i nucli de Toses.

2 Terme Municipal de Toses
2.1 Situació i Història
Situat a la Vall de Ribes, al Ripollès, l’extens municipi de Toses ocupa la vall alta i
capçaleres del riu Rigard que discorre d’est a oest, des del Pla de Rus, el Pla d’Anyella, la Collada
de Toses i les Colladetes fins a Ribes de Freser, creant contrastats paisatges entre la obaga i el
solell, en un recorregut caracteritzat pels extensos plans de suaus contorns entorn dels 2000
metres i pronunciats pendents als vessants més baixos.

Mapa Ubicació 1: La Girona municipal amb el municipi de Toses en vermell

Mapa Ubicació 2: Límits municipals de la Comarca del Ripollès. municipi de Toses en
vermell
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La vall del Rigard, per la seva particular orientació i un desnivell que supera els 1600
metres genera una immensa varietat d’espais, propicis per a acollir una gran riquesa d’espècies
vegetals i animals, que es veuen afavorides pel particular clima de l’alta muntanya mediterrània
humida, caracteritzada per una gran insolació i abundants precipitacions.
L’excepcionalitat dels seus paisatges d’alta muntanya, poc erosionats formant extenses
pastures alpines on antigament es concentraven milers de caps de bestiar, fa que Toses tingui
part del seu terme municipal protegit i formant part de dos Espais declarats d’Interès Natural.
Són els Espais de la Serra de Montgrony i el de les Capçaleres del Ter i del Freser, declarat
aquest també Reserva Nacional de Caça i amb perspectives d’esdevenir futur Parc Natural.
A més Toses, té gran part del límit sud del seu terme municipal, des del Pla d’Anyella i el
Pla de Rus fins la Moixera, coincidint amb el límit nord-oriental del Parc Natural del CadíMoixeró.
El terme municipal es veu travessat per dues grans vies de comunicació: La carretera N.152
(la mítica “Collada de Toses”, amb la seva petita variant, la GIV-4016 que travessa el nucli), i la
via del Ferrocarril Transpirinenc, que igual que la carretera uneix Barcelona amb Puigcerdà. Són
totes dues obres d’enginyeria cabdal a la seva època, que seguint les antigues vies tradicionals de
comunicació entre la conca del Ter i la Cerdanya, van trencar l’aïllament que històricament
havien imposat les dificultats en la comunicació a través d’unes muntanyes imponents de clima
extrem a l’hivern. A més des de fa pocs anys, s’han condicionat, asfaltant-les, les carreteres de
terra que paralleles al riu unien els diferents pobles de la vall, creant un nou eix que sortint de
Planès (Planoles) passa per Fornells de la Muntanya, Toses, i arriba fins a la Collada de Toses i
les pistes d’esquí de la Molina, estalviant un bon grapat de corbes i temps. Aquest eix viari és el
que hem esmentat anteriorment com a “la petita variant”, la GIV-4016.
Aquest aïllament històric, afavorit pel fet de que la vall de Toses formés una baronia al
marge del domini del reial, ha ajudat a conservar els principals valors d’un territori amb una
acusada identitat. Així, fins als nostres dies han arribat quasi inalterades unes esglésies
romàniques millenàries que conserven al seu interior testimonis artístics d’excepcional valor,
com són les pintures romàniques originals.
L’arquitectura de les antigues cases que dominen el paisatge dels pobles, és rústica i
arcaïtzant, caracteritzada per la senzillesa de la pedra i la llosa, creant conjunts de gran bellesa i
personalitat, que mantenen l’originalitat dels petits pobles d’alta muntanya.
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El municipi de Toses, que fins a 1968 incloïa també el poble de Planès (actualment part del
municipi de Planoles), està format pels pobles de Toses, Nevà, Fornells i Dòrria. A més hi ha el
veïnat d’Espinosa i un bon grapat de masos dispersos com El Pelòs (Toses), Cal Baldric de Dalt
(Nevà) i Cogumells, La Polella, El Porxo, i Cal Morer (Dòrria).

2.2 El nucli de Toses
El poble (nucli) de Toses està situat a 1444 m. d’alçada, al fons de l’estreta vall que forma la
unió dels diferents torrents que davallen de les capçaleres del Rigard, al peu de la muntanya de
Meians.
Essent un dels més antics de la Vall de Ribes, el poble de Toses, citat ja al 839 dC. com a
Tosos, era el centre jurisdiccional de la seva vall. Concretament ho era el Castell de Toses, que
està a un quilòmetre per sobre del poble, pertanyent als Urtx, família noble de la Cerdanya, i ben
documentat des del segle XIII.
Les cases de Toses, moltes restaurades recentment, tenen una disposició esglaonada, i
donen una aparença fortificada a la població. L’arquitectura de Toses, amb trets particulars
respecte els de la resta de la vall, destaca per la proliferació d’arcades, que ennobleixen el seu
paisatge. Un altre tret característic, són els porxos, edificacions dedicades a l’ús agrícola i
ramader que es troba al costat de cada casa formant un petit pati.
Toses, que des de l’obertura de l’estació del ferrocarril transpirinenc, va dependre d’ell per a
les seves comunicacions, ha aconseguit trencar en els darrers anys les dificultats per a arribar-hi
amb cotxe, amb l’asfaltat de l’eix viari que des de Planès (Planoles) passa per Fornells i arriba al
poble, així com el condicionament i asfaltat de l’accés des de la Collada que fa que amb només 9
min. es pugui anar des de Toses fins a les pistes d’esquí de La Molina.
Algunes dades importants de situació geogràfica (Coordenades Ajuntament Toses):
•

Latitud nord: 42º 19' 21.7816"

•

Longitud est: 2º 1' 7.6622"

•

Altitud: 1444 m sobre el nivell del mar

•

Coordenada (m) UTM(x); 419146.7

•

Coordenada (m) UTM(y): 4686157.8
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3 Serveis bàsics existents a la zona
3.1 Situació actual
La urbanització de la zona és molt uniforme, ja que tot el nucli de Toses és molt compacte,
gens dispers, malgrat el fort desnivell del vessant de la muntanya. L’aigua és proporcionada per
un dipòsit dalt del poble que s’abasteix d’una déu que és al vessant de la muntanya d’enfront del
nucli de Toses. Controls periòdics s’efectuen en el dipòsit. Més dades sobre el consum d’aigua de
la zona són presents a l’Annex de Població.
La major part de carrers de Toses estan asfaltats i disposen d’enllumenat públic. El sistema
de clavegueram, però, presenta certes deficiències, en tenir pendents desiguals, a vegades
pendents negatius o desfavorables i, per tant, provoca sifonaments a certs indrets del sistema de
clavegueres. Hi ha algues cases que no se sap si estan connectades o no a la xarxa de
clavegueram. No existeix xarxa de gas en el municipi, per tant, hi ha servei de repartiment de
gas butà ( especialment a l’Hivern ). L’electricitat arriba sense cap mena de problemes, així com
també el servei telefònic, que també hi és present.

3.2 Previsió de futur
Es preveu un augment de població en el nucli de Toses degut al canvi de règim jurídic d’ús
del sòl a l’est de Toses, per sota de l’Església de Sant Cristòfol. En cap cas es preveu un augment
de la indústria en el municipi (actualment no hi ha cap tipus d’indústria a Toses), però
possiblement sí que pugui haver un escàs augment en el nombre de serveis de què pugui
disposar el municipi.

4 Clima
Les dades climàtiques les podem obtenir consultant l’Atles Climàtic de Catalunya, al web
del departament de Medi Ambient ( Territori i Sostenibilitat de la Generalitat):
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Figura 1: Atles Climàtic de Catalunya. Precipitació Mitja Anual (mm)
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Figura 2: Atles Climàtic de Catalunya. Temperatura mitja de Gener (ºC)
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Figura 3: Atles Climàtic de Catalunya. Temperatura Mitja a l’Agost (ºC)

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

12

Annex 3er: Estat Actual

Figura 4: Atles Climàtic de Catalunya. Temperatura Mitja Anual (ºC)

En resum, ens interessa saber que el clima que regeix a Toses és el d’Alta Muntanya. La
temperatura mitjana a l’Agost se situa entre els 13 i els 17ºC, mentre que al Gener les
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temperatures mitjanes se situen entre els -2 i els 3ºC. La mitjana anual, doncs, oscilla entre els
7 – 8ºC.
El règim Pluviomètric és irregular i té dos màxims estivals (Atles Climàtic de Catalunya), de
manera que configura una pluviometria irregular, amb un promig de precipitació que se situa
entre els 1000 i 1250mm.
Pel que fa als vents, aquests no són d’efecte significativament apreciable per al projecte. No
bufen ratxes de vents molt fortes, per tant, donat que en el disseny de l’EDAR de Toses no
considerarem
Ara bé, de cara a l’Hivern, sí que s’hauria de tenir en compte que en aquesta zona d’Alta
Muntanya sí que s’acumulen gruixos de neu prou importants.

5 Estat ecològic
5.1 La Directiva Marc de l’Aigua (DMA)
L’estat ecològic és una mesura integrada que inclou el resultat de diferents indicadors de la
qualitat de la ribera, la qualitat química i biològica de l’aigua, la diversitat i abundància de
peixos, entre d’altres. Amb aquesta mesura s’obté una estimació de l’estat de conservació natural
de l’hàbitat en estudi.
La DMA aprovada a finals de l’any 2000 per l’Unió Europea, obligarà a les administracions
a mantenir i recuperar la qualitat de les aigües i dels seus ecosistemes aquàtics fins al “Bon estat
ecològic” abans de l’any 2015. Només en casos excepcionals, s’admetria un estat per sota de la
qualificació de bon estat ecològic; sempre que es raoni el perquè de la impossibilitat de la
restauració i que es proposin mesures per al seu restabliment futur.
La DMA és un pas endavant molt important en les polítiques de gestió de l’aigua, ja que
pretén recuperar l’estructura i la funcionalitat dels ecosistemes aquàtics. Per això caldrà un
programa de mesures i un de seguiment. Això és vàlid per a rius, aiguamolls i en general tots els
ecosistemes aquàtics d’un país. Caldrà, doncs, que d’aquí al 2015 l’administració catalana
encarregada de la gestió de l’aigua caracteritzi, analitzi i qualifiqui l’estat ecològic dels seus
ecosistemes aquàtics.
Al mateix temps, la DMA preveu una gestió social de la conca, això implica que
l’administració ha d’obrir mecanismes destinats a fomentar la participació ciutadana per
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gestionar-la. La DMA marca clarament la necessitat d’informar, escoltar, debatre i consensuar
les mesures de gestió més adequades a la ciutadania. Es fa obligada la participació de la societat
en el diagnòstic dels problemes, en la recerca d’alternatives i en la presa de decisions.

5.2 Estat ecològic de Toses
Darrerament, des de la Diputació de Girona i algunes entitats ecologistes de Girona es vol
promoure la inclusió de la zona de les obagues de Toses dins del Catàleg d’Espais d’Interès
Natural de les Comarques Gironines. L’espai a protegir seria el delimitat amb ombres dins de
l’ortofoto següent (el nucli de Toses és en vermell):

Figura 5: Ortofoto amb zones ombrejades volen ser incloses dins de protecció
Com es pot veure a la imatge, doncs, la llera del Rigard és un espai a protegir, en estar
lleugerament colorejat en verd clar. Coincideix amb el límit superior de la zona verda més
extensa.
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Introducció
En aquest annex s’estudia la població de la conca en estudi i el cabal d’aigües residuals a

tractar en la conca de la Vall de Toses ( conca del Rigard a la seva capçalera). Es descriuen les
característiques pròpies de la població d’estudi i s’analitza el tractament idoni per a les ARU.
També s’estima el cabal d’aigües residuals i la concentració dels diferents contaminants. Aquests
paràmetres condicionen el dimensionament de l’EDAR proposada.

2 Població de Toses
La població a Catalunya ha augmentat progressivament en aquests darrers anys,
contràriament a la dimensió mitjana de les llars, que ha passat de 3,09 persones/llar del 1991 al
2,72 del 2001
Això indica que el nombre d’abonats (s’entèn, abonats a la xarxa de l’aigua d’abastament )
ha anat augmentat degut a l’augment de la població per una banda i a la reducció de la dimensió
mitjana de les llars per una altra
L’evolució demogràfica que ha experimentat Toses els darrers 10 anys segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i la que es preveu segons el POUM és la següent:

Taula 1: Prognosi de creixement de la Població per a Toses (nucli)
Ens és interessants conèixer el nombre d’abonats a la xarxa d’abastament de Toses, ja que
el cabal consumit d’aigua, serà, sense tenir en compte les pèrdues de la xarxa, aproximadament
el cabal que l’EDAR trobarà a la seva entrada.
Donat que l’esquí de les pistes de la Molina és un atractiu afegit per al nucli de Toses,
aquest fet és potser el motiu pel qual se sospita sigui el motiu de l’augment (malgrat suau i
progressiu que es preveu que patirà el nucli de Toses). El fet que altres nuclis de Toses
(municipi) també hagin patit aquest increment de població - en forma de primeres residències i
segones residències- (Fornells de la Muntanya o Nevà) fan pensar que , efectivament, l’augment
Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)
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de població serà tota una realitat de cara al 2030. Heus aquí les conclusions de la prognosi de
població del POUM de Toses.

Gràfica 1: Representació gràfica de la taula 1. Evolució del creixement demogràfic a Toses

Gràfica 2: Representació gràfica de la prognosi de consums reals d’aigua d’abastament per a
Toses.

Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)

Annex 4rt: Població i Cabal

7

Consideracions sobre la població de Toses:
A més a més, el nucli de Toses, disposa de l’edifici de l’Ajuntament de Toses, d’un espai
polivalent de celebració d’actes, un refugi (Refugi de l’Oreneta), una fonda i un restaurant-casa
de pagès. Tot el nucli es troba situat a una vessant de la muntanya i, per tant, té forts pendents.
La prognosi per a l’augment de població ve donada pel canvi de règim jurídic de certs
terrenys del nucli de Toses, requalificats com a sòl urbanitzable, on a partir d’ara s’hi podrà
edificar i, aleshores, expandir el nucli en nombre d’habitatges i habitants.

3 Càlcul de quantitat i qualitat de cabals
Per al dimensionament d’una estació depuradora és necessari conèixer els paràmetres que
caracteritzen les aigües residuals que arriben a la planta. La manera òptima de conèixer aquests
paràmetres és a través de campanyes d’aforament de cabals representatius i la determinació de
les concentracions dels diferents contaminants. Donat el caràcter d’aquest projecte, no ha estat
possible realitzar assajos per determinar cabals o concentracions contaminants.

3.1 Cabal a tractar
Comptarem el cabal d’aigües residuals assimilable al consum d’aigua potable descomptantne les pèrdues i suposant l’aigua de reg menyspreable. Dins de l’estudi de prognosi per a cabals
del Pla Director de Serveis d’Abastament per a Toses, extraiem directament de la gràfica un
cabal aproximat mig d’uns 91m3/dia, d’altra banda, com que l’estudi dels cabals futurs és per a
aigua d’abastament, hem de tenir en compte que no tot l’aigua serà, per tant per a ús domèstic,
per tant, no tot aquest cabal serà convertit en ARU. El Pla Director contempla aquest fet i
assegura que per al càlcul del cabal ha estimat que (comptant-les ja) les pèrdues de la xarxa són
d’un 17% segons unes recomanacions i que, a més a més, es preveu que l’aigua usada per a reg
de jardins i altres superfícies serà d’aproximadament un 15% més. Per tant, l’aprofitament de
l’aigua per a consum humà – pròpiament dit – serà del 68% del cabal diari donat.
Per tant, el cabal mig diari futur a tractar és igual a:

Qm,d = 91 m 3 ·0.68 = 61.88m 3 = 62m 3
El consum d’aigua a les poblacions petites de Catalunya es situa propera als 150 litres.
Aquesta dada servirà posteriorment a l’hora de plantejar la tecnologia de tractament més
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adequada, ja que les diferents alternatives tenen un rang òptim d’utilització que sovint ve definit
per la població a la que poden donar servei.
El cabal punta diari es troba aplicant un factor punta diari, segons:

Q p ,d = f ⋅ Qm ,d
Així mateix, el cabal punta horari de disseny sovint es troba a partir del cabal mitjà i un
factor punta horari que depèn del nombre d’habitants. En aquest projecte s’ha utilitzat la
fórmula de Mara:
f =

5
1
p6

on p és el nombre d’habitants en milers.

S’han utilitzat 433 habitants equivalents per a calcular el factor de punta i, per tant, p és
igual a 0.433.

5

f =

0.433

1
6

= 5 .8

Per tant el cabal punta horari és igual a:

Q p ,h = f ⋅

Qm,d
24

= 5 .8 ⋅

62
m3
m3
= 14.98
≈ 15
24
h
h

3.2 Les càrregues contaminants
Les càrregues contaminants han de ser extretes de la bibliografia ja que, com s’ha
mencionat anteriorment, no s’han fet campanyes d’aforament. En el cas que tractem, on l’aigua
prové d’una fonda, restaurant o ajuntament, no es disposa a la bibliografia de dades de
concentració de contaminants en els cabals. Per aquesta raó es fa la següent aproximació:
s’estima que la concentració de contaminants del projecte és igual a la característica de l’aigua
residual domèstica.
Les aportacions de contaminants en l’aigua s’han extret del Wastewater Engineering.
Treatment and Reuse, Metcalf & Eddy (2004). A la Taula hi són els principals contaminants i
les seves concentracions típiques.
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Taula 3 Càrregues de contaminació considerades. Unitats en mg/l

Paràmetre

Valor

DBO5

220

DQO

500

MES

220

NH3

25

PT

8

Aquestes concentracions han servit per dimensionar els diversos elements de la depuradora
objecte del projecte. En tot cas, seria recomanable una petita campanya d’aforament que
permetés determinar les concentracions reals dels contaminants.
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Introducció
La finalitat d’aquest Annex és la definició de la topografia de la parcella prevista per a la

implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals que tractin l’actual abocament a la llera
del Riu Rigard, al nucli de Toses.

2 Plànols topogràfics
Per a definir la zona d’estudi s’ha treballat amb plànols cartogràfics i ortofotografies de la
zona a escala 1:5000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). També s’ha treballat
amb plànols topogràfics en format digital CAD extrets també de l’ICC.
Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de les
obres, s’ha considerat acceptable treballar amb aquests plànols per a realitzar el Projecte. En el
moment d’iniciar-se l’obra seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la zona així com
el replanteig de les bases.
Les principals característiques de la zona del nucli de Toses són la presència de nombrosos
torrents i d’un relleu propi de les àrees muntanyoses. La zona on s’installa la depuradora està
en un petit replà al peu del terraplè de l’estació de Ferrocarril de Toses.
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Introducció
Amb aquest annex es pretén descriure les característiques geològiques del terreny que

ocuparà la planta de tractament per a les ARU, mencionant totes aquelles recomanacions que a
efectes de disseny i construcció s’hauran de tenir presents.

2 Generalitats
2.1 Abast dels estudis
Així com s’ha descrit a l’Annex de Topografia cal fer certs comentaris sobre la realització
d’aquest annex. Donat que l’EDAR projectada forma part d’un treball de fi de carrera no es
tenen les capacitats econòmiques per a dur a terme un estudi geològic amb tots els treballs de
camp i posteriors de laboratori que caldrien. Per això, aquest annex és fruit de l’aplicació dels
coneixements teòrics d’assignatures Teorico-Pràctiques de la carrera de Camins i en cap cas
haurien de substituir un real i acurat estudi Geològic i Geotècnic per tal de conèixer amb
precisió i certesa la realitat del terreny on s’emplaçarà l’EDAR.
No obstant l’estudi que sí pot realitzar l’alumne és aquell aquí reportat. Aquests treballs
consisteixen en una primera feina de buscar informació bàsica en els plànols geològics digitals (
principalment en format MiraMón i descarregats de l’ICC) a escala 1:50000 i en la bibliografia
existent – incloent-hi també els apunts de l’assignatura de Geologia, Enginyeria Geològica i
Mecànica del Sòl de la Carrera. Una segona feina de camp consisteix en reconèixer in situ,
mitjançant el recorregut de totes les zones on transcorre el projecte, les unitats que formen la
geologia de la zona, aplicació pràctica dels coneixements apresos a l’assignatura de Geologia de
segon curs.

2.2 Descripció dels treballs de camp realitzats
Tal i com s’ha comentat en el punt anterior, la redacció del present informe s’ha realitzat en
diverses fases, succeint-se unes a les altres segons la seva lògica correlació temporal. Aquestes
fases són:
a)Recollida i anàlisi de documentació bibliogràfica.
b)Treballs de camp
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3 Descripció geològica
3.1 Introducció
En aquest punt es recullen les característiques litològiques i tectòniques de les formacions
geològiques de la zona d’implantació de l’EDAR.
Com s’ha comentat anteriorment, la informació obtinguda i plasmada en aquest informe, es
basa en documentació bibliogràfica i estudi in situ de la zona, amb recorreguts de la zona.

3.2 El relleu de la Serra del Montgrony. Els Pirineus
Toses ( i la seva vall) estan flanquejades per les muntanyes de la serra del Montgrony.
Aquesta serralada s’emmarca dins del conjunt de serralades que conformen els Pirineus.
El Pirineu és un massís hercinià (de l'era primària) pràcticament arrasat durant el Mesozoic
(era secundària) i re-elevat durant el terciari (orogènia), com a part del gran aplegament alpinohimalaienc.
Al Pirineu axial hi ha materials cristallins de l'era primària (granits i roca metamòrfica),
mentre que el Prepirineu està format per materials sedimentaris de les eres secundària i
terciària (roca calcària, conglomerats, argiles, margues, gresos).
Les característiques geològiques més acusades hi són la dissimetria dels vessants al sentit
transversal, és a dir que el seu desnivell és molt més pronunciat al costat nord que al sud, i la
dissimetria al sentit longitudinal: baixa suaument fins al Cantàbric i de forma més abrupta cap
al Mediterrani.
La part oriental dels Pirineus és constituïda majorment per roques crostals (granits i gneis),
mentre a la part occidental els pics de granit són flanquejats de capes calcàries. El caràcter
massís i poc esquinçat de la serralada és conseqüència d'aquesta preponderància de roques
crostals, que dificulta l'erosió i la creació de glaceres.
La serra del Montgrony ( i Toses, doncs) se situen en els Pirineus més Orientals, de manera
que els materials que componen les muntanyes de Toses són tipus granític o metamòrfic. Això
ho veurem més endavant.
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3.3 La geologia de Toses i de la zona de Projecte
Consultant el mapa Geològic 1:50000 publicat per l’ICC mitjançant la plataforma SIG del
MiraMón, tenim una vista General de Toses ( amb transparència ) superposant la litologia de
l’ICC amb resultat següent: ( la capa litològica queda massa ampliada pel que respecta l’escala
de l’Ortofoto de Toses (1:5000). A grosso modo n’analitzarem els resultats.

Figura 3.1 Detall del mapa geològic litologia superposat amb transparència a l’ortofoto de Toses
Mirant la llegenda del mapa Geològic (1: 50000) trobem que per a Toses hi ha 3 tipus
fonamentals de formacions geològiques que afloren a superfície:
a)Orvl: roques Vulcanoclàstiques i Andesites. Ordovicià Superior. Caradocià. Ashgillià.
b)Orgm: Gresos, microconglomerats, lutites i roques volcanoclàstiques. Ordovicià Superior.
Caradocià-Ashgillià.
c)Qt0-1:Llit Actual, Plana d’Inundació Ordinària i terrassa més baixa (0 a 2m). Holocè
Recent.
Per a la ubicació de la nostra EDAR (zona encerclada de vermell), trobem que estem en el
tipus de litologia Orgm.
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4 Treball de camp a la zona de projecte
Per tal de fer el treball de camp, es van dur a terme dues campanyes de reconeixement de
roques tot recordant els coneixements apresos a l’assignatura de Geologia. En la primera es va
pensar que hi podria haver presència de materials carbonatats, calcites, etc, però a la segona
volta de reconeixement – en dies diferents – es va dur reactiu de HCl, de manera que en no
haver presència de bombolleig ( producció de CO2 per atac dels carabonats amb àcid Clorhídric
– HCl -), es va descartar doncs aquesta opció.
A la segona volta de reconeixement, 2a sortida de camp, es va veure que en realitat, els
diversos afloraments rocallosos al voltant de la zona de projecció de l’EDAR eren roques foliades
amb sospita de ser Esquists.
Els Esquists solen ser roques que presenten – com el seu nom indica – esquistositat. Sota
règims de pressió i temperatura extrems, els petits grans de mica i clorita de les pissarres
comencen a créixer molt. Quan aquests minerals planars creixen bastant com per a poder ser
observats a simple vista i exhibeixen una estructura planar o laminar, es diu que la roca mostra
un tipus de foliació anomenada esquistositat. Les roques amb aquesta textura s’anomenen
Esquists. A més dels minerals planars, els Esquists solen contenir partícules deformades de
quars i feldspats que apareixen com a grans plans o en forma de lents amagats entre els grans de
mica.
Com ja hem comentat anteriorment, els Pirineus són formacions rocalloses amb presència de
material metamòrfic i granític. En el cas de Toses, ens hem trobat amb material metamòrfic
(Esquists) que és present al voltant de la zona d’emplaçament de l’EDAR.
Pel que fa a l’explanada d’ubicació de l’EDAR, està envoltada per un talús d’uns 5m que mostra
presència de materials alterats (cosa que fa pensar en una possible retirada de cara a
l’emplaçament de l’EDAR degut a possibles problemes d’estabilitat de talussos... són materials
solts).
Talús avall de l’explanada de l’EDAR hi ha una muntanya de runes que s’hauria també de
sanejar, ja que en ser el punt d’abocament a llera, també s’ha usat des de temps immemorials
per tal d’eliminar la runa del poble i de totes les construccions que hi ha hagut ja des de fa uns
anys ( segons asseguren fonts procedents dels habitants de Toses).
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Procedim doncs, a mostrar algunes de les imatges que mostren els afloraments de la zona:

Figura 4.1 Aflorament d’Esquists a prop de la zona d’ubicació de l’EDAR

Figura 4.2 Vista més global de la zona d’aflorament dels Esquists
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Figura 4.3 Aflorament a peu de terraplè de l’estació. Veiem presència d’Esquists fragmentats i sòl meteoritzat

Comentaris de les imatges i conclusió del treball de camp:
De les imatges que hem exposat, podem concloure’n la litologia de la zona (pel que hem
pogut concloure de la bibliografia és pràcticament metamòrfica) està composta principalment
per Esquists, ja que és una roca que presenta foliació ( bandes ) i té una lluïssor deguda als petits
minerals que conté, de mida de gra una mica més grans que els que podríem esperar d’una
pissarra. Alguns fragments trobats, per l’aspecte oxidat també ens fan pensar en presència de
Corrneana, un altre exemple de roca metamòrfica (però amb grau de metamorfisme més elevat)
que presenta colors d’òxids molt i molt vistosos.
Pel que fa al petit massís de les figures 4.1. i 4.2., podem observar els grans plans
d’esquistositat per on trenca la formació, tot formant capes orientades (plans). El fet que el talús
d’Esquistos estigui protegit pot fer pensar en necessitat d’elevar el grau de seguretat, degut als
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possibles despreniments que podria patir la matriu rocosa en ser meteoritzada al cap del temps i
degut a les inclemències meteorològiques.
D’altra banda, val a dir que el fet de tenir una matriu rocosa sobre la qual construir l’EDAR
fa pensar que el terreny en sí serà prou segur i estable com per a suportar les tensions que generi
la construcció i l’establiment d’una estructura prou gran com sigui l’EDAR que pretenem
construir. L’Esquist, malgrat ser una roca metamòrfica, té un grau de metamorfisme mitjà, de
manera que el material que en resulta és, doncs, un material que per a una obra d’enginyeria
que no té moltes sollicitacions, pot respondre perfectament bé a l’hora de suportar esforços i els
estats tensionals imposats.
Dels mapes geològics hem extret i conclòs que no hi ha presència de falles al voltant de la
zona. També caldria dir que s’hauria de contractar els serveis d’algun geòleg per tal de
comprovar que no existissin falles o que la litologia del terreny no canviés bruscament per evitar
els tan temuts assentaments diferencials que tan de mal poden causar a les estructures de
formigó.
La conclusió final d’aquest apartat de geologia seria que tenim un terreny – en principi –
suficientment bo com per a treballar amb seguretat, malgrat que s’hauria de fer estudis
geològics per la zona per tal de localitzar possibles falles o canvis de material / litologia
inesperats que poguessin causar problemes a l’estructura de l’EDAR en un futur.

5

Geotècnia
Cercant a traves del González de Vallejo, Ingeniería Geológica, Els valors dels paràmetres

geotècnics estimats son els següents, (suposant matriu rocosa formada principalment per
Esquists):
Paràmetres geotècnics
Densitat
Permeabilitat
Resistència Comp Sple (kp/cm2)

Valor (i unitats)
2’7 g/cm3
10-7m/s
600

Resistència Comp Sple (MPa)

50

Resistència Tracció (kp/cm2)

60

Cohesió, c, (kp/cm2)

250

Angle fricció bàsic (graus º)

30
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Taula 5.1. Característiques geotècniques del massís tipus Esquist usat per als càlculs
estructurals en el projecte.
Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic mes
rigorós, per tal de confirmar que les hipòtesis fetes per cada un dels paràmetres son acceptables.

5.1 Nivell Freàtic
Pel que fa al nivell freàtic, no s’ha pogut trobar dades sobre l’existència d’aquest i la seva
situació tret de la informació que proporciona el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya
de l’ICC que, per la seva escala en ser aquesta massa general, no té la suficient precisió per a la
observació i la posterior presa de decisions en la redacció de projectes.
Atenent a la geologia de la zona de projecte, podem suposar que l’EDAR és a una capa per
sobre del aqüífer, si bé s’hauria de tenir en compte la possible presència d’aigua en el càlcul de
les estructures.

6 Estudi geotècnic a realitzar
Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades, per
tant, abans de iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert que confirmi que les hipòtesis
fetes en aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat.
A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a
fons en un estudi geotècnic a la zona d’implantació de la depuradora:
A les parcelles on es construirà el sistema d’aiguamolls s’haurà de determinar:
♦ Tipus de materials
♦ Estabilitat dels talussos en les llacunes
♦ Capacitat portant dels terrenys
♦ Possible aprofitament dels materials (si la impermeabilitat és suficient per
prescindir de la membrana impermeabilitzant)
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7

Introducció
L’objectiu d’aquest annex és estudiar les alternatives existents per sanejar les aigües

residuals del nucli de Toses.
L’estudi d’alternatives s’estructura en tres apartats. Al primer s’estudia la necessitat o no de
fer un sistema de tractament d’aigües per als equipaments i habitatges del nucli de Toses.
Al segon apartat s’analitza quin és el procés més adequat a les característiques de l’aigua
residual i a les condicions climàtiques de la zona. Per últim es discuteix quina és la millor
ubicació i configuració de la línea de tractament adoptada.
És necessari recordar que al nucli de Toses, al municipi de Toses l’abocament de les aigües
es fa directament en les rieres de la zona.

2 Actuacions possibles
S’han considerat les següents possibles actuacions a l’hora de definir un sistema que
solucioni el sanejament de les ARU del nucli de Toses.


Sistema de collectors fins a la connexió a un collector que la porti a una EDAR ( la més
propera seria a Nevà, altre nucli del municipi de Toses) ja construïda i en funcionament.



Sistema de depuració conjunt per a tots els equipaments i habitatges del sector.



Solució zero, és a dir, no fer cap tipus de tractament per a les aigües residuals de la zona.

2.1 Connexió de la xarxa de sanejament a l’EDAR de Nevà
Una possible solució per al tractament de les aigües del nucli de Toses en estudi és la
connexió mitjançant collectors a l’EDAR de Nevà que rep les ARU’s d’aquest mateix nucli
també emmarcat dins del terme municipal de Toses. Nevà s’emplaça 5km aigües avall del Riu
Rigard del nucli de Toses.
Aquesta solució comporta una reducció important de la aportació d’aigua a la llera del Riu
Rigard. És a dir, si es fa un bypass de la zona d’abocament actual (en termes de cabal d’aigua)
cap a 5km aigües avall del Riu Rigard, es perd un cabal necessari per a mantenir l’ecosistema del
Rigard en equilibri, ja que – recordem – que el nucli de Toses es situa a la capçalera de la Vall
del Toses i Vall del Rigard, per tant, el Riu en aquest estadi és poc cabalós i restar-ne cabal per
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bypass aigües avall pot tenir conseqüències significatives en quant a impacte ambiental i
ecològic per a les espècies aquàtiques.
Tal vegada, hauríem de pensar també en la longitud de collectors que necessitaríem (i en la
seva construcció) per tal de connectar la xarxa de sanejament de Toses amb l’EDAR de Nevà que
se situa 5km aigües avall del nucli de Toses. Al valor ambiental d’aquesta actuació, cal remarcar
que no ajuda a la restauració o recreació d’ecosistemes naturals ja que la Vall del Rigard i de
Toses són zones pràcticament verges on només alteren la natura els ramats de bestiar que hi
pasturen.
Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, la connexió dels habitatges a un sistema conjunt
que tractes les aigües residuals de tot el sector implicaria un fort impacte ambiental molt
contrari a l’esperit de la modificació del POUM. Per aquesta raó es desestima la construcció d’un
sistema de sanejament que doni servei a tots els equipaments i habitatges conjuntament de tota
la Vall de Toses ( nucli de Toses, nucli de Nevà i nucli de Fornells de la Muntanya, situat
entremig).

2.2 Sistema de sanejament únic per al nucli de Toses
Aquesta solució consisteix en la connexió de l’actual xarxa de sanejament de Toses a una
depuradora que se situaria dins del nucli de Toses ( o molt a la vora). Les ARU’s a tractar serien
les generades pels habitatges de Toses i els equipaments que ja han estat mencionats en altres
annexes. El collector recolliria únicament aigua residual donat que no hi ha una connexió en
forma de xarxa pluvial per a tota l’aigua recollida en episodis de pluja. Aquesta desguassa a
carrer i donat que el poble està situat a la falda de la muntanya amb forts pendents, les aigües
pluvials s’endeguen cap als marges, de manera que la terra de la muntanya les absorbeix.
La xarxa de sanejament del nucli de Toses porta les aigües per gravetat fins a un punt final
que és situat a escassos metres del punt d’abocament a llera. Es proposen sistemes de depuració
únicament per al nucli de Toses. Aquests sistemes poden consistir en una fossa sèptica o en
sistemes similars.

2.3 Solució zero
La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant deixar les coses tal i
com estan actualment.
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L’avantatge d’aquesta alternativa és que no existeixen costos de construcció, d’explotació ni
de manteniment de la futura depuradora. El cost mediambiental és el generat per l’abocament
de les aigües residuals de poc més de quatre-cents habitants equivalents sense cap tractament,
fet que comporta riscos sanitaris per a la flora, fauna i per als éssers humans.

2.4 Conclusió
Un cop estudiades les diferents actuacions possibles en referència al tractament de les
aigües residuals de la zona d’estudi s’ha optat per realitzar l’alternativa 2, la qual consisteix en
un Sistema de sanejament únic per als equipaments i habitatges del nucli de Toses.
Aquesta decisió s’ha pres principalment en base a qüestions ambientals donat el caràcter de
la modificació del POUM.

3 Alternatives de tractament
A continuació s’estudien quins són els millors sistemes de tractament per a la zona d’estudi.

3.1 Introducció a les diverses alternatives de tractament
Les EDARs habitualment es classifiquen de varies formes. Una possible classificació és
distingint la despesa energètica que precisen:
Tractaments convencionals: S’utilitzen en nuclis de població importants i produeixen

-

un efecte notable sobre el receptor. Utilitzen tecnologies que consumeixen energia
elèctrica de forma considerable y precisen mà d’obra especialitzada.
Tractaments naturals (tous o no convencionals): S’utilitzen en nuclis de població petits i

-

en edificacions aïllades. La seva principal característica és que té uns costos de
manteniment baixos i no precisa de personal qualificat. Necessiten poca o nulla energia
elèctrica.
3.1.1

Tractaments convencionals

Els processos convencionals biològics d’aplicació més comú en la depuració d’aigües
residuals urbanes són: els fangs activats, filtres percoladors i biodiscos. Sistemes convencionals
no biològics són els processos fisicoquímics.
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3.1.2 Tractaments naturals (tous o no convencionals):
Els sistemes naturals s’han classificat tradicionalment en dos grups: els que utilitzen el sòl i
els que utilitzen sistemes aquàtics. En la Taula 3.1 es mostra una classificació de sistemes
naturals.
Taula 3.1 Classificació de les tecnologies naturals de tractament de les aigües residuals

Sistemes d’aplicació subsuperficial (rases filtrants, llits
filtrants, pous filtrants, filtres d’ arena, llits de turba)

Sistemes basats
en el sòl

Sistemes
d’aplicació
superficial

Sistemes de tractament per
infiltració

- Sistemes de
infiltració lenta (filtres
verds)
- Sistemes de
infiltració ràpida

Sistemes d’escorrentia
superficial
- Natural (llacuna aeròbia, facultativa, anaeròbia)
Llacunatge
- Artificial (llacuna airejada)*

Sistemes basats
en l’aigua
Aiguamolls
construïts

- Flux superficial
- Flux subsuperficial

* Tot i que els llacunatges sovint es classifiquen com a tractaments naturals hi ha una despesa energètica

3.2 Sistemes

de

tractament

d’aigües

residuals

per

a

petites

comunitats
Existeix una gran varietat de tecnologies de tractament de les aigües residuals urbanes de
petites comunitats de menys de 2000 habitants. Al Programa de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes (PSARU) 2005 es recullen les recomanacions per al sanejament dels nuclis de menys
de dos mil habitants. També es fa referència a la tipologia de tractaments recomanats per
assolir-los, exposats a la
Taula 3.2.
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Taula 3.2 Tipologia de tractaments recomanats per a petites poblacions
50-

100-

200-

300-

400-

500-

1000-

100

200

300

400

500

1000

2000

++

++

++

++
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No

Llits macròfits

No

+

++

++

++

+

+

No

Llacunatge natural

No

+

++

++

++

++

++

+

Llacunatge airejat

No

No

No

+

+

++

++

++

No

No

No

No

+

++

++

No

Filtres percoladors

No

No

No

No

+

+

++

++

Fangs activats

No

No

No

No

No

No

++

++

Població
Infiltració al

<50

terremny

Biodiscs (amb
llacunes)

3.3 Criteris de selecció entre les diferents alternatives de tractament
Amb l’objectiu d’establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles,
resulta necessari comparar diversos aspectes. Els aspectes o variables considerades són les
següents:
1.

Superfície necessària per habitant equivalent

2.

Simplicitat en la construcció
 Moviment de terres
 Obra civil
 Equips

3.

Manteniment i explotació
 Simplicitat de funcionament
 Necessitat de personal
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

12

Annex 7è: L’Estudi d’Alternatives

 Duració del control
 Freqüència en el control
4.

Costos de construcció

5.

Costes de explotació i manteniment

6.

Rendiments d’eliminació
 DQO
 DBO
 SS
 NT
 PT
 Coliformes

7.

Estabilitat i fiabilitat de la depuració
 Efecte de la temperatura
 Terbolesa de l’efluent
 Variació de cabal i càrrega

8.

Impacte ambiental
 Molèstia de olors
 Molèstia de sorolls
 Molèstia de insectes
 Integració amb l’entorn
 Riscos per a la salut
 Efectes en el sòl

9.

Producció de fangs

3.4 Selecció d’alternatives de tractament
L’elecció entre els possibles sistemes de depuració s’inicia amb una fase de preselecció en
funció de les circumstàncies específiques de l’àrea on es realitza el projecte. En un primer
moment s’ha de tenir en compte la població de càlcul i la superfície disponible al nucli de Toses.
A partir d’aquestes dues variables es pot saber si alguna de les alternatives proposades en
l’apartat 3.2 resulten viables o bé han de ser rebutjades.
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3.4.1 Primera etapa de selecció
3.4.1.1

Població a tractar

A la
Taula 3.2, present a l’anterior apartat, s’indica la idoneïtat de cada tractament en relació a
la població servida. La població equivalent tractada és 433 hab – eq (suposem al voltant de 400)
(Annex de Població) de manera que acceptarem com a bones les alternatives que estan en el
rang d’entre 300 i 500 hab – eq. Cal tenir en compte que alguns dels tractaments presents a la
taula han d’anar precedits d’un tractament primari (fossa sèptica, tanc Imhoff, decantador
primari).
Seguint la
Taula 3.2 i el criteri anterior es descarta com a solució vàlida per al tractament de les aigües
residuals un tractament mitjançant fangs activats. La tendència dels fangs activats és a ser usats
quan la població és molt gran.
3.4.1.2 Superfície necessària
Seguidament es considera la necessitat de superfície de cadascuna de les alternatives
preseleccionades. A la Taula 3.3 es recull la superfície requerida per cadascuna de les
alternatives proposades.
Taula 3.3 Superfície necessària per a cada alternativa

Alternatives

Filtres percoladors
Biodisc

Superfície necessària (m2/hab)

0,6 – 1,8
0,5-1,7

Infiltració al terreny

2,0 – 25,0

Llacunatge

5,0 – 35,0

Llacunatge airejat

1,1 – 2,7

Aiguamolls

3,0 – 5,5

En les dues zones on pot ser ubicada l’EDAR es disposa de una superfície d’ al voltant de
1000 m2. Els habitants equivalents de la zona d’estudi sumen prop de 400 hab, així que els
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sistemes de tractament que necessitin una superfície superior a 5 m2/hab són menys viables;
això es veurà reflectit en la valoració numèrica de les alternatives en funció de l’àrea disponible.
3.4.2 Segona etapa de selecció
Aquesta segona etapa de selecció permet conèixer de forma raonada i justificada les
solucions més vàlides. En aquesta fase es tracta d’escollir com a solució de manera justificada
alguna de les sis alternatives preseleccionades. Amb aquest fi es realitzen tantes matrius com
efectes o variables contemplades en la selecció d’alternatives (de la Taula 3.4 a la Taula 3.17).
Els efectes es valoren per a cada alternativa preseleccionada amb xifres (m2/hab, €/hab,
€/habany, l de fang/m3…) o amb apreciacions adimensionals (S: senzill; MS: molt senzill; C:
complex; P: poc; R: regular…). Per a cadascun dels efectes ambdues formes de valoració es
traduiran en xifres numèriques entre 0 i 10, considerant que 0 és la situació més desfavorable
possible i 10 la més favorable. Alguns dels efectes contemplats es divideixen en subefectes per
facilitar la seva valoració.
Com a resultat final, s’obté una matriu final de selecció, Taula 3.18, on es fa una ponderació
de cadascun dels efectes analitzats en funció de les característiques del projecte. Aquesta matriu
proporciona un ordre raonat de les alternatives preseleccionades ja que cadascuna obté una
valoració que té en compte tots els efectes considerats:
i=9

Aj =

∑α a
ij

i=1
i=9

∑α

i

per a j = 1… 6
i

i=1

On α és la ponderació i a és la puntuació que té cada alternativa.
3.4.2.1

Matrius de selecció

Superfície necessària
Els sistemes de llacunatge necessiten entre 1 i 20 m2/hab. Els sistemes convencionals
d’aireació prolongada i els processos de biopellícula (filtres percoladors i biodiscos) requereixen
de poca superfície (0,2 – 1,0 m2/hab) La superfície requerida per a cada sistema de tractament i
la seva valoració estan reflectides en la Taula 3.4 i la Taula 3.5.
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Taula 3.4 Superfície requerida per a cada sistema de tractament

Demanda de Superfície

Alternatives

(m2/hab)

Infiltració al terreny (ràpida)

2,0 – 25,0

Aiguamolls construïts

3,0 – 5,5

Llacunatge natural (convencional)

5,0 – 35,0

Llacunatge airejat

1,1 – 2,7

Biodiscs

0,5 – 1,5

Filtres percoladors

0,6 – 1,8

Taula 3.5 Valoració numèrica de la idoneïtat de cada alternativa en funció de l’àrea disponible

Alternativa

Total

Nota

Infiltració al terreny (ràpida)

7

7

Aiguamolls construïts

8

8

Llacunatge natural (convencional)

8

8

Llacunatge airejat

10

10

Biodiscs

10

10

Filtres percoladors

10

10

Pes

10

Simplicitat de construcció
El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema constructiu
resulta senzill d’executar. Els sistemes de llacunatge són els que poden presentar una major
complexitat en la fase constructiva del moviment de terres.
D’altra banda, els sistemes convencionals (llacunes airejades, filtre percolador i biodiscos)
plantegen situacions més complexes en la installació dels equips mecànics de mode que la seva
valoració numèrica és més baixa. La valoració d’aquest aspecte es troba en la Taula 3.6 i en
Taula 3.7.
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Taula 3.6 Simplicitat en la construcció de cada alternativa de tractament

Moviment de

Obra civil

Equips

S

MS

MS

MS

MS

MS

Llacunatge natural (convencional)

C

MS

MS

Llacunatge airejat

S

MC

MC

Biodiscs

MS

C

C

Filtres percoladors

MS

C

C

terres
Infiltració al terreny (ràpida)
Aiguamolls construïts

Taula 3.7 Valoració numèrica de la simplicitat constructiva de cada alternativa

Moviment de

Obra

terres

civil

Infiltració al terreny (ràpida)

8

Aiguamolls construïts

Equips

Total

Nota

10

10

28

9

10

10

10

30

10

Llacunatge natural (convencional)

5

10

10

25

8

Llacunatge airejat

8

3

3

14

5

Biodiscs

10

6

5

21

7

Filtres percoladors

10

5

5

20

7

Pes

10

10

10

30

Explotació i manteniment
El llacunatge és el sistema que ofereix major simplicitat de funcionament. Els sistemes més
complexos de installació, llacunes airejades i filtre percoladors, són també els més complexos.
Això mateix succeeix també en el manteniment i control dels diversos sistemes de tractament ja
que els sistemes de llacunatge i d’aiguamolls requereixen de menys control que la resta de
processos. També cal dir que els sistemes convencionals són més flexibles a l’hora de corregir
anomalies i problemes. La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 3.8 i a la Taula 3.9.
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Taula 3.8 Explotació i manteniment de cada alternativa de tractament

Simplicitat

Necessitat de

Durada del

Freqüència

personal

control

en el control

S

P

P

PF

Aiguamolls construïts

MS

P

P

PF

Llacunatge natural (convencional)

MS

P

P

PF

Llacunatge airejat

MC

M

M

MF

Biodiscs

C

P

R

F

Filtres percoladors

C

M

M

F

de
manteniment
Infiltració al terreny (ràpida)

Taula 3.9 Valoració numèrica de l’explotació i manteniment per a cadascuna de les alternatives

Simplicitat
de

Necessita

Durada

Freqüència

mantenimen

t personal

del control

en el control

8

10

10

10

10

10

Llacunatge airejat

Total

Nota

10

38

9

10

10

40

10

10

10

10

40

10

2

4

4

3

13

3

Biodiscs

4

10

7

5

26

6

Filtres percoladors

4

4

4

8

20

5

10

10

10

10

40

t
Infiltració

al

terreny

(ràpida)
Aiguamolls construïts
Llacunatge

natural

(convencional)

Pes

Costos de construcció
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Els sistemes més costosos d’implantació són, amb diferència, els d’aplicació subsuperficial,
si bé el rang d’aplicació es redueix a nuclis molt petits. Per a la resta de procesos el cost de
construcció es mou entre els 12 €/hab (infiltració ràpida) i 300 €/hab (llacunes airejades), amb
un valor mig de 156 €/hab. La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 3.10.
Taula 3.10 Costos de construcció, en €/hab, de cadascuna de las alternatives de tractament

100 –

201 –

501 –

Valors

200

500

1.000

mitjos

-

-

-

-

10

250

-

-

250

7

-

1

160

8

620

500

400

510

2

-

-

-

-

-

Filtres percoladors

540

430

340

440

4

Pes

10

10

10

10

40

Habitants
Infiltració al terreny (ràpida)
Aiguamolls construïts
Llacunatge natural (convencional)
Llacunatge airejat
Biodiscs

Nota*

* La Nota final dels processos el cost de construcció del qual és desconegut entre 100 i 1000 hab està
basada en els costos de construcció de poblacions d’entre 1001 i 10000 habitants.

Costos de manteniment i explotació
Els processos més costosos en explotació són els d’aplicació subsuperficial. La resta de
sistemes tenen costos que es troben entre 2 €/habany (llacunatge) i 30€/habany (llacunatge
airejat), amb un valor mig de 15 €/habany. La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula
3.11.
Taula 3.11 Costos de manteniment i explotació, en €/hab (1990), de cada alternativa de tractament

100 –

201 –

501 –

Valors

200

500

1.000

mitjans

Infiltració al terreny (ràpida)

-

-

-

-

9

Aiguamolls construïts

-

-

-

-

10

1

-

5

6

10

36

30

25

30

5

Habitants

Llacunatge
(convencional)
Llacunatge airejat

natural

Biodiscs
Filtres percoladors

Nota*

7
25
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* La Nota final dels processos el cost de construcció del qual és desconegut entre 100 i 1000 hab està
basada en els costos de construcció de poblacions d’entre 1001 i 10000 habitants.

Rendiments
En general als sistemes de aplicació al terreny, tant superficial como subsuperficial, tenen
nivells molt alts de rendiment en la depuració de aigües residuals, una mica majors que en els
tractaments basats en l’aigua
 DQO, DBO. Els tractaments d’ aplicació subsuperficial son los que presenten major
rendiment, amb valors mitjos que oscillen entre el 78 i el 94%. A la resta de
sistemes, els valors mitjos d’eliminació de matèria orgànica oscillen entre 70 i el
80%.
 SS. Els rendiments d’eliminació de matèria en suspensió són alts en tots els sistemes
proposats
 Nt, Pt. Els majors rendiments d’eliminació de nutrients s’aconsegueix en els sistemes
d’aplicació superficial 90% i amb el llacunatge d’aireació prologada. Els nivells més
baixos s’obtenen amb el sistema de llacunatge.
 Coliformes fecals. El llacunatge i els sistemes d’aplicació al terrenys arriben a
rendiments d’eliminació que superen les 2 unitats logarítmiques essent per tant els
més eficients.
La valoració d’aquest aspecte es troba en la Taula 3.12 i en la Taula 3.13.
Taula 3.12 Rendiment (en %) de cadascun dels sistemes de tractament

DQO

DBO

SS

Nt

Pt

Col. fecals

Infiltració al terreny (ràpida)

60-75

80-99

92-99

25-90

90

99-99,9

Aiguamolls construïts

55-80

60-92

56-95

25-65

20-40

99

Llacunatge natural (convencional)

45-70

60-95

49-90

60

10-35

86

Llacunatge airejat

68-90

85-99

83-99

50-90

15-70

90

Biodiscs

65-75

70-97

75-97

70-90

15-30

85

Filtres percoladors

68-81

60-95

52-90

15-70

5-30

80-90
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Taula 3.13 Valoració numèrica del rendiment en cada sistema de tractament

DQO

DBO

SS

Nt

Pt

Infiltració al terreny (ràpida)

7

9

9

6

9

Aiguamolls construïts

7

8

8

5

Llacunatge natural (convencional)

5

7

8

Llacunatge airejat

8

9

Biodiscs

7

Filtres percoladors
Pes

Col.

Total

Nota

10

37

8

3

9

31

7

5

1

10

28

6

9

7

4

9

36

8

9

8

9

2

8

35

8

7

8

7

4

2

9

30

7

10

10

10

5

5

5

45

fecals

Estabilitat
En general, els processos de depuració d’aigües residuals més estables són els d’aplicació en
el terreny, processos de biopellícula i tractaments convencionals. Els més inestables són els
sistemes de llacunatge. Aquesta estabilitat ve donada per les diverses circumstàncies que
coincideixen en els aiguamolls:
- La temperatura incideix molt notablement en la velocitat de les reaccions biològiques que
degraden la matèria orgànica i els nutrients. Els llacunatges són els sistemes que es veuen més
afectats per les baixes temperatures.
- La variabilitat de la qualitat de l’efluent és petita als processos d’aplicació d’aigües
residuals al terreny. Els processos convencionals i de biopellícula ocupen una posició
intermèdia i els efluents de llacunatges pateixen la major variabilitat.
- Els sistemes més estables davant les variacions de càrrega hidràulica o contaminants són
de nou els sistemes d’aplicació al terreny. També resulten esser molt estables els llacunatges i en
aquest cas els processos convencionals i de biopellícula són els menys fiables davant les
variacions. La valoració d’aquest aspecte es troba en Taula 3.14.
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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Taula 3.14 Estabilitat de cada tipus de tractament

Efectes

Terbolesa

Variació de Cabal-

temperatura

efluent

Càrrega

6

10

5

Total

Nota

10

26

9

3

10

18

6

3

2

10

15

5

Llacunatge airejat

5

3

10

18

6

Biodiscs

7

5

5

17

6

Filtres percoladors

5

5

5

15

5

10

10

10

30

Infiltració al terreny
(ràpida)
Aiguamolls construïts
Llacunatge

natural

(convencional)

Pes

Impacte ambiental
Les valoracions numèriques recollides a la Taula 3.16 són el resultat d’una recopilació
bibliogràfica (Taula 3.15). Donada la importància que té el projecte al construir-se en un futur
parc rural es recomana fer un estudi més profund i amb participació multidisciplinar.
Els sistemes que presenten major integració ambiental són els processos de biopellícula i
els aiguamolls construïts. Els llacunatges generen un major impacte, especialment les llacunes
anaeròbiques. Els sistemes convencionals (filtres percoladors i biodiscos) ofereixen bones
prestacions en quant a molèsties i baixes en integració ambiental.
Taula 3.15 Impactes ambientals de cada alternativa de tractament

Infiltració al terreny
(ràpida)
Aiguamolls
construïts

Molèstia

Molèstia

Molèstia

Integració

Riscos per

Efectes

d'olors

de sorolls

d’insectes

en l’entorn

a la salut

en el sòl

PF

PI

PN

N

A

PF

PA

PI

PN

B

A

PN
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Llacunatge natural

PF

PI

PN

N

A

PN

Llacunatge airejat

PA

PF

PI

M

Ba

Pl

Biodiscs

PN

PA

PA

M

Ba

Pl

Filtres percoladors

PA

PA

PA

M

Ba

Pl

(convencional)

Taula 3.16 Valoració numèrica de los impactes ambientals que produeixen els diferents tractaments

Molèstia
d'olors
Infiltració

al

Molèstia
de
sorolls

Molèstia
d’insectes

Integració

Riscos

Efectes

amb

per a la

en el

l'entorn

salut

sòl

Total

Nota

2

10

5

7

4

2

30

5

8

10

6

10

4

5

43

7

3

10

5

7

4

5

34

6

Llacunatge airejat

8

2

10

4

10

10

44

7

Biodiscs

5

8

10

5

10

10

48

8

8

8

8

5

10

10

49

8

10

10

10

10

10

10

terreny (ràpida)
Aiguamolls
construïts
Llacunatge
natural
(convencional)

Filtres
percoladors
Pes

60

Producció de fangs
El tractament dels fangs produïts en els processos de depuració és un dels temes que més
pot afectar els costos d’explotació ocasiones i per tant s’han de considerar prioritaris aquells
sistemes que produeixin menys.
Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficialment, tenen una
producció de fangs pràcticament nulla, si bé necessiten de pretractaments o tractaments
primaris que sí que en generen. El llacunatge airejat és una de les alternatives preseleccionades
que produeix major quantitat de fangs. El llacunatge convencional genera una quantitat similar
de fangs que els tractaments previs dels sistemes d’aplicació al terreny, però en aquest cas, degut
a les grans dimensions de les llacunes, els fangs són emmagatzemats molt de temps i arriben a la
seva mineralització. L’extracció d’aquests fangs es fa amb molta menor freqüència en qualsevol
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dels altres tractaments. Al processos de biopellícula la producció de fangs és inferior a
l’obtinguda en tractaments convencionals i una mica superior a la que hi ha als tractaments
previs i llacunatges. La valoració de la producció de fangs està a la Taula 3.17.

Taula 3.17 Producció de fangs (litres fang/m3 aigua residual tractada) de cada alternativa

Producció de fangs

Total

Infiltració al terreny (ràpida)

≈0

10

Aiguamolls construïts

≈0

10

0,5-2

9

Llacunatge airejat

3-7

7

Biodiscs

4-6

6

Filtres percoladors

1-3

9

Llacunatge natural (convencional)

Pes

10

3.4.3 Matriu final de selecció
Fins aquí s’han comparat els diferents sistemes de tractament en funció de les variables
seleccionades. Ara, totes les notes obtingudes en les nou variables es resumeixen en la matriu de
la Taula 3.18. En aquesta matriu s’ha establert un pes específic per a cadascun dels nous
aspectes considerats. Aquesta ponderació depèn de la importància que es doni a cada aspecte
tenint en compte les característiques pròpies de l’àrea on s’executa el projecte i és important ferla de forma objectiva.
S’ha establert una puntuació total de 100 punts. La suma de les nous variables ponderades
ha de sumar, per tant, aquesta quantitat.
3.4.3.1

Superfície necessària

La superfície és un factor important però no determinant ja que es disposa de prop de 1000
m2 en dues zones properes. A més estes zones està previst al POUM que passin a ser de
titularitat pública si no ho són ja, de manera que el cost d’expropiació no repercutiria en el
projecte. Les zones no estan ocupades actualment per cap tipus d’activitat i només estan
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cobertes per una capa de terra vegetal; per aquestes raons s’ha valorat la importància de la
superfície necessària en 7 punts sobre cent.
3.4.3.2 Simplicitat de construcció
Sempre és recomanable que les obres siguin fàcils d’executar. No obstant, al nostre país es
disposa d’experiència i de ma d’obra suficientment qualificada per a realitzar qualsevol tipus de
depuradora que s’ha plantejat a l’estudi d’alternatives. Per aquesta raó s’ha . Per aquesta raó s’ha
considerat que aquest aspecte no té una importància cabdal i s’ha donat un pes de 7 punts
sobre cent.
3.4.3.3 Simplicitat d’explotació i manteniment
Aquesta és una variable que té molta importància en petits municipis on no és fàcil disposar
de mà d’obra especialitzada. Per a Toses, seria una gran avantatge, donat que la població
s’envelleix i no és molt especialitzada. Tot i això, se li ha donat un pes de 10 punts perquè la
simplicitat d’un sistema afecta al cost de l’explotació ja que quan més especialitzat sigui el
personal més car és, i perquè quan més senzill és el manteniment menys problemàtiques són les
avaries temporals.
3.4.3.4 Costos de construcció
Els costos de construcció en aquest cas no són determinants a l’hora de decidir quina
alternativa de tractament és més adequada però donat els temps de crisi actuals, resulta
interessant trobar un mètode de depuració que requereixi d’un cost de construcció el mínim
possible, malgrat poder acollir-se a diversos programes d’àmbit europeu que ajudin
financierament a la construcció. Per tant, els costos de construcció tenen un pes total de 12
punts.
3.4.3.5 Costos d’ explotació i manteniment
Aquesta és una variable que té molta importància en petits municipis les arques municipals
dels quals poden veure’s bastant afectades davant de despeses fixes. Toses té unes dimensions
que no permeten fer front a despeses enormes. Es valorat amb deguda importància aquest
aspecte. Per tant, el pes assignat és de 12 punts sobre cent.
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3.4.3.6 Rendiment
El rendiment és un punt important però s’ha cregut més rellevant donar més importància a
l’estabilitat que al rendiment. S’ha de tenir en compte que en qualsevol cas la planta es
dimensiona per a complir com a mínim els criteris de qualitat que marca la normativa. Per tant,
interessa més complir que aquests criteris es compleixin sempre amb una qualitat de l’efluent
suficient que no que l’efluent sovint tingui una el rendiment. Per tot això es dóna una puntuació
màxima al rendiment de 10 punts sobre cent.
3.4.3.7 Estabilitat
L’estabilitat és una variable fonamental quan el medi receptor és sensible a la
contaminació. En el nostre cas, .donat que fixem un horitzó de que rebassa el 2015 – any en que
la UE demana una qualitat mínima a les masses d’aigua a través de la DMA, suposarem que el
2030 l’estat ecològic serà prou bo, per tant, es dóna bastant importància a aquest aspecte. Cal
tenir en compte que durant la major part del temps, no hi ha un cabal d’aigua al medi receptor
que pugui diluir els efectes d’un efluent poc depurat.
Per tant, aquest element és considerat important essent la valoració d’aquest element igual
a 10 punts sobre cent.
3.4.3.8 Impacte ambiental
L’impacte ambiental de la planta és el punt que més importància té a l’hora de la
construcció de l’EDAR. Aquesta estarà situada suposadament a l’entrada del nucli de Toses, per
tant, a la vista de tothom qui entri al poble i ha d’estar totalment integrada en l’entorn de
manera que l’impacte visual ha de ser molt reduït. Com que la planta estarà situada al costat de
la llera del Rigard, s’haurà de vigilar també que hi hagi una bona integració en el curs de l’aigua.
Avui dia no es pot concebre una obra – sigui del tipus que sigui – sense pensar en l’impacte
ambiental que rep el medi ambient o el medi ecoògic – o simplement circumdant – donat que és
qui haurà de conviure amb la infraestructura al llarg del temps. Com a projectistes s’ha de
pensar més enllà de l’obra i usar la capacitat d’empatia que tenim i ficar-se dins la pell de les
persones – o, si cal – éssers que viuen al voltant de l’obra que concebem. Només així ens
adonarem de si allò que ens causarà la nova infraestructura ens ( a més a més de l’efecte
desitjat), si els efectes collaterals o secundaris ens afectaran en el nostre dia a dia o a la nostra
vida. El pes d’aquest element és per tant molt considerable, donant-li un valor de 25.
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3.4.3.9 Producció de fangs
La producció de fangs i la seva posterior gestió impliquen costos importants. Tot i així,
aquest és un aspecte secundari degut a que el volum de fangs serà petit. Per aquesta raó, la
producció de fangs és un element de relativa importància en aquest projecte i el valor del pes
assignat és de 7 punts.
A continuació es presenta la matriu final de selecció a la Taula 3.18.

Explotació i manteniment

Costos de construcció

Rendiment

Estabilitat

Impacte ambiental

Producció de fangs

Total

49

63

90

120

108

80

90

125

70

795

Aiguamolls construïts

56

70

100

84

120

70

60

175

70

805

Llacunatge natural (convencional)

56

56

100

96

120

60

50

150

63

751

Llacunatge airejat

70

35

30

24

60

80

60

175

49

583

Biodiscs

70

49

60

80

84

90

60

200

42

735

Filtres percoladors

70

49

50

48

84

70

50

200

63

684

Pes relatiu

7

7

10

12

12

10

10

25

7

100

manteniment

Simplicitat de construcció

Infiltració al terreny (ràpida)

Costos d’explotació i

Superfície necessària

Taula 3.18 Matriu final de selecció

De les 6 alternatives preseleccionades són preferents, en aquest ordre, el
sistema d’aiguamolls construïts, posteriorment la infiltració ràpida i els sistemes
de llacunatge convencional. Tots aquests sistemes obtenen una puntuació molt similar.
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3.5 Descripció i anàlisi de les alternatives del sistema de tractament
seleccionades
En aquest punt es descriuen les alternatives més adequades per al tractament de les aigües
residuals de Toses, obtingudes en la matriu final de solució. També es discuteixen les
característiques d’aquestes alternatives que las fan viables o no en funció de les propietats del
terreny on s’ubicarà la depuradora. S’ha de tenir en compte que aquestes alternatives poden no
ser viables com a tractament únic i s’han de combinar amb processos previs
3.5.1 Infiltració ràpida
El sistema de infiltració ràpida consisteix en aplicar de forma intermitent l’aigua residual,
prèviament tractada en unes balses, al terreny. L’aigua residual s’infiltra horitzontal i
verticalment a través del sòl i, es depura per infiltració a través del terreny, essent en les capes
superficials on la degradació dels contaminants és màxima. Els principals mecanismes que
actuen en la eliminació de contaminants són l’adsorció i la precipitació química. La vegetació és
escassa o nulla i per tant aquesta no actua en la depuració.
El sistema d’infiltració es el sistema d’aplicació en el terreny on es poden aplicar majors
càrregues hidràuliques degut a l’alta permeabilitat exigida a aquest. Per això també es pot
denominar sistema d’aplicació en el terreny d’alta càrrega.
3.5.1.1

Exigències i requisits principals

a) Condicions climàtiques: no imposen grans limitacions. És el tractament natural basat en
el sòl més adaptable als climes freds, perquè no depèn de la vegetació. Quan la
temperatura baixa per sota de 0 ºC i es produeix congelació, no és aconsellable aplicar
aigua residual, la qual ha de ser llavors emmagatzemada per a aplicar-la posteriorment.
b) Profunditat del nivell freàtic: ha de ser de un mínim de 3 metres. Es pot utilitzar amb
profunditats menors quan s’installen drenatges subsuperficials i s’impermeabilitza el
terreny en profunditat. La existència d’una capa poc gruixa de sòl sobre un subsòl poc
permeable en superfície pot limitar l’aplicació de aquests sistemes de tractament.
c) Permeabilitat del terreny: ha de ser elevada. Els terrenys que solen utilitzar-se són
arenosos, amb permeabilitat superior a 2,5 cm/h. Si no es disposa d’aquesta
permeabilitat, la superfície d’infiltració necessària augmenta considerablement.

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

28

Annex 7è: L’Estudi d’Alternatives

3.5.1.2

Avantatges

a) Les necessitats de personal per a l’explotació i el manteniment del sistema són mínimes.
b) Pot contribuir indirectament a la recarrega d’aqüífers.
c) Com els rendiments d’eliminació dels contaminants són elevats, es pot recuperar
l’efluent amb drenatges i reutilitzar-lo.
3.5.2 Llacunatge convencional (o natural)
El llacunatge consisteix en una sèrie de reactors (llacunes generalment excavats en el
terreny i capaços de funcionar com depòsits de magatzem d’aigua residual durant períodes de
temps determinats. La depuració de l’aigua residual té lloc per sedimentació de la matèria en
suspensió i degradació microbiana de la matèria orgànica.
En un sistema de llacunatge normalment es combinen diferents tipus de llacunes que es
classifiquen segons la distribució d’oxigen i la profunditat:
 Llacunes aeròbies: tenen poca profunditat, entre 0,5 y 1,5 m, de manera que la llum
penetra totalment i hi ha condicions aeròbiques en tot el volum d’aigua. L’aportació
d’oxigen arriba de la producció de les algues i de la transferència d’aquest des de
l’atmosfera.
 Llacunes facultatives: La seva profunditat oscilla entre 1,5 i 2,0 m de manera que hi
ha una part aeròbica en la part superficial i una part anaeròbica en el fons de la
llacuna on predomina la fermentació àcida i metànica
 Llacunes anaeròbiques. Tenen una profunditat d’entre 2 i 5 m. En aquest tipus de
llacunes es mantenen condicions anaeròbiques en la major part del volum d’aigua.
3.5.2.1

Exigències i requisits principals

a) Condicions climàtiques: la temperatura és un factor molt important en un projecte de
llacunes naturals ja que influeix en l’activitat fotosintètica de les microalgues i ens altres
reaccions biològiques. L’interval de temperatures en que el funcionament del sistema és
òptim està comprès entre 10 i 37 ºC. No es recomana construir sistemes de llacunatge
quan la temperatura de l’aigua del mes més fred és menor o igual a 5ºC ja que en
aquestes condicions es difícil que es donin les reaccions bioquímiques òptimes del
procés.
b) Profunditat del nivell freàtic: ha de estar sempre por sota del fons de les llacunes
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c) Permeabilitat del terreny: els sòls més adequats son els de baixa permeabilitat com els
argilosos. En cas contrari, el fons de les llacunes ha de ser impermeabilitzats per evitar la
contaminació de les aigües subterrànies.
3.5.2.2 Avantatges
a) És la tecnologia natural que requereix operacions de manteniment i explotació més
esporàdiques.
b) No precisa d’alimentació energètica
c) Arriba a rendiments alts d’eliminació de la matèria orgànica i matèria en suspensió.
L’efluent pot reutilitzar-se en el rec de cultius.
d) Absorbeix fàcilment les puntes de càrrega contaminant degut a l’efecte regulador del
volum d’aigua contingut en les llacunes.
3.5.2.3 Inconvenients
a) Les llacunes anaeròbies, i en menor grau les facultatives, tenen mala fama degut al mal
aspecte que presenten i a les males olors que poden generar.
b) Tenen un valor paisatgístic pobre
3.5.3 Aiguamolls construïts
Els aiguamolls construïts són sistemes de depuració d’aigües residuals constituïts per
llacunes de poca profunditat (omplertes o no de medi granular) on creix vegetació pròpia de
zones humides.
Els aiguamolls construïts es classifiquen segons el flux hidràulic en:
 Aiguamolls de flux superficial: es tracta de sistemes formats per basses o canals en
parallel amb el fons impermeable, vegetació emergent i normalment poc profunds
(0,3 – 0,6 m). El tractament el fa la vegetació i la biopellícula adherida a aquesta
mentre l’aigua travessa l’aiguamoll.
 Aiguamolls de flux subsuperficial: són sistemes formats per basses o canals amb el
fons impermeable; estan reblides amb un medi granular i solen tenir una
profunditat major (0,5 – 1 m de profunditat). El medi granular proporciona un medi
propici per al creixement de la vegetació i el desenvolupament de biopellícula. El
nivell de l’aigua es manté per sota de la superfície del medi granular.
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Els aiguamolls de flux superficial tenen problemes de males olors i de proliferació de
vectors quan reben efluents primaris i per això són majoritàriament utilitzats com tractament
terciari.
3.5.3.1

Exigències i requisits principals

a) Condicions climàtiques: la temperatura és un factor important en el disseny dels
aiguamolls igual que succeeix en els llacunatges. No obstant, la vegetació proporciona
una certa protecció tèrmica.
b) Profunditat del nivell freàtic: ha de estar por sota de l’excavació amb l’objectiu d’evitar la
contaminació dels aqüífers.
c) Permeabilitat del terreny: ha de ser preferiblement baixa. Normalment els llits han de
ser impermeabilitzats per evitar la contaminació de las aigües subterrànies..
3.5.3.2 Avantatges
a) Baix cost de implantació i explotació. No hi ha costos addicionals d’equipaments elèctrics
ni de gestió de fangs. No es necessària la contractació de personal especialitzat.
b) L’efluent és de bona qualitat, alts rendiments en l’eliminació de DBO5 i nutrients.
c) Té una bona resposta enfront a les variacions instantànies de càrrega i cabal gràcies a
l’efecte regulador dels llits.
d) Sovint tenen un impacte ambiental positiu ja que s’utilitzen amb fins de restauració
d’ecosistemes humits.
3.5.3.3 Inconvenients
a) No és fàcil dissenyar–los degut a l’alt nombre de processos i mecanismes implicats en la
depuració.
b) Pocs factor de control durant l’operació, només es pot canviar la profunditat de la làmina
d’aigua.
3.5.4 Anàlisi de les alternatives contemplades
Els sistemes de tractament de les aigües residuals basades en l’aplicació directa de l’aigua
sobre la superfície del terreny com són els sistemes d’infiltració ràpida, requereixen d’unes
determinades condicions hidrogeològiques i geotècniques de la zona, les quals no es donen en la
nostra àrea d’estudi. Com no es coneix la proximitat del nivell freàtic, per precaució és
desaconsellable la construcció d’un procés de depuració basat en l’aplicació superficial de l’aigua
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residual en el sòl, a causa de la possibilitat de contaminar severament les aigües, tant
subterrànies com superficials, que són emprades per al consum humà. La geologia de la zona no
és propicia, donada la composició del sòl, principalment llims, ja que s’hauria de comprar
material granular o utilitzar superfícies majors per a que l’aigua s’infiltri evitant l’escorrentia.
El llacunatge té els inconvenients del pobre valor paisatgístic i de les males olors que pot
generar. A més a més que a Toses, tal i com hem vist a Clima, té temperatures molt baixes de
funcionament que farien aquest mètode totalment desaconsellable.
Els resultats d’aquesta anàlisi indiquen que la tecnologia més apropiada com tractament de
les ARU de Toses és un sistema d’aiguamolls construïts. Aquest sistema combina els aiguamolls
de flux subsuperficial que donen a l’aigua un tractament secundari amb aiguamolls de flux
superficial per al refinament de les aigües. A més, cal construir un tractament primari que
precedeixi els aiguamolls.

4 Selecció de la ubicació de la planta
Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de situació del sistema de
depuració de les aigües residuals del nucli de Toses.
L’emplaçament del punt d’abocament a la llera (coincidint amb el punt de mínima cota de
la xarxa de sanejament del nucli de Toses i, alhora, punt de màxima recollecció de les ARU’s),
ens porta indubtablement a pensar que és allà i només allà on s’hauria d’ubicar la nostra EDAR.
L’altra alternativa d’ubicació seria als terrenys que hi ha més enllà del poliesportiu del
municipi de Toses, la pega per a aquesta ubicació és que s’hauria de bombejar les ARU’s per a
donar energia a l’aigua i també s’haurien d’extendre molts metres de collectors, amb el seu cost
de construcció (pels collectors) i de manteniment per a la bomba.

4.1 Criteris de selecció de la ubicació de la planta
Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els
següents criteris:
A) Facilitat de transport de les aigües residuals a depurar a l’estació depuradora.
B) Accessibilitat.
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C) Impacte ambiental, impacte estètic, visual i acústic. Acceptació de la població. (En
menor mesura, potser).
D) Característiques del terreny d’ubicació. Condicionaments geotècnics (fàcilment
excavables) i de relleu (terreny adequat topogràficament), a més de condicionaments
hidrològics (seguretat enfront d’inundacions).
E) Compatibilitat amb els usos del sòl.

4.2 Alternatives d’ubicació de l’EDAR
Tenint en compte aquests els criteris de selecció exposats en l’apartat 4.3 s’ha optat per les
dues àrees següents per a la localització de la planta depuradora (Figura 4.2).
1. Zona A: situada prop del punt d’abocament a llera i recollecció de les ARU’s.
2. Zona B: al costat del poliesportiu.

Figura 4.1 (a) Plànol de les alternatives (A)

És de vital importància comentar que en aquest retall d’Ortofoto de l’ICC, és on va a parar el
desguàs de la xarxa de sanejament de Toses. Justament on hi ha la petita explanada on es pretén
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construir l’EDAR. Per tant és una ubicació idònia per tal d’evitar fer collectors, si bé és cert que
potser s’hauria de reduir el terraplè que ocupa el final de l’estació d’ADIF de Toses.

A continuació veurem l’opció B:

Figura 4.2 (b) Plànol de les alternatives (B)

4.3 Anàlisi comparatiu
Amb la finalitat d’escollir entre les dues opcions la més adequada per a la installació de
l’EDAR, s’estudia de forma comparativa cadascun dels requeriments definits anteriorment.
4.3.1 Connexió amb les aigües residuals a depurar
Pel que fa a la connexió l’arribada de l’aigua residual a depurar, la zona A proporciona
majors facilitats ja que és justament on hi ha el desguàs de la xarxa de sanejament amb el
posterior abocament a llera.
La zona B està més lluny i és necessari la construcció d’un collector que reculli les aigües
residuals de Toses. Aquest collector tindria una distància de 150 metres. A més, és necessària la
construcció d’una petita estació de bombament per tal de remuntar la cota de desnivell. En
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aquest sentit i sense entrar en els detalls, s’ha considerat que la zona A és més adequada per ser
més senzilla i econòmica l’arribada de l’aigua.
4.3.2 Accessibilitat
Per a arribar fins a l’EDAR, tant en fase constructiva com en l’explotació, en ambdues zones
A i B no és necessari realitzar nous accessos per a accedir a elles, ja que els camins existents
actuals són suficients. En el cas de la zona B sí que seria necessari ampliar el camí existent.
Aquesta actuació, però, està contemplada en el POUM. No cal preveure un augment de tràfic
rodat associat al funcionament de l’EDAR.
4.3.3 Impacte ambiental
Les dues zones es troben en terrenys no urbanitzats no empleats per al cultiu. La
construcció de la planta depuradora en les dues zones comporten uns moviments de terra que
suposen un impacte ambiental lleu. D’altra banda, el sistema de tractament de les aigües
residuals escollit consisteix en un sistema natural (aiguamolls construïts) que proporcionen
l’oportunitat de crear ecosistemes al seu al voltant.
Quant al collector que permet transportar l’aigua residual fins a la depuradora, l’impacte es
limita a aquest efecte que té la seva construcció. Una vegada construïda l’obra lineal, no hi ha
impactes addicionals, ja que l’obra queda sota terra. En la zona A, aquest impacte ambiental és
nul, doncs el collector que va des del final de la xarxa de sanejament va a parar a la zona A
automàticament i és qui efectua l’actual abocament a llera. En la zona B es suma a aquest
impacte, el que suposa travessar tot el nucli de Toses per arribar fins a la ubicació de la zona B.
Per tant, cal tenir en compte l'impacte ambiental negatiu durant la construcció de l’obra. Podem
estimar que l’Impacte Ambiental seria moderat.
Cal assenyalar que al situar la planta de tractament en la zona A, existeix la possibilitat que
l’emissió d’olors i la proliferació d’insectes puguin afectar negativament als usuaris de la
carretera propera, ja que la zona A es troba més pròxima a zones habitualment ocupades per
activitat humana que la zona B. D’altra banda, si el manteniment és correcte, no ha d’afectar a la
gent propera a la depuradora. Els problemes de vectors és un aspecte que es resol fàcilment
mitjançant una campanyes de tractament dels aiguamolls de flux superficial. Pel que fa a
l'impacte acústic no representa un problema ja que no hi ha motors que generin soroll.
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En ambdós casos, seria necessari fer un esforç per donar una imatge d’higiene i eficàcia de
la planta, ja que en cas contrari, l'impacte negatiu sobre els ciutadans podria ser important.
4.3.4 Característiques del terreny d'ubicació
Ambdues zones A i B són terrens de similars característiques geològiques, una capa més o
menys profunda de cobertura vegetal i material sedimentari. El sòl no representa cap problema
quant a dificultat de excavabilitat per a la construcció de la EDAR.
Amb referència al nivell freàtic no es coneix en cap cas la cota d’aquest. Pel que fa al
collector, la seva posició no fa pensar en la possibilitat que entri en contacte amb el nivell
freàtic.; si això no fos així, es deuria tenir en compte les possibles infiltracions més o menys
importants en el collector.
En la zona A, el terreny presenta en una part pendents més pronunciades que en la zona B.
Això implica en principi un major moviment de terres per a la construcció de l’EDAR, doncs els
sistemes naturals basats en aiguamolls construïts o en llacunatge requereixen superfícies planes,
a més d’una major dificultat en l’ampliació de la depuradora.
En conclusió, el relleu en termes generals no afecta en gran mesura en l’elecció de les dues
possibles ubicacions.
4.3.5 Compatibilitat amb els usos del sòl
Les dues zones alternatives estan situades en zones incloses al POUM com zones que poden
esdevenir públiques mitjançant la seva compra. La zona A té la qualificació dins de límits de sòl
urbanitzable, amb delimitació de zona verda. La zona B i els seus voltants estan situats en
terrenys qualificats com a zona verda al costat d’un equipament.
4.3.6 Resultat de l’anàlisi comparativa
Fins a ara ja s’han comentat aquells conceptes considerats importants per a escollir la
millor ubicació de la EDAR. A continuació, segons el nostre criteri, s’ha establert una valoració
adimensional a cadascun dels conceptes descrits per a les dues possibles localitzacions de la
planta.
S’ha considerat més adequat realitzar una anàlisi comparativa adimensional que una anàlisi
multicriteri, ja que el nombre de criteris diferenciats entre les alternatives és reduït. A més no hi
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ha moltes alternatives d’ubicació de la planta a causa de la topografia del terreny i ocupació del
sòl.
La puntuació adimensional escollida és: Alta, Mitjana i Baixa. La puntuació Alta significa
que la ubicació proposada és positiva pel que fa al concepte valorat. La puntuació Mitja indica
que l’alternativa no és del tot òptima pel que fa a aquest criteri a avaluar. Finalment, la
puntuació és Baixa quan la localització proposada és negativa per a aquest concepte tractat.
La Taula 4.1 recull l’anàlisi comparativa realitzat. A la primera columna es descriuen els
conceptes i en les altres dues columnes es puntua cada criteri segons l’alternativa.
Taula 4.1 Anàlisi comparativa per a l’elecció de la ubicació de la planta

Concepte
Connexió amb el collector
Accessibilitat
Impacte ambiental
Característiques del terreny de ubicació
Compatibilitat amb els usos del sòl

Zona A
Alta
Alta
Mig
Mig
Alta

Zona B
Mitja
Mitja
Mig
Mig
Mig

De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en la
zona A és la qual proporciona un resultat més positiu. Els conceptes millor valorats en la zona A
han estat la connexió amb els serveis i l'impacte estètic, visual i acústic. S’observa que ambdues
opcions són similars quant a accessibilitat i impacte ambiental.

5 Conclusió
Una vegada realitzat l’anàlisi comparativa mostrat a la Taula 4.1, s’ha optat per situar la
depuradora en la zona A, al replà de just abans d’entrar al nucli de Toses, venint des de Fornells,
endinsant-nos vall amunt. Aquesta planta està formada per un pretractament format per una
reixa de gruixos seguit d’un tanc Imhoff, que proporciona un tractament primari, i una
combinació d’aiguamolls construïts de flux subsuperficial i de flux superficial que proporcionen
respectivament tractament secundari i de refinament.
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Introducció
En aquest annex es defineix la línea de tractament de l’EDAR. Tanmateix s’indiquen les

hipòtesis utilitzades per al dimensionament de les diverses operacions unitàries. En els apèndixs
es presenten aquests càlculs de forma detallada.

2 L’esquema general de tractament
L’esquema general de l’EDAR és el següent:
-

Collector d’arribada.

-

Pretractament format per una reixa de desbast

-

Tractament primari consistent en un tanc Imhoff

-

Tractament secundari consistent en un sistema d’aiguamolls construïts de flux
subsuperficial.

-

Tractament terciari consistent en un sistema de dos aiguamolls construïts de flux
superficial.

-

Recollida i collector de sortida (abocament a la llera del Rigard)

-

By-pass general de la planta.

3 Arribada de l’aigua bruta
L’aigua residual arriba per un collector que ve donat. Es tracta d’una canonada de formigó
que porta l’aigua per gravetat fins a l’EDAR. Tal i com s’especifica en l’Annex nº 9, Càlculs
hidràulics, la conducció té 400 mm de diàmetre nominal. Aquest collector ja discorre avui dia
per sota la carretera d’accés a l’EDAR, d’aquesta manera no s’interromp el tràfic durant
l’execució de les obres, és un collector, doncs, ja construït.

4 Pretractament
L’aigua del collector s’aboca a una estructura rectangular. En aquesta estructura es
disposen dues canonades i una reixa de desbast. La reixa de desbast té un espai entre barres de 2
cm i és prèvia a una de les canonades.
L’altra canonada serveix com a bypass general de l’EDAR. Tant davant de la reixa de
desbast com de la canonada de bypass s’installaran uns rails a fi i efecte de poder collocar
comportes manuals que obrin o tanquin l’entrada d’aigua a l’EDAR.
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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5 Tractament primari
L’aigua residual surt del pretractament i arriba a un decantador primari que consisteix en
un tanc Imhoff. Aquest és una fossa sèptica millorada. És un dipòsit dividit en dues zones, una
zona destinada a la decantació dels sòlids en suspensió i una altra a la digestió d’aquests sòlids.
En la zona de decantació els sòlids més pesats decanten i van cap a la zona de digestió. Els
sòlids més lleugers queden en la superfície en forma d’escumes. L’aigua residual travessa el
compartiment sense estar en contacte amb els fangs en digestió. Al compartiment inferior es
produeix la digestió anaeròbia del fang a temperatura ambient.
Els càlculs de les dues zones del tanc s’han basat amb el

criteris de reducció de

contaminants següents:
•

Generals

-

Reducció de DBO5: 20%

-

Reducció de MES: 50 %
•

Zona de decantació:

-

Qmaxh =15 m3/h.

-

Temps de retenció Vmax,h = 1,0 m3/m2h

-

Velocitat màxima horitzontal < 0,3 m/min

-

Temps de retenció en la zona de decantació > 2,5 h.

-

Volum en la zona de decantació = 40 l/hab.
•

Zona de sedimentació:

-

Volum recinte sedimentació. 75 l/hab.

-

Temps de retenció dels fangs en la zona de digestió = 6 mesos
El decantador és rectangular; té una amplada de 3,0 m, una longitud de 6,7 metres i una

alçada des de la base de 3,9 m. La zona de decantació té una capacitat de 16,6 m3 i una
profunditat de 2,0 m. La zona de digestió té un volum de 15,6 m3 i una profunditat de 1,1 m. Cal
sumar una zona de 0,5 m que hi ha entre la zona de decantació i la de digestió i un resguard de
0,3 m.
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S’han incorporat un deflector a l’entrada per a retenir les escumes i evitar que
s’introdueixin en la resta del tractament. A més hi ha dos punts per a la recollida dels fangs. Es
construeix soterrat.
La cota d’aigua a l’entrada es troba a l’Annex de càlculs hidràulics.

6 Tractament secundari
El tractament secundari és proporcionat per un sistema de dos aiguamolls construïts de
flux subsuperficial horitzontal, és a dir, on l’aigua discorre per un llit de grava sense aflorar a la
superfície. En el llit de grava hi han plantades determinades espècies vegetals pròpies dels
aiguamolls naturals.
Els aiguamolls, tant artificials com construïts, tenen una gran productivitat biològica degut
a la presència d’aigua, nutrients i llum en abundància. La grava i la vegetació aporten superfície
per a l’establiment d’una biopellícula formada per bactèries que són les encarregades de
l’eliminació de matèria orgànica i alguns nutrients. El medi granular i els macròfits també poden
absorbir i adsorbir alguns nutrients. Tot això fa que siguin sistemes adequats per a la depuració
d’aigües residuals urbanes.

6.1 Arqueta de repartiment
Abans dels aiguamolls una arqueta distribueix equitativament el cabal entre els dos
aiguamolls. L’entrada de l’aigua a cadascun dels aiguamolls es produeix mitjançant una
canonada de PEAD de diàmetre 110 mm perforada que reposa a la capçalera sobre una capa de
50 cm de grava gruixuda (6-8 cm). Aquesta grava permet una correcta distribució del flux en
profunditat ja que no es veu afectada per efectes de rebliment.

6.2 Aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal
Es planteja la construcció de quatre aiguamolls que treballin en parallel i tenen la mateixa
superfície, 375 m2, i forma. La relació amplada/llargada és 1-1,5 de manera que la longitud de
cada aiguamoll és igual a 23,7 m i l’amplada és 15,8 m. La profunditat d’aigua dins dels
aiguamolls s’ha fixat en 40 centímetres en base als estudis de Garcia et al (2001) tot i que fins fa
poc s’acceptava com a profunditat òptima 60 cm. Així mateix, s’ha establert que una grava fina
(D60=50 mm, Cu=1,7) és la més adequada per al projecte. La porositat del medi es pot establir en
0,40 i la conductivitat hidràulica del medi és d’entre 1000 i 10000 m/d. Com la conductivitat
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del medi disminueix amb el temps, s’ha utilitzat per als càlculs la situació més desfavorable,
K=1000 m/d. La pendent del llit s’ ha fixat en 1%. La vegetació és canyís i la densitat de
plantació és de 3 plantes/m2.
El càlcul dels aiguamolls s’han realitzat amb les següents fórmules:
6.2.1 Dimensionament biològic
•

Per a calcular la superfície dels aiguamolls que efectuen el tractament secundari s’ha
utilitzat la fórmula de Reed et al. (1995):

C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε





On
o

h és la profunditat de l’aigua

o

nε la porositat del medi

o

KT és una constant que s’obté de la següent equació:
K T = K R θR

Tw − Tr

on


Tr és la temperatura de referència (20ºC)



Tw és la temperatura de l’aigua, que suposem 3ºC més alta que la
temperatura ambiental ja que generalment l’aigua residual té una
temperatura propera als 20ºC quan surt dels habitatges i després de
circular per tota la xarxa de sanejament i es suposa que després del
tractament primari encara hi hauria una diferència de temperatura.


•

θR és el coeficient de temperatura, adimensional

Es comprova que no es superi la càrrega orgànica superficial. Per evitar problemes
de rebliment es recomana que aquesta no superi els 15 g/m2d.

•

L’eliminació de la matèria en suspensió es calcula segons la següent fórmula:
Co= Ci (0,1058 + 0,11Q/A)
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També es comprova la càrrega orgànica a la matèria en suspensió que ha de ser inferior
a 20 g/m2d.
•

L’eliminació de nitrogen es calcula amb la mateixa fórmula de Reed et al.:

 A·K T ·h·n ε 
C o = C i ·exp −

Q


6.2.2 Dimensionament hidràulic
•

La llei de Darcy estableix que el cabal màxim que pot circular pels aiguamolls es pot
descriure amb la següent fórmula:

Q = K·A ⊥ ·s
•

El cabal punta diari ha de ser inferior al cabal calculat amb aquesta fórmula.

6.3 Arquetes de recollida de l’efluent dels aiguamolls de flux
subsuperficial i arqueta de repartiment de l’afluent dels
aiguamolls de flux superficial
L’evacuació de l’aigua a cada aiguamoll es fa mitjançant una canonada perforada de PEAD
de 160 mm de diàmetre situada al fons del llit. Aquesta canonada també està envoltada per una
capa de grava gruixuda (6-8 cm) de 50 cm. Cada parell d’aiguamoll tenen una arqueta on les
canonades aboquen. A les arquetes es pot regular de forma manual el nivell de l’aigua dins de
l’aiguamoll.
L’arqueta que recull l’aigua dels dos primers aiguamolls (seguint la línea d’aigües) té una
canonada de 200 mm de diàmetre que aboca a la arqueta que recull l’aigua dels altres dos
aiguamolls. Aquesta segona arqueta també reparteix l’aigua als dos aiguamolls de flux
superficial que funcionen com a tractament terciari. Així mateix hi ha una canonada bypass que
connecta amb el by pass general que permet desviar el cabal d’aigua per tal que no entri als
aiguamolls de flux superficial.
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7 Tractament terciari
El tractament terciari el proporciona un aiguamoll de flux superficial. En aquest cas l’aigua
discorre superficialment sobre un llit impermeabilitzat sobre el qual hi ha una capa de grava que
permet l’arrelament i creixement de macròfits.
S’ha decidit la construcció de dos aiguamolls treballant en parallel. En aquests aiguamolls
s’alternen zones someres i fondes per afavorir l’heterogeneïtat espacial, i promoure els processos
bioquímics aeròbics i els anòxics. Les zones someres tenen una profunditat mitjana de 30 cm i
les zones fondes tenen una profunditat d’un metre de manera que la fondària global sigui de 40
cm. Aquest ha estat el valor mitjà adoptat per al dimensionament.
Cada aiguamoll té una superfície de 500 m2, essent la superfície total del tractament terciari
igual a 1000 metres. La relació amplada/llargada és 1-5 de manera que la longitud de cada
aiguamoll és igual a 50 m i l’amplada és 10 m.
La porositat d’un aiguamoll construït de flux superficial (quantitat d’espais d’aigua que
queden entre les plantes) oscilla entre 0,65 i 0,75 (percentatge decimal). Es fa el càlcul amb
0,75, ja que es preveuen algunes zones sense plantes. El pendent dels dos aiguamolls serà de
0,01 m/m.
El dimensionament del sistema d’aiguamolls es realitza amb l’objectiu d’eliminar nitrogen
fins arribar al límit de 5 mg N/l , que suposa l’eliminació del 80% del nitrogen amoniacal en
l’afluent primari.

7.1 Dimensionament biològic
S’ha utilitzat la mateixa fórmula que als aiguamolls construïts de flux superficial:

C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε
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7.2 Comprovació hidràulica
La circulació de l’aigua en un AC de flux superficial pot ser descrita mitjançant l’equació de
Manning. A partir d’aquesta equació es pot calcular la longitud que com a molt pot tenir
l’aiguamoll construït per absorbir el cabal de disseny.

 A × y 8 / 3 × m1/ 2 × 86 400 
L=

α ×Q



2/3

on,
o

L és la longitud màxima que pot tenir l’aiguamoll, en m

o

A és la superfície de l’aiguamoll

o

y és la profunditat mitjana de l’aigua

o

m és la pèrdua de càrrega relativa

o

α és un factor de resistència depenent de la vegetació

o

Q és el cabal punta diari

8 By-pass general
Està format per varies canonades de PEAD de diàmetre 315 mm. S’ha installat un by-pass
en l’arqueta d’entrada on hi ha el desbast de gruixos i un altre a la sortida de l’arqueta de
recollida dels aiguamolls de flux subsuperficial.
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9 Procés de diseny
9.1 Dades de partida
Veure Taula 9.1.
Taula 9.1 Dades de partida
Paràmetre

Valor

Unitat

Població equivalent

433

hab-eq

Cabal mig diari

62

m3/d

Cabal mig horari

2,6

m3/h

Factor punta horari

5,8

−

Cabal punta horari

15

m3/h

DBO5 entrada

220

mg/l

MES entrada

220

mg/l

NH4 entrada

25

DBO5 sortida

<25

mg/l

MES sortida

<35

mg/l

NH4 sortida

<5

mg N/l

Cabals i població:

Càrregues contaminants:

mg N/l

9.2 Tractament primari
Veure Taula 9.2.
Taula 9.2 Dades per al dimensionament del pretractament i tractament primari
Paràmetre

Valor

Unitat

Cabal màxim d’entrada al
pretractament i al tanc Imhoff

15

m3/h

Reducció DBO5

20

%

Reducció de MES

50

%

DBO5 sortida

176≈180

mg/l

MES sortida

110

mg/l
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9.3 Tractament secundari
Veure Taula 9.3.
Taula 9.3 Dades i resultats del dimensionament dels aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal
Paràmetre

Valor

Unitat

Cabal mig diari

62

m3/d

Cabal punta

15

m3/h

DBO5 entrada

180

mg/l

DBO5 sortida

25

mg/l

MES entrada

110

mg/l

MES sortida

12,4

mg/l

NH4 entrada

25

mg N/l

NH4 sortida hivern

11,7

mg N/l

NH4 sortida estiu

11,6

mg N/l

kDBO hivern

0,631

d-1

kDBO estiu

0,873

d-1

kNH4 hivern

0,205

d-1

kNH4 estiu

0,298

d-1

Ks

1000

m/d

Superfície efectiva necessària

1440

m2

Superfície adoptada

1500

m2

Número de llits

4

ut

Pendent del llit

0,01

m/m

Profunditat de l’aigua

0,40

m

Amplada de cada llit

15,8

m

Longitud de cada llit

23,7

m

Temps de retenció hidràulica

4,0

d
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9.4 Tractament terciari
Veure Taula 9.4.
Taula 9.4 Dades i resultats del dimensionament dels aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal
Paràmetre

Valor

Unitat

Cabal màxim de entrada

93

m3/d

Cabal mig diari

62

m3/d

Cabal punta diari estiu

93

m3/d

Cabal punta diari hivern

75

m3/d

NH4 entrada hivern

11,6

mg N/l

NH4 entrada estiu

11,5

mg N/l

NH4 sortida

5

mg N/l

kNH4 hivern

0,205

d-1

kNH4 estiu

0,325

d-1

Superfície efectiva necessària

1020

m2

Superfície adoptada

1000

m2

Número de llits

2

ut

Pendent del llit

0,01

m/m

Profunditat mitjana de l’aigua

0,40

m

Amplada de cada llit

10

m

Longitud de cada llit

50

m

Temps de residència

4,8

d
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10 Apèndixs
10.1 Tractament Primari
10.1.1 Dimensionament de la zona de decantació
Per determinar la superfície de la zona de decantació s’utilitza el cabal màxim horari
calculat a l’Annex de Població. Aquest cabal és igual a 15 m3/h. Si es pren un valor de la càrrega
hidràulica a cabal màxim de Vmax,h = 1,0 m3/m2h s’obté una superfície:

S=

Q max, h 15 m 3 / h
=
= 15 m 2
Vmax, h
1,0 m / h

També s’escull una relació longitud – amplada de 3:1. Per tant les dimensions de la
superfície de decantació són les següents:
•

Longitud : 6,71 m ≈ 6,7 m

•

Amplada : 2,24 m≈ 2,3 m

El volum de la zona de decantació es determina seguint el criteri de que ha d’haver 40 l/
hab. Això suposa que, dissenyant per a 433 hab/eq, com a mínim ha de tenir 16,6 m3. Donat que
la longitud del tanc és igual a 6,7 metres, la secció transversal at ha de ser igual a 2,5 m2.

Amb aquesta geometria, l’altura h, calculada com l’altura d’un trapezi de bases iguals a 2,3
m i 0,2 m, és igual a 2,0 m. La pendent de les pantalles per tant, és 1,8:1.
Aquest volum ha de complir que la velocitat màxima horitzontal sigui inferior a 0,3 m/min.

Vh max

Qmax h 15 m3 / h
=
=
= 6,5 m/h = 0,11 m/min < 0,3m/min.
at
2,3 m2
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El temps de retenció de la zona de decantació ha de ser superior a 2,5 hores.

T=

Vdec
16,6 m3
=
= 0,27 d = 6,6 hores > 2,5 hores
Qmd 60 m3 / d

10.1.2 Dimensionament de la zona de digestió
La zona de digestió comprèn el volum destinat a la mineralització de la matèria orgànica i a
la zona d’escapament de gasos.
Suposant que la superfície de la zona d’escapament de gasos és d’un 20% de la superfície de
decantació, s’obté:
Sg = Sdec0,2 = 15,0 m20,2 = 3,0 m2
Aquesta superfície es divideix als dos costats del tanc de la zona de decantació i
parallelament a la direcció del flux d’aigua; hi haurà una zona d’escapament de gasos de
longitud 6,7 m i l’amplada següent:

Sg
1
1 3,0 m2
Ag = ·
= ·
= 0,22 m = 22 cm
2 Longitud 2 6,7 m
L’amplada definitiva del tanc serà llavors igual a
At = Adec + 2Ag = 2,3 m + 0,44 m = 2,74 m
La superfície total del tanc Imhoff resulta:
Stot = WdefL = 2,86,7 = 18,7 m2
El volum de fangs acumulats es determina a partir de la velocitat d’acumulació anual de
fangs i del temps de retenció. Prenent uns valors de 75 l/hab i 6 mesos respectivament, s’obté el
següent volum:

Vdig = 75

l
1
·415 hab· any = 15562 l = 15,6 m3
hab·any
2

El fons és inclinat i té una pendent 1:3. h1 és igual a 0,46 metres i h2 es troba igualant el
volum de la zona de digestió, 22,5 m3, amb el volum de fangs acumulats.
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1
Vdig = 15,6 m2 = 2,74·6,7·h2 + 2,74·6,7· ·0,46 ⇒ h2 = 0,62 m
2
Es pren una distància entre la obertura inferior de la zona de decantació i la superfície del
fang acumulat igual a 0,50 m i un resguard igual a 0,3 m. Per tant, la profunditat i el volum total
del tanc Imhoff serà:
hTotal = 0,3 + 2,0 + 0,5 + 0,62 + 0,46 = 3,88 m

Volum total = (2,0 +0,5 +0,62)6,72,74 +

1
6,72,740,46 = 61,50 m3.
2

10.2 Tractament secundari
A la Taula 10.1 s’indiquen els valors normals de l’aigua que arriba al tractament secundari.
Taula 10.1 Valors normals de l’aigua que arriba al tractament secundari

Paràmetre

Valor Unitat

Cabal punta diari d’ entrada al pretractament i tanc Imhoff a l’estiu

93

m3/d

Cabal punta diari d’ entrada al pretractament i tanc Imhoff a l’hivern

75

m3/d

DBO5 mitja entrada

180

mg/l

MES mitja entrada

110

mg/l

10.2.1 Dimensionament biològic
Per a calcular la superfície dels aiguamolls que efectuen el tractament secundari s’ha
utilitzat la fórmula de Reed et al. (1995):
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε





On h és la profunditat de l’aigua i nε la porositat del medi. KT és una constant que s’obté de
la següent equació:
K T = K R θR

Tw − Tr

on


Tr és la temperatura de referència (20ºC)



Tw és la temperatura de l’aigua, que suposem igual a la temperatura
atmosfèrica



θR és el coeficient de temperatura, adimensional

Els coeficients KR i θR s’obtenen de la Taula 10.2
Taula 10.2 Coeficients de temperatura i constants de reacció per 20ºC segons Reed et al. (1995)

•

Parámetre

DBO

KR, d-1

1,104

θR,adim

1,06

A l’hivern,
KT= 1,1041,06(4-20) = 0,405 d-1

Tw és igual a la temperatura mitjana de l’aire al mes més fred, desembre en aquest cas
(veure Annex Meteorologia).
•

A l’estiu,
KT= 1,1041,06(15.4-20) = 0,9269 d-1

Tw és igual a la temperatura mitjana de l’aire al mes de maig.
La profunditat d’aigua dins dels aiguamolls s’ha fixat en 40 cm i la porositat del medi
s’estima igual a 0,40.
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Amb aquestes dades, el requeriment de superfície dels aiguamolls és el següent:
•

A l’hivern,

 180 mg / l 

75 m 3 / d ·ln
25 mg / l 

A=
=1485 m2 ≈ 1500 m2
0,405 d −1·0,4 m·0,4
•

A l’estiu,

 180 mg / l 

93 m 3 / d ·ln
25 mg / l 

A=
=1432 m2
0,9269 d −1·0,4 m·0,4
Es pren A=1500 m2 com a àrea total que ha de tenir el sistema d’aiguamolls construïts.
Es comprova que no se superi la càrrega orgànica superficial. Per evitar problemes de
colmatació es recomana que aquesta no superi els 15 g/m2d.

C org

Q·[DBO 5 ] 93m 3 / d·180mg / l
g DBO 5
g DBO 5
=
=
= 11,78
≤ 15
2
2
A
1500m
m dia
m 2 dia

L’eliminació de la matèria en suspensió es calcula segons la següent fórmula:
Co= Ci (0,1058 + 0,11Q/A) = 110(0,1058 + 0,1193/1500) = 12,4 mg/l
Per a la matèria en suspensió també es comprova la càrrega orgànica:

C MES =

Q·[MES] 93m 3 / d ·110mg / l
g MES
g MES
=
= 5,8 2
≤ 20 2
2
A
1750m
m dia
m dia

L’eliminació de nitrogen es calcula amb la mateixa fórmula de Reed et al (1995):

 A·K T ·h·n ε 
C o = C i ·exp −

Q


Suposem que la concentració de nitrogen amoniacal que entra als aiguamolls és igual a 25
mg N/l, la concentració inicial, ja que la eliminació d’amoníac al decantador primària és molt
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reduïda donat el caràcter de matèria dissolta que té l’amoníac. A més, és difícil que es donin les
condicions aeròbiques necessàries per a la nitrificació dins del tanc Imhoff.
S’ha de calcular KT. Estudis recents de la Universitat Politècnica han posat de relleu que
l’eliminació de nitrogen amoniacal és molt major als aiguamolls poc profunds que als aiguamolls
normals (0,6 metres de profunditat). La KT que s’ha obtingut d’aquestes investigacions és
aproximadament igual a 0,37.
•

A l’hivern,
KT= 0,37 1,04(4-20) = 0,238 d-1

•

A l’estiu,
KT= 0,37 1,04(15,4-20) = 0,298 d-1

La concentració de nitrogen a l’efluent secundari és:
•

A l’hivern,

 1500·0,238·0,4·0,4 
C o = 25·exp −
 = 11,7 mg N/l
75


•

A l’estiu,

 1500·0,298·0,4·0,4 
C o = 25·exp −
 = 11,6 mg N/l
93


10.2.2 Comprovació hidràulica
S’ha de comprovar que, donada una relació longitud/amplada donada, no existiran
sobrecarregues hidràuliques en l’entrada del sistema si la superfície perpendicular al flux és
massa estreta. Per aquesta raó s’aplica la llei de Darcy, que indica que el cabal que pot travessar
el llit sense que hi hagi flux superficial
El sistema d’aiguamolls construïts per al tractament secundari està format per quatre
aiguamolls que tenen cadascú 375 m2. Donada una relació longitud/amplada 1,5:1 l’amplada de
cada aiguamoll és de 15,8 metres i la longitud de 23,7 metres. Com la profunditat d’aigua és 0,4
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m, la secció de l’aiguamoll perpendicular al flux té una superfície igual a 6,32 m2. La pendent del
llit la fixem en 1%.
La llei de Darcy estableix que el cabal màxim que pot circular pels aiguamolls és el següent:

Q = K·A ⊥ ·s = 1000 m/d6,320,01= 63,2 m3/d ≥ 23,25 m3/d = Qp,d per aiguamoll
Amb aquest cabal i superfície el temps de residencia hidràulica de l’aigua a cada aiguamoll
és:

TH =

Vefectiu A s ·n· h 375 m 2 · 0,4· 0,4
=
=
= 4,0 d
Q
Q m,d
23,25 m 3 / d

10.3 Tractament terciari
10.3.1 Dimensionament biològic
En aquest cas es dimensiona per reduir la concentració d’amoníac fins a un 20% de la
concentració original. Per a calcular la superfície del sistema d’aiguamolls de flux superficial
s’utilitza també la fórmula de Reed et al. (1995):

C
Q·ln i
 Co
A =
K T ·h·n ε





KT s’obté de l’equació:
K T = K R θR

Tw − Tr

Les constants per als aiguamolls de flux superficial són les següents:
Paràmetre

•

N-NH4

KR, d-1

0,37

θR,adim

1,048

A l’hivern,
KT= 0,37 1,048(4-20) = 0,205 d-1
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•

A l’estiu,
KT= 0,37 1,048(15,4-20) = 0,325 d-1

La profunditat mitjana de l’aigua és de 40 cm i la porositat s’estima en 0,75. La superfície
requerida és igual a:
•

A l’hivern,

 11,6 
75·ln

5 

A=
= 1020 m2
0,205·0,4·0,75
•

A l’estiu,

 11,5 
93·ln

5 

A=
= 875 m2
0,325·0,4·0,75
Per tant es necessiten uns 1000 m2 per reduir la concentració d’amoníac fins als límits que
marca el PSARU.
10.3.2 Comprovació hidràulica
A partir de l’equació de Manning equació es calcula la longitud màxima que pot tenir l'AC
per absorbir el cabal de disseny.

 A × y 8 / 3 × m1/ 2 × 86 400 
L=

α ×Q


on,
L és la longitud màxima que pot tenir l’aiguamoll, en m
A és la superfície de l'AC, 1000 m2
y és la profunditat mitjana de l'AC, 0,4 m
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m és la pèrdua de càrrega relativa, 0,04 en percentatge decimal

α és un factor de resistència depenent de la vegetació, 6 s m1/6
Q és el cabal diari esperat, 180 m3/d

1000 × 0,4 8 / 3 × 0,041/ 2 × 86 400 
L=

0,6 × 93



2/3

= 897 m

Els càlculs indiquen que la longitud màxima que pot arribar a tenir l'AC és de 897 m.
Aquests resultats indiquen que les celles no cal que siguin definides atenent criteris de tipus
hidràulic. Als aiguamolls de flux superficial es recomanen relacions mínimes 5/1. Si es
construeixen dues celles, les dimensions de cada aiguamoll és la següent:
-

Amplada :13,0 m

-

Longitud: 65,0 m
La pendent de l’aiguamoll és igual a 1%.

Amb aquest cabal i superfície el temps de residencia hidràulica de l’aigua a cada aiguamoll
és:

Vefectiu A s ·n· h 500 m 2 · 0,4· 0,75
TH =
=
=
= 4,8 d
Q
Q m,d
31 m 3 / d
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Introducció
En aquest Annex es presenta els resultats i hipòtesis de dimensionament de les

infraestructures hidràuliques que conformen aquest projecte. Aquestes estructures són el
collector (en molt menor mesura) que porta l’aigua a l’EDAR i el drenatge superficial.
A més a més, donat que no es pot comprovar la inundabilitat mitjançant càlculs hidràulics,
es comenta amb ajuda d’una imatge extreta del POUP de la Vall de Ribes la la fiabilitat de la
planta davant del risc d’inundació degut a períodes de precipitació intensos. Alhora també es
comproven i determinen els nivells piezomètric de treball en cada un dels elements de la planta.

2 Dimensionament del collector
L’aigua pluvial evacua de forma natural per les vessants de la muntanya, així que el
collector recull únicament l’aigua residual de les edificacions a tractar.
D’altra banda, també s’ha de dir que la dimensió del collector ens ve donanda. Resulta ser
de 400mm construït ja subterrani de formigó que just acaba quan ja ha travessat sota la
carretera el pas que separa la distància on abocarà les ARU’s que transporta directament a la
llera.

2.1 Règim Hidràulic del Collector de Sanejament
El règim de funcionament dins el collector serà molt variat, trobarem fluxos de règim
permanent i variables, i dins d’aquests règims variats i uniformes. Ara bé, la velocitat de
recorregut que usarem per al càlcul dels cabals circulants per una ret de collectors, la obtindrem
suposant un règim permanent i uniforme, hipòtesi que encara que deixa molt de ser real, dona
uns resultats suficientment aproximats, en la pràctica.
2.1.1

Velocitat de circulació en règim permanent, uniforme i en superfície lliure

Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de circulació
de l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més usades són de Bazin,
Kutter (simplificada) i Manning-Strickler. D’aquestes s’ha escollit la fórmula de Manning
Strickler l’expressió de la qual és la següent:
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v=

I1/ 2R h2 / 3
n

o bé,

Q=

A·I1/ 2R h2 / 3
n

on
v

és la velocitat mitja de circulació, en m/s

Rh

és el radi hidràulic, en m

I

és el pendent de la solera, en m/m

Q

és el cabal circulant, en m3/s

A

és l’àrea mullada, en m2, i es calcula segons:

A=

r 2 (θ − senθ )
2

on
ө és l’angle del sector de la circumferència del collector mullat
r és el radi del collector
n

és la rugositat, que depèn de les característiques de les parets.

A l’apartat 1.5 “pressió interior” del “Plec de prescripcions tècniques per a canonades de
sanejament de poblacions” s’indica el següent:
“Com a principi general la xarxa de sanejament s’ha de projectar de manera que en règim
normal, les canonades que la constitueixen no tinguin que suportar pressió interior. Ara bé,
donat que la xarxa de sanejament pot entrar parcialment en càrrega degut a cabals excepcionals
o per obstrucció de la canonada, haurà de resistir una pressió interior de 1 kp/cm2.”
2.1.2 Velocitats màximes i mínimes de circulació
Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les juntes
i de les soleres dels diferents trams del collectors. A més a més, les velocitats de circulació altes
disminueixen les condicions de seguretat de personal que pugui treballar en el seu interior.
Per aquesta raó, cal limitar la velocitat mitja de circulació, no sent convenient que es
sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas a 5 m/s.
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Per altre banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de permetre
l’autoneteja del collector, això és, per a que pugui arrossegar la matèria que sedimenta en el
fons dels collectors. Es considera que es compleixen les condicions d’autoneteja quan es verifica
que la velocitat de circulació corresponent a un cabal igual a un dècim el cabal de secció plena és
igual o superior a 0,50 m/s. El cabal mínim que pot circular al collector és aquell que a efectes
d’evitar la sedimentació té una velocitat de circulació de 0,4 m/s.

2.2 Cabal d’aigües residuals
En els annexos de Població i de càlcul de la EDAR s’han justificat els cabals que arriben a la
planta.
Considerant l’augment de població pel creixement urbanístic què parla el POUM, tenim per
a l’horitzó 2030 els següents cabals i velocitats. Considerem uniformitat de cabals al llarg de
l’any:
•

Cabals de disseny futurs (2030):
- Qpunta = 15 m3/h
- Qmig =62m3/dia

2.3 Valors per al Dimensionament i comprovació
En aquest apartat es dimensiona el collector. Les dades bàsiques a determinar són el
diàmetre dels collector i la pendent mínima i màxima d’aquest d’aquests. També es
dimensionen altres elements de la xarxa com els pous de registre. Les dades prèvies pel disseny
són les següents:

• Punt d’arribada del collector (Arribada just a sota l’EDAR):
-

Cota terreny = 1394.8m

-

Posició:

X = 419167.5 m
Y = 4686095.2 m

• Coordenades EDAR :
-

Cota terreny = 1395.7m
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-

Posició:

X = 419167.5 m
Y = 4686095.2 m

• Cabals de “disseny” collector (que ja ve donat):
Qpunta= 15 m3/h

Qmig min = 62 m3/dia
• Velocitat aigua residual:
Velocitat màxima = 4 m/s
Velocitat mínima = 0,4 m/s
Per al dimensionament de les canonades s’empra l’equació de Manning - Strickler. El valor
del coeficient de rugositat n és 0’01, que correspon a la utilització de canonades de PEAD. S’ha
de comprovar que el cabal punta màxim no superi al tram de pendent més pronunciada la
velocitat de 4 m/s. Així mateix, també s’ha de complir que al tram amb menys pendent la
velocitat de l’aigua del cabal punta mínim superi els 0,4 m/s.
• Pous de registre
Cal mencionar que s’han de collocar pous de registre quan el collector té un canvi de
pendent o de direcció, i cada 60 metres com a molt.

3 Comprovació del risc d’inundació de l’EDAR
En l’estudi d’alternatives s’ha decidit ubicar la EDAR al prop de la llera del Rigard que
discorre per la part sud de Toses. Donada la proximitat a aquest Riu, és necessari estudiar la
possibilitat que la depuradora pateixi una inundació. A tal efecte, hem consultat el POUM de la
Vall de Ribes (on també s’hi inclou el municipi de Toses i hem comprovat que la zona on la
depuradora està ubicada no pateix cap risc d’inundació per a un període de retorn de 200 anys.
L’estudi de la inundabilitat ja no s’estén més enllà d’aquest període de retorn. Però per als
nostres càlculs ja ens serà suficient.
3.1.1

Elecció del període de retorn, T i inundació de l’EDAR

La freqüència o probabilitat que una pluja, entre una sèrie anual, es presenti és: F=1/T= (Np+1)/N, on N és el nombre d’anys de la sèrie de pluges, p és el nombre de vegades que una
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determinada pluja es presenta i T és el període de retorn. Una pluja de període de retorn T
indica una pluja que és superada com a mitja cada T anys.
Si F és la probabilitat que la pluja es presenti en un any, la probabilitat que aquesta pluja no
es presenti en un any, G, serà la següent: G = 1-(1/T). La probabilitat que la pluja no es presenti
en m anys serà: G = (1-(1/T))m. De la mateixa manera, la probabilitat que la pluja aparegui una
o més vegades en m anys és: R = 1 - (1-(1/T))m, on m és el temps de funcionament sense fallides
i R és el risc de fallida.
La Taula 3.1 recull els valors del període de retorn en funció del risc de fallida i del temps de
funcionament sense fallida, obtinguts emprant l’equació anterior.
Taula 3.1 Períodes de retorn segons el risc de fallada i els anys de funcionament sense fallades (Càlcul de cabals en les
xarxes de sanejament (Catalá Moreno, 1989))

Risc de
fallida
0,01
0,02
0,05
0,10
0,20
0,25
0,33
0,50
0,75
0,90
0,95
0,99

5
498,0
248,0
98,0
48,0
22,9
17,9
13,0
7,7
4,1
2,7
2,2
1,7

Anys de funcionament sense fallida
10
20
25
50
995,5
1990,5
2448,0
4975,5
495,5
990.5
1238,0
2475,4
195,5
390,4
487,9
975,3
95,4
190,3
237,8
475,1
45,3
90,1
112,5
224,6
35,3
70,0
87,4
174,3
25,5
50,4
62,9
125,4
14,9
29,4
36,6
72,6
7,7
14,9
18,5
36,6
4,9
9,2
11,4
22,2
3,9
7,2
8,9
17,2
2,7
4,9
5,9
11,4

100
9950,4
4950,3
1950,0
949,6
448,7
348,1
250,2
144,8
72,6
43,9
33,9
22,2
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Figura 3.1.1.-Extracte del plànol del POUM amb inundabilitat fins al T=200anys
S’ha d’escollir el període de retorn a utilitzar per a l’EDAR. És evident que el risc
d’inundació de la zona és baixa donada la superfície reduïda de la conca. De fet, és poc probable
que gairebé tot el nucli de Toses és inocu a les inundacions, ja que en estar el nucli emplaçat a la
vessant de la muntanya, no hi arriba la làmina d’aigua en inundació.
Partint d’una vida útil de l’estació depuradora (abans de noves ampliacions) de 20 anys i
assumint un risc d’inundació del 10%, llavors, el període de tornada ha d’ésser de prop de 190.3
anys (veure Taula 3.1). Per tant, per a un T=200 anys es preveu que la nostra EDAR no s’afecti
per inundacions.
Per tant, queda comprovat que l’EDAR, a cota 1394.8 m, queda ben protegida de les
inundacions en cas de pluges amb un període de retorn de fins a 250 anys.
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4 Perfils hidràulics. Línia piezomètrica
Els perfils hidràulic d’una planta de tractament cal realitzar-los per 3 motius:
1. Comprovar que el gradient hidràulic és suficient per a assegurar el flux a través dels
elements de tractament.
2. Per a determinar la necessitats de bombejament on sigui necessari.
3. Assegurar que els elements de la planta no s’inundin en els períodes de màxim cabal.
Per a realitzar el perfil és necessari conèixer:
•

El cabal punta horari i mig

•

La cota d’aigua a l’entrada y sortida del sistema

•

Les alçades de resguards (en canals, tancs, ...)

•

Les unitats que poden quedar fora de servei

Els cabals mitjans s’utilitzen per a verificar profunditats mitges i els cabals punta per a
verificar que els resguards seran suficients.
Preparar els perfils hidràulics requereix considerar les pèrdues per fricció, les pèrdues
locals que es donen en el sistema de canonades i les pèrdues associades amb les estructures de
control. Aquestes pèrdues es consideren per separat.

4.1 Anàlisi del perfil hidràulic
Generalment de forma prèvia, es comença a comptar a partir de la sortida cap enrere (que
ve marcada per la cota del medi receptor). Es possible que la cota de sortida tingui que ser
modificada par tal d’adaptar el perfil de la planta a la topografia del terreny.
A continuació, s’indiquen els criteris a considerar:
1) S’ha de saber quines unitats poden quedar fora de servei quan s’està operant a
cabal màxim
2) S’han de saber els plans d’ampliació de la planta
3) La velocitat de l’aigua amb sòlids ha de ser superior a 15 cm/s per tal d’evitar la
sedimentació
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Cabal d’aigua tractada:
En els annexes de càlcul de l’EDAR i de Població s’han justificat els cabals d’aigües
residuals que rep la planta.
Unitats que poden quedar fora de servei:
• Els quatre aiguamolls construïts de flux subsuperficial
• Els dos aiguamolls de flux superficial
Plans d’ampliació:
No hi ha plans d’ampliació futura, degut a què Toses ja no pot créixer més.
4.1.1 Cabals de càlcul del perfil hidràulic
-

Qmig = 62 m3/d

-

Qpunta horari = 15,0 m3/h

-

Cota mínima de l’aigua a l’arribada a la depuradora= 1398.4 m (a Qmig)

4.1.2 Pretractament - Tractament primari
Diàmetres del collectors d’arribada :
-

Arribada a l’EDAR des de xarxa de sanejament: 400mm

A la Taula 4.1 s’indiquen les característiques del elements del pretractament i el tractament
primari.
Taula 4.1 Característiques dels elements del pretractament i el tractament primari

Colzes
Desbast (arqueta 1)
Tanc Imhoff

0
0

Longitud
(m)
1,8
6,7 m

Ample (m)
0,80
3,0

4.1.3 Tractament secundari
A la Taula 4.2 s’indiquen les característiques dels elements del tractament secundari.
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Taula 4.2 Característiques dels elements del tractament secundari

Colze
Collector afluent Imhoff
Arqueta de repartiment (2)
Canonada a l’aiguamoll 1
Canonada a l’aiguamoll 2
Canonada a l’aiguamoll 3
Canonada a l’aiguamoll 4
Aiguamoll FSS (són iguals els 4)
Canonada entrada (igual als quatre aiguamolls)
Canonada de recollida (dels tres primers aiguamolls)
Canonada de recollida (dels tres primers aiguamolls)
Arqueta 3
Canonada entre arquetes de recollida dels aiguamolls
Arqueta 4

1
0
2
2
2
2
0
1T
2
3
0
0
0

Longitud
(m)
3,0
0,9
25,62
42,42
59,22
76,02
23,3
14,10
16,44
17,81
0,80
32,40
0,8

Ample (m)
Dn 200 mm (3%)
0,6
Dn 110 mm (1%)
Dn 110 mm (1%)
Dn 110 mm (1%)
Dn 110 mm (1%)
15,4
Dn 160 mm
Dn 160 mm
Dn 160 mm
0,80
Dn 200 mm (1%)
1,1

4.1.4 Tractament terciari i bypass
A la Taula 4.3 s’indiquen les característiques dels elements del tractament terciari.
Taula 4.3 Característiques dels elements del tractament terciari

Colze
Canonada des de l’arqueta 4 fins a l’aiguamoll 1
Canonada des de l’arqueta 4 fins a l’aiguamoll 2
Aiguamoll de flux subsuperficial (són iguals els dos)
Canonada de recollida (igual als dos aiguamolls)
Arqueta 5
Canonada fins a la riera

2
2
0
2
0
1

Longitud
(m)
22,91
34,41
50,0
10,9
0,80
47,13

Ample (m)
Dn 160 mm (1%)
Dn 160 mm (1%)
10,0
Dn 160 mm
0,80
Dn 315 mm (variable)

A la Taula 4.4 s’indiquen les característiques dels elements del by-pass.
Taula 4.4 Característiques dels elements del by-pass

Colze
Canonada des del desbast fins a l’arqueta 5
Canonada des de l’arqueta 4 fins a la 5
Canonada des de l’arqueta 5 fins a la riera

1
0
0

Longitud
(m)
102,23
16,84
11,46

Ample (m)
Dn 315 mm (1%)
Dn 315 mm (1%)
Dn 315 mm (variable)

A la Taula 4.5 s’indica el nivell d’aigua per a cada element a la seva entrada.
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Taula 4.5 Nivell d’aigua de cada element a la seva entrada

Desbast

Nivell mig
1394,8

Tanc Imhoff

1394,75

Collector afluent Imhoff

1395,6

Arqueta de repartiment (2)

1394,55

Canonada a l’aiguamoll 1

1394,25

Canonada a l’aiguamoll 2

1394,25

Canonada a l’aiguamoll 3

1394,25

Canonada a l’aiguamoll 4

1394,25

Canonada entrada FSS 1

1394

Aiguamoll FSS 1

1393,8

Canonada entrada FSS 2

1393,93

Aiguamoll FSS 2

1393,63

Canonada entrada FSS 3

1393,66

Aiguamoll FSS 3

1393,46

Canonada entrada FSS 4

1393,49

Aiguamoll FSS 4

1393,29

Arqueta 3

1392,99

Arqueta 4

1392,65

Canonada des de l’arqueta 4 fins a l’aiguamoll 1

1392,55

Aiguamoll de flux subsuperficial (són iguals els dos)

1392,2

Arqueta 5

1391,3

Canonada fins a la riera

1391,65

Canonada des del desbast fins a l’arqueta 5

1394,75

Canonada des de l’arqueta 4 fins a la 5

1392,55

Canonada des de l’arqueta 5 fins a la riera

1392,45
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Introducció
L’objectiu d’aquest annex és definir a nivell constructiu i elements estructurals del tanc

Imhoff.

2 Característiques generals per a estructures de formigó
armat
2.1 Materials
Els materials a utilitzar en les obres projectades tindran les següents característiques:
FORMIGONS
•

Formigó HM-15/B/4/II, de neteja de fons d’excavació i resistència característica a
compressió de 15 N/mm2 als 28 dies.

•

Formigó HM-25/P/20/IIa en la construcció dels pous de registre i del formigó
d’anivellament del tanc Imhoff. La resistència característica a compressió es de 25
N/mm2 als 28 dies.

•

Formigó HA-30/P/20/Qa en la construcció del Tanc Imhoff. La resistència característica
a compressió és de 30 N/mm2 als 28 dies.

ACERS
Les armadures utilitzades seran d’alta adherència corrugades B 500 S, duresa natural i
límit elàstic fy no menor que 500 N/mm2.

2.2 Coeficients de seguretat
En cas d’accidents els danys són exclusivament materials. El nivell de control en l’execució
de les obres es considera normal, tant per al formigó com per a l’acer. Els valors bàsics dels
coeficients de seguretat per a l’estudi dels estats últim i de servei són els que s’indiquen a
continuació. Dimensionament en ELU:
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− Coeficient de minoració de l’acer
− Coeficient de minoració del formigó
− Coeficient ponderació de les accions:
o Efectes desfavorables
 Permanents
 Variables
o Efectes favorables:
 Permanents
 Variables

1,15
1,50

1,50
1,50
1,00
0,00

2.3 Disposició de les armadures
Donat que l’ambient on treballarà el formigó HA-30 s’ha descrit com Qa ( químic agressiu
dèbil) el recobriment en armadures principals serà de 40 mm.
El diàmetre màxim adoptat és 20 mm.

2.4 Hipòtesis de combinació d’esforços
S’han considerat les combinacions d’hipòtesis de les accions segons la normativa EHE art.
13è. Els coeficients de seguretat estan definits en l’apartat 2.2.

2.5 Accions. Estat de càrregues
Les accions que s’han tingut en compte per al càlcul i comprovació de les estructures de
formigó armat d’aquest projecte són les següents:
2.5.1 Accions permanents
Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en
magnitud i posició. Dintre d’aquest grup s’engloben el pes propi de l’estructura, accessoris i de
l’equipament fix.
2.5.1.1

Pesos propis

Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de formigó
armat, pel que s’ha considerat un pes específic de 2,5 T/m3.
2.5.1.2

Carregues mortes

Són les degudes a elements no resistents i que carreguen sobre els resistents.
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Empenta de terres. Característiques del terreny natural

Per al càlcul de les empentes de terres sobre els murs perimetrals, es considera una càrrega
de densitat aparent 1,7 T/m3 i un angle de fricció intern de 27º (amb pressions horitzontals
corresponents a una embranzida amb coeficient Ka = 0,36). El coeficient empenta de terres al
repòs (k0) serà de 0,5. S’han fet dues hipòtesi: terreny sec i terreny saturat (pressió hidrostàtica).
2.5.1.4

Sobrecàrregues d’ús

Les sobrecàrregues d’ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització de
l’estructura, i que per tant no són constants en posició ni magnitud.
Degut al fet que sobre els elements estructurals a dissenyar no es permetrà el pas de tràfic
rodat, s’ha pres una sobrecàrrega d’ús ( sumant – hi a més les càrregues mortes) de1 T/m2.
2.5.1.5

Empenta de líquids

Sobre els murs dels dipòsits actua l’empenta dels líquids emmagatzemats, per al qual s’ha
considerat un coeficient de valor unitat.
Pressió hidrostàtica: aquestes sobrecàrregues s’han considerat en el càlcul de l’empenta de
terres en els murs perimetrals. S’han fet dues hipòtesi: terreny sec i terreny saturat.

3 Tanc Imhoff
El tanc Imhoff projectat consisteix en un depòsit tancat de planta rectangular de 8’1 metros
de llargària de diàmetre i 4,30 m d’altura.
El dipòsit té les següents característiques geomètriques:
- Altura mitja del mur: 3,50 m
- Espessor de la solera: 0,40 m
- Espessor del mur lateral: 0,35 m
Les armadures a utilitzar estan indicades als plànols.
La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. El replè de
terres es farà un cop finalitzada l’estructura.
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La obra es completa amb la impermeabilització dels paraments dels alçats i les conduccions
hidràuliques. El control d’execució serà normal.

4 Talussos dels aiguamolls
Els talussos dels aiguamolls de flux subsuperficial presenten normalment pendents (V:H)
superiors o iguals a 1:1, ja que la profunditat del llit no sol ser superior a 1 m i a que el llit està
excavat en el terreny i reblert d’un substrat constituït per graves. Per això, s’ha optat por una
pendent de 1:1.
Pel que fa als aiguamolls de flux superficial, la literatura recomana que els talussos tinguin
pendents de entre 1:2 i 1:3. Amb això s’afavoreix la nidificació d’aus i es redueix l’erosió en cas
de fenòmens d’onatge. No obstant, aquestes pendents afavoreixen l’aparició de vectors i per això
s’ha decidit utilitzar un pendent 1:1 ja que s’ha estimat més important limitar la possible
aparició d’insectes estant tant a prop la depuradora d’una escola.

5 Càlcul estructural del tanc Imhoff
Per calcular l’armadura del tanc Imhoff s’ha fet l’aproximació de considerar les parets
laterals com successió de bigues d’un metre d’ample i de 35 cm d’altura que té una longitud de 4
m (profunditat del pou). D’aquesta manera es troba la quantitat d’acer per metre lineal de
depòsit. També s’ha considerat que la biga està encastada en el terreny i que està recolzada en la
part menys profunda degut a la limitació de moviments que ofereixen les parets perpendiculars
a la de càlcul.
En primer lloc s’han de trobar les lleis de moments i axils per a les combinacions d’accions
més desfavorables.
La primera combinació consisteix en la càrrega de terreny saturat sobre el dipòsit buit
(situació I).
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Figura 5.1 Esquema de càrregues (situació I)

Les càrregues a considerar són l’empenta del terreny sobre l’estructura, el pes propi del
dipòsit i les sobrecàrregues d’ús (veure Figura 5.1).
q*(h) = 1,6(17kN/m20,5+10kN/m2) h = 29,6 h kN/m2.
pp + sc (h) = 1,5(25 kN/m3)h + 1,610 kN/m2=37,5 h + 16 kN/m2
La segona hipòtesi de càlcul consisteix en la situació en la que el dipòsit es troba ple d’aigua
i el terreny està sec (situació II) (veure Figura 5.2).

Figura 5.2 Esquema de càrregues (situació II)

q*(h) = 1,6(17kN/m20,5-10kN/m2) h = -2,4 h kN/m2
Les sollicitacions degut a la segona hipòtesi de càlcul són molt menors a la primera
considerada, així que no s’han estudiat.
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En un càlcul acurat s’hauria de conèixer quin és el punt on la combinació de les lleis de
moments i la d’axils és més important. No obstant, com el càlcul estructural es fa com a
predisseny, s’han utilitzat els punts on els moments flectors són màxims, que són els punts B i C.
Primer s’analitza el punt C.

MdC =

ql 2
118,4 kNm16/15= 126,29 kN
15

NdC = 166 kN

5.1 Dimensionament a flexo-compressió
Resistència de càlcul del formigó:
fcd = fck/ γ c = 20 MPa
Resistència de càlcul de l’acer
fyd = fyc,d/ γ s = 434,8 MPa
Per raons de durabilitat el recobriment geomètric s’ha fixat en 40 mm. Si es considera una
armadura transversal de Ø= 10 mm i la utilització de Ø20 en la longitudinal, la capa exterior de
l’armadura principal és de 60 mm.
Per tant, d= 350 mm – 60 = 290 mm i d’ = 60 mm
Uc = fcd b d = 201000290/1000 = 5800 kN
Ucd = 1682 kNm
Mlim= 0,319Ucd= 536 kNm
Les equacions d’equilibri són les que s’inclouen en la següent figura (Figura 5.3):
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Figura 5.3 Equacions d’equilibri

e = 126,3/166 +0,290 – 0,175 = 0,86
Nd e= 166 0,86 = 142,76 kNm< 536 kNm =Mlim
Per tant no fa falta armadura de compressió. Aïllant y de l’equació de moments i substituint-la
en la de forces s’obtindrà As1.

As1 fyd = 0,85 5800 ( 1 -

1−

2·166·0,86
) -166 = 353 kN
0,85·1682

As1 = 353 kN / 434,8 N/mm2= 813 mm2
Ara comprovarem si aquesta quantia és superior a la quantia mínima. La EHE estableix que la
quantia geomètrica mínima per murs i acer B500S és de 3,2 %o.
As = bdρ = 1000 mm350 mm 0,0032 = 1120 mm2
Per tant aquesta és la quantia mínima que s’ha de collocar.
Aquesta quantia mínima també seria la armadura necessària si es fes el càlcul al punt B, ja que
aquest punt té una sollicitació menor que al punt C.

5.2 Comprovació
Nd + Us1 = 166 + 1120 mm 434 N/mm2= 710 kN > 0
Nd + Us1 - Us2 = 166 < 0,176 Uc = 0,176 5800 = 1020,8 kN
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El domini de trencament és el 2 però fem l’aproximació de què estem en domini 3, ja que l’error
és poc significatiu i el càlcul és més senzill. Per tant σs1=fyd i σs2=fyc,d.
De l’equació d’equilibri trobem y, que és igual a 97 mm. Substituïm a l’equació de moments.
Mu=0,85fcd b y (d-y/2) + As2 fyc,d ( d-d’) = 0,8520100097(290-49) +1120434(290-60) =
524>126 kNm =Md
Per tant, queda comprovat que la secció resisteix a flexió.
Ara queda decidir quines barres s’utilitzen. Amb 1120 mm2/m hi ha les següents opcions:
- Ø10 cada 7 cm
- Ø12 cada 10 cm
- Ø16 cada 15 cm
- Ø20 cada 25 cm
S’ha escollit per al projecte Ø12 cada 10 cm.

5.3 Dimensionament a tallant
El dimensionament a tallant es fa a la secció més sollicitada a aquest, que és el punt C
(veure Figura 5.4).

Figura 5.4 Esquema de càrregues tallants

S’ha de complir que:
Vrd ≤ Vu1 = K f1cdb0z(cotgθ +cotg α)/(1 +cotg2 θ)
Vrd ≤ Vu1= Vcu + Vsu
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Si Vrd= 4166/10 = 66,4 kN:
a)

Vrd ≤ Vu1 = K f1cdb0z(cotgθ +cotg α)/(1 +cotg2 θ)
K =1
f1cd=0,620 = 12 MPa
b0=1000 mm
z = 0,9d = 261 mm
θ= 45º
α= 90º
Vu1 = 112MPa1000mm261mm1/2 = 146,16 kN

Per tant compleix aquest primer criteri.
b)

Vrd ≤ Vu1= Vcu + Vsu
Vcu= [0,10ξ  (100 ρ1fck)1/3-0,15σcdp]b0dβ
ξ = 1+(200/290)1/2= 1,830
ρ1 = 1120 mm/(1000290) = 0,0038<0,02
fck = 30 MPa
σcdp = 0
β=1

Per tant, Vcu= 119,44 kN.
Vsu = Vrd - Vcu = 146,16 – 119,44 = 26,76 kN
Vsu = Σ Aαfyαd 0,9 d
Σ Aα = 0,236 mm2/mm = 236 mm2/m
Hem de mirar quina és la quantia mínima i si aquesta és major a 236 mm2/m. S’ha de
complir que Σ Aα fyαd ≥ 0,02 fcd b0.
El resultat és que Σ Aα = 920 mm2/m. Per tant es pren com a armadura transversal la
quantia mínima.
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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La distribució de l’armadura transversal s’escull amb l’ajuda de la següent fórmula:
St = hr π Ø / (4Aα). Com hr, nombre de branques, és igual a 2, ST és igual a 0,17Ø2 (St en
cm).
Això ens dona les següents possibilitats:
- Ø8 cada 11 cm
- Ø10 cada 17 cm
- Ø12 cada 25 cm
St ≤ 0,60 d <300 mm ja que es compleix que 1/5 Vu1≤Vrd≤ 2/3 Vu1, donat que Vrd=66,4 kN i
Vu1=146,1 kN.
Per tant, St ≤ 17,4 cm. S’escull posar Ø10 cada 17 cm.
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Introducció
El present annex descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar

adequadament l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements:
♦

Accessos

♦

Pavimentació

♦

Drenatge Superficial

♦

Aigua Potable

♦

Subministrament elèctric i enllumenament

♦

Jardineria

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i
estètiques, definirem les seves característiques.

2 Accés
L’accés a l’EDAR es farà a partir d’una explanació ja existent en l’actualitat. Aquesta
explanació és de terra i s’hi accedeix a través de la GIV-4015 després del revolt de sota el
pont del FFCC. Aquesta carretera és estreta, d’uns 6 m d’ample. La GIV-4015 discorre
parallela a la Vall de Toses ( Vall del Rigard). L’explanada que hem descrit passarà a
formar part de la zona tancada on s’hi ubicaran els mòduls durant l’execució de l’obra amb
la pertinent senyalització.
Des del camí es podrà accedir a l’EDAR. S’hi installarà una porta metàllica de doble
porta i d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament
metàllic que envoltarà tot el perímetre de la depuradora. Aquest tancament es fa per a
evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, degut als perills que per a ells això
pot comportar. El tancament de l’aiguamoll es fa mitjançant una tanca metàllica de
simple torsió de color verd.

3 Pavimentació
Cal dotar a tota la planta depuradora d’un ferm adequat al seu ús, de manera que
tingui una llarga vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin petits, i que
la imatge que transmetin a l’usuari sigui positiva.

Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)

6

Annex 11è

Dins de l’EDAR la major part del paviment està composat per llambordí prefabricat
de formigó de color vermell les dimensions del qual són de 20cm x 10cm x 8cm (Figura
3.1). Aquest color ha estat escollit per ser el mateix del terreny en el que es construirà
l’EDAR, el material argilòs del que es parla a l’annex de geologia.

Figura 3.1 Aspecte dels llambordins

Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i
vehicles. Aquests rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada.
L’ample total de cada un d’aquests vials es de 3 m, establerts bàsicament per a assegurar
l’estabilitat dels talussos.
Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant
dels aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es
faci necessari actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan
majoritàriament persones. No és necessària maquinaria lleugera per al manteniment diari
de la planta.
A l’entrada de la planta sí que hi poden accedir vehicles pesats, com els camions que
periòdicament, sis mesos segons el projecte, s’encarreguen del buidat dels fangs del tanc
Imhoff. Els vials presentaran un pendent del 1% alternativament, per tal de drenar per
gravetat l’aigua que caigui sobre ells.
Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia
segons la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcella on se situa
l’EDAR i s’ha suposat que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada.
S’ha decidit utilitzar una explanada E2 o E3:
- Llambordí de 8 cm
- 3-5 cm de sorra
- 10 de formigó de baixa qualitat (H-100)
- Explanada compactada
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Figura 3.2. Explanació classe E2

A sobre d’aquesta explanada es collocarà un revestiment format per llambordins
prefabricats de formigó de color vermell. Aquest color ha estat escollit per ser el mateix del
terreny en el que es construirà l’EDAR, el material argilós del que es parla a l’annex de
geologia. Els llambordins resisteixin càrregues pesades sense trencar-se.
És un paviment antilliscant. Es collocarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % de
Pròctor modificat, una capa d’arena de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es collocaran
els blocs de formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals s’ompliran
també de sorra. Collocats els blocs es procedirà a compactar amb aparells vibratoris.
És important que tot el paviment de llambordins tingui un confinament lateral al
llarg de tot el seu perímetre per evitar desplaçament de les peces, l’obertura de les juntures
i la pèrdua de unió entre els llambordins.
Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció d’una vorada del tipus indicat en els
plànols d’obres complementaries, als extrems de la plataforma. Té l’aspecte que es mostra
a la Figura 3.3.

Figura 3.3 Vorada utilitzada
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A la plataforma on es troba el pretractament i el Imhoff s’ha previst estendre una capa
de 5 cm de grava gruixuda (3 - 4 cm) sobre les terres compactades.

3.1 Aparcament i moviment dins l’EDAR
No s’ha previst situar específicament places d’aparcament donat que no hi ha espai
suficient a la planta per poder aparcar gaires cotxes. Hi ha una zona d’aparcament al
costat de l’EDAR, a menys de 100 metres de l’EDAR, que permet que hi puguin aparcar
més cotxes si això fos necessari (replà de l’estació). Hi ha dues escales situades entre la
plataforma on es situa el pretractament i el tanc Imhoff i el tractament secundari i entre
aquesta plataforma i la que conté els sistemes d’aiguamolls subsuperficials.
La primera de les escales té un ample de 1,5 metres, una longitud de 1,7 metres i una
alçada de 0,85 metres.
La segona té un ample de 2,0 metres, una alçada de1,2 metres i una longitud de 2,4
metres. En les dues escales s’utilitzen esglaons prefabricats (veure Figura 3.4).

Figura 3.4. Esglaons i rodapeus de terràs a l’edifici de pretractament

3.2 Drenatge Superficial
S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície
de la planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera
ordenada a l’exterior de l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació
d’acumulacions d’aigua en qualsevol zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua
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que pugui caure sobre els vials vagi a parar als aiguamolls, ja que aquesta afecta als
processos de depuració, ja que en ser un aigua eminentment pura, dilueix la carrega
orgànica i disminueix el temps de permanència hidràulica de l’aigua en els aiguamolls.
El drenatge superficial és fa mitjançant embornals. Es situen a una distància de com a
màxim 30 metres i es connecten, bé al by-pass si passa per aquell carrer, bé a una
canonada de PEAD que s’installa amb l’objectiu de drenar l’aigua del carrer.

4 Abastament d’Aigua
4.1 Aigua Potable
S’ha decidit installar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i
una mica de higiene a més de per consum. L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa
general d’aigua potable que arriba des de l’Estació. La connexió es realitza mitjançant una
canonada de fossa de 20 mm de diàmetre.
L’aixeta es troba al costat del

tractament primari. L’aigua és recollida amb un

embornal connectat al by-pass.

5 Electricitat i enllumenat
No és necessari portar la xarxa elèctrica fins a l’EDAR per tal d’alimentar cap sistema
del tractament. La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa tensió que arriba
a Toses. Tant l’electricitat com l’enllumenat no són estrictament necessaris pel
desenvolupament de l’activitat pròpia de la planta, el caràcter de les installacions són
auxiliars i consten d’un punt de llum i d’un caixetí amb 3 endolls per la connexió de
caràcter temporal d’aparells que hagi d’utilitzar l’operari.
El punt de llum s’installa al costat del pretractament i el tractament primari, a prop de
l’entrada de la planta. Aquest punt de llum es tracta d’un focus. Al costat del focus també
s’installa el caixetí amb els endolls. S’ha optat per installar una columna troncocónica
amb globus de policarbonat i una potència de 250 W. L’altura de la columna és de 4
metres.
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6 Treballs de jardineria
6.1 Jardineria a l’estació
La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte
ambiental. De forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per
la possibilitat de que les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. També
s’ha evitat la installació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han escollit
plantes de la zona habituades a la climatologia de la zona.
L’àrea enjardinada de l’EDAR ocupa una superfície pròxima als 240 m2. La major
part d’aquesta àrea es troba al perímetre de la planta que coincideix amb la zona dels
talussos de terraplè. La vegetació, en aquest sentit, també pot aportar estabilitat als
talussos mitjançant la xarxa d’arrels implícita a la vegetació. També es situen dues zones
de jardí al costat dels accessos a la planta i després de la rampa que baixa a la plataforma
dels aiguamolls de flux superficial. Aquestes zones tenen un caire sobretot estètic. Cal
afegir que als talussos es posa part de la cobertura vegetal que hi havia anteriorment sobre
la parcella i que s’ha extret i acumulat convenientment en una zona pròxima. Aquest replè
serà de 10 a 15 cm. D’aquesta manera, és possible que la vegetació de la zona creixi als
talussos.
Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat:
•

Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu
manteniment de manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu
destinar part de l’aigua potable del punt que hi ha installat per a aquesta
finalitat però recalcant l’excepcionalitat de la mesura. Es descarten grames i
gespes.

•

Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat
vegetació autòctona o el més similar possible, que no suposi una alteració de
les condicions de l’entorn ni pugui actuar com a vector de transmissió de
noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb l’anterior.

•

Presència d’espècies de ribera: Per acostar les característiques de l’espai a un
hàbitat de ribera, optant per aquelles espècies amb menor requeriments
hídrics.

•

Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del
sòl ni aconseguir un efecte de pantalla visual.
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Climatologia de la zona: Es tracta de clima de muntanya, caracteritzat per
hiverns freds i estius suaus.

Per tot això, les espècies seleccionades han estat:
•

Com a matolls, Romaní (Rosmarinus officinalis) i Farigola (Thymus vulgaris).
La farigola es disposa en densitats variables segons la voluntat de cobriment,
amb una separació mínima d’uns 30 cm entre individus, distribuïts de manera
heterogènia en l’espai.

•

Espècies de ribera com el el tamariu (Tamarix sp), que assoleixen mides més
grans, amb una densitat d’aproximadament un individu cada 2 m. Es combina
amb el romaní a les parts més exteriors de la planta, parallel al tancament.

•

A fi de donar més varietat al sistema d’acord amb la fesomia agrícola de la
zona es proposa l’aprofitament d’arbres fruiters que s’hagin d’extreure durant
a fase de construcció, que poden situar-se a les illes de jardí de mida més gran.
Si això no és possible, es substituirà pel garrofer (Ceratonia siliqua). Es
plantaran 3 arbres, un a l’entrada i dos a la zona enjardinada al costat dels
aiguamolls de flux superficial.

Cal mencionar que els arbres que hi ha actualment a la zona es retiraran i s’oferiran
als propietaris dels camps de la zona si no és possible la seva replantació dins la
depuradora.

6.2 Macròfits dels aiguamolls
S’ha decidit la utilització de canyís i de jonc comú als diferents aiguamolls. A dos dels
quatre aiguamolls de flux subsuperficial s’ha decidit utilitzar jonc comú (Juncus
subulatus) i als altres dos canyís (Phragimtes australis).
El jonc forma rizomes.. Es caracteritza per la seva coloració general d'un verd clar,
glauc. Te fulles a sobre de la tija que són cilíndriques i fistuloses però no estan articulades.
La inflorescència té les branques dirigides cap a dalt, bastant llargues. Viu a llocs
embassats generalment salins. Floreix al maig i juny (Figura 6.1).
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Figura 6.1 Jonc

El canyís (Figura 6.2) és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i
basses. Viu sempre amb els rizomes a dintre del sediment sota l'aigua malgrat que
esporàdicament el podrem trobar en sec (llavors sol estar mal desenvolupat). Es
caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta per fulles llargues i amples. La
inflorescència apareix a la part superior ampla i sedosa, una mica penjant. Les espiguetes
tenen llargs cilis, que li donen aquesta textura una mica sedosa. Es diferencia de la
subspècie típica, que també es troba a les Balears, perquè és més alta (fins a 6 m) i per
caràcters florals (la glumella inferior és el doble de llarga que la gluma superior, a la
subespècie Australis són de mida semblant). Es diferencia d'Arundo donax, que és la
canya, perquè aquesta és molt més robusta i normalment molt més alta). Floreix a l'estiu i
a la tardor.
Si de cas la vegetació dels aiguamolls tingués problemes de cara a l’hivern, podria
optar-se també per la collocació de plàstic tipus LDPE a mode d’hivernacle sobre els
aiguamolls.
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Figura 6.2 Canyís

Als aiguamolls de flux superficial es combinarà la plantació de les dues espècies,
plantant ambdues espècies en la mateixa proporció.
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Introducció
La finalitat d’aquest document és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes

coordenades XY referides a uns eixos definits i que a més, tots aquests punts puguin
materialitzar-se en el terreny des de dos bases de replanteig com a mínim.

2 Replanteig
2.1 Bases topogràfiques de replanteig
S’han d’escollir les bases de partida mes properes a l’obra, com a mínim tres. Les bases que
anomenem a continuació s’hauran iniciat a partir de vèrtexs geodèsics. Unitats en metres.
Base 1 : Entrada estació (des del tren):
X = 418955.3

Y = 4686073.5

Base 2 : Estrep Sud pont ADIF dels FFCC sobre la carretera (pròxim EDAR):
X = 419157.7

Y = 4686095.3

Base 3: Replà estació damunt del terraplè:
X = 419129.6

Y = 4686070.6

Base 4 : Balconada de Toses (plaça elevada amb vistes del poble):
X = 419096.8

Y = 4686156.6

En els plànols número 6 i número 7 del document de plànols del projecte, s’hi indiquen els
punts de referència necessaris per a poder replantejar tota l’obra. Aquests punts es llisten en
coordenades UTM, les quals s’adjunten a continuació.

2.2 Punts de definició de la planta
En el plànol en planta de l’EDAR pel replanteig, es mostren els punts característics en
l’obra. Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i tenen un nom el
qual s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció de la creu, ve
definit per unes coordenades UTM, les quals hem llistat a la Taula 2.1. La cota correspon a la
cota de la superfície de la planta després de la seva construcció i està referida a l’alçada sobre el
nivell del mar.
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Taula 2.1 Coordenades UTM de punts característics de l’EDAR

PUNT

X - UTM

Y - UTM

Z

OBSERVACIONS

1

419173,42

4686097,27

1395,19

Límit de la EDAR

2

419242,88

4686057,16

1393,73

Límit de la EDAR

3

419258,29

4686083,83

1393,73

Límit de la EDAR

4

419267,48

4686112,71

1392,54

Límit de la EDAR

5

419219,94

4686140,15

1392,04

Límit de la EDAR

6

419194,17

4686131,96

1392,04

Límit de la EDAR

7

419189,36

4686123,63

1394,34

Límit de la EDAR

8

419183,40

4686117,60

1394,34

Límit de la EDAR

9

419180,85

4686113,18

1394,34

Límit de la EDAR

10

419175,38

4686097,01

1395,19

Pretract (arqueta 1)

11

419177,25

4686098,24

1395,19

Pretract(arqueta 1)

12

419176,25

4686101,11

1395,19

Imhoff

13

419183,42

4686106,32

1395,19

Imhoff

14

419184,17

4686107,62

1395,19

Arqueta repartiment (2)

15

419184,31

4686106,27

1395,19

Arqueta repartiment (2)

16

419193,97

4686114,04

1394,31

Aiguamoll FSS 1

4686087,23

1394,14

DEFINICIÓ
TRACTAMENT

17

4585812,5
4

Aiguamoll FSS 2

18

419209,87

4686109,37

1394,14

Arqueta 3

19

419224,22

4686100,04

1393,98

Aiguamoll FSS 3

20

419226,68

4686070,56

1393,81

Aiguamoll FSS 3

21

419239,19

4686093,56

1393,82

Arqueta 4

22

419249,22

4686082,14

1392,87

Aiguamoll FSS 4

23

419255,10

4686083,83

1393,63

Arqueta 5

24

419250,86

4686091,93

1392,54

Aiguamoll FS 1

25

419256,61

4686101,89

1392,54

Aiguamoll FS 2

26

419206,87

4686117,33

1392,04

Aiguamoll FS 1

27

419216,52

4686134,05

1392,04

Aiguamoll FS 2

28

419211,75

4686127,39

1392,04

Arqueta 6

29

419178,39

4686096,82

1395,19

30

419180,10

4686094,68

1394,32

POUS DE
REGISTRE
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31

419189,72

4686090,28

1394,14

32

419204,27

4686081,88

1393,97

33

419218,82

4686073,48

1393,80

34

419233,37

4686065,08

1393,63

35

419241,04

4686059,49

1393,63

36

419249,28

4686087,19

1393,70

37

419254,43

4686096,11

1392,54

38

419260,18

4686106,07

1392,54

39

419215,77

4686136,76

1392,04

40

419243,50

4686119,76

1392,29

41

419196,34

4686084,96

1394,14

42

419218,00

4686072,44

1393,88

43

419216,50

4686059,93

1394,05

44

419254,52

4686079,92

1393,62

45

419242,01

4686092,86

1393,80

46

419215,20

4686137,38

1392,04

47

419274,25

4686111,79

1392,02

48

419182,48

4686109,17

1394,34

Escales al primari

49

419181,86

4686111,49

1395,19

Escales al primari

50

419194,25

4686120,80

1394,34

Rampa

51

419195,89

4686125,63

1392,04

Rampa i jardí

52

419201,30

4686125,43

1392,04

Jardí

53

419203,72

4686117,88

1392,04

Jardí

MOBILIARI URBÀ

ALTRES

Escales a la plataforma

54
419252,03

4686087,44

1393,60

dels aiguamolls FS

55

419180,54

4686111,27

1394,34

Fanal

56

419179,11

4686094,56

1394,34

Punt d’aigua potable t

57

419266,98

4686086,44

1391,49

58

419259,15

4686139,28

1389,89

ABOCAMENT

Amb tots aquests punts i les dimensions definides en els plànols, serà possible la
construcció, amb alt grau de definició, de tots els elements que integren l’obra.
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Introducció
Aquest apartat té com objectiu inicial el definir, amb tota la precisió possible, els terrenys

que són estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres contemplades en el
projecte, i en segon lloc, donar a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de
necessària ocupació.

2 Béns i drets afectats
La zona afectada pel present projecte és la definida per l’entrada del collector existent i la
implantació de la depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d'ocupació temporal. Tots
els terrens afectats estan dints del terme municipal de Toses.

2.1 Expropiacions
L’obra de la planta de tractament de les aigües residuals de Toses es desenvolupa totalment
en terrenys que són propietat municipal o estan en procés de compra per part del Consistori de
manera que el cost d’expropiació no ha de tenir-se en compte en aquest projecte. En el cas de la
variació del preu de l’import de l’expropiació serà degut a canvis a nivell de reglament
Patrimonial d’ADIF, ja que s’entèn que una part de la zona afectada pertany als límits de
l’estació de Toses ( propietat d’ADIF ).

2.2 Zona d’ocupació temporal
S’inclouen sota aquesta denominació, aquelles franges de terreny que resulten estrictament
necessàries ocupar per a portar a terme la correcta execució de les obres contingudes en el
projecte durant un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període
d’execució de les mateixes.
A l’hora de definir un ample d’ocupació temporal, per a la construcció dels collectors i pous
de registre que condueixen a la planta, s’han pres 3 metres; es consideren un parell de franges
paralleles a la rasa d'una amplària total de 1,5 metres, centrades en la rasa.
Tenint en compte que la superfície de l’explanada és de 350m2 i de la qual n’ocuparem la
pràctica totalitat ( no es possible ocupar-la tota per deixar un marge de 3m amb la carretera) en
total s’ocupa temporalment aproximada de 300 m2.
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Si se suposa un cost de 3.00 €/m2any per ocupació temporal en sòl tipus zona verda,
s’obté un cost total per ocupació temporal per a un període de temps de 5 mesos de gairebé
400€.

2.3 Costos per béns i drets afectats
Es pot concloure segons el que s’ha exposat en aquest annex, que els costos per béns i
serveis afectats per a les obres projectades per l’EDAR de Toses, ascendeixen a la quantitat
aproximada de 400 Euros (“QUATRE-CENTS EUROS”)

2.4 Serveis afectats
En aquest apartat es descriuen els possibles serveis (llum, proveïment d'aigua potable,
clavegueram, telefonia) amb els quals la construcció de la planta pot entrar en conflicte, podent
provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que l’obra es
pugui portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i alhora, assegurant el servei
constant i eficient de cadascun dels serveis.
Una primera observació visual de la zona permet determinar que no hi ha – en principi –
cap servei afectat.
Segons el que s’ha indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a l'inici de
les obres, el Contractista Adjudicatari de les mateixes està obligat a la localització dels serveis
afectats existents en la zona, amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de
l'inici de les obres. Les Companyies de Serveis indicaran, en cas d’haver algun servei afectat,
com realitzar els treballs sense risc i sense afectar la seva eficiència. En cas de no ser possible
respectar algun dels serveis, la Companyia responsable del mateix indicarà la forma més
adequada de fer la reposició.
El cost en el projecte a causa de les expropiacions i serveis afectats, consta dins del
pressupost com a “altres”, d’entre els què es destinen el possible cost d’ocupació i el
d’expropiació (en part) dins la partida alçada de 3000€ (TRES MIL EUROS).
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Introducció
En aquest Annex s’expliquen per una banda, les actuacions a fer per posar en marxa

l’EDAR, per assegurar al màxim el bon funcionament de la planta depuradora i per a assegurar
la higiene de tots els elements de la planta i la salut de l’operador. També es descriuen els
controls analítics i el tractament de les dades a realitzar per a comprovar el bon funcionament
de la planta.
Per altre part, es fa una valoració dels costos anuals que pot tenir l’EDAR, un cop aquesta ja
es trobi a ple rendiment, tot assegurant un bon funcionament i la qualitat projectada de l’aigua
efluent.

2 Manteniment de l’Estació Depuradora
Com que un dels avantatges de la depuració per aiguamolls construïts es la seva simplicitat
operativa, sovint es pensa que no és necessari el seu manteniment. La realitat és que és
necessari pel bon funcionament de la planta un operador familiaritzat amb el procés i que sàpiga
interpretar els possibles símptomes de mal funcionament , i que sigui capaç de prendre les
mesures oportunes.
El manteniment de l’EDAR se centra en dos aspectes fonamentals:
• Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, i de tractament primari,
tanques, camins, jardineria, ...
• Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores.
Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra civil,
condueix a problemes de funcionament.

2.1 Posada en funcionament
2.1.1 Aiguamolls construïts
A continuació s’indiquen recomanacions a seguir per tal d’assegurar la posada en
funcionament l’estació depuradora.

Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)

6

Annex 14è

2.1.1.1

Plantació dels macròfits

Arribar a una bona cobertura vegetal és relativament simple; no obstant, s’han de respectar
una sèrie de principis que es detallen seguidament. Abans de la plantació és convenient que el
contractista hagi fet les proves de impermeabilitat. En cas contrari, si es detecten punts o zones
permeables després de la plantació, la seva reparació serà més costosa.
a.

La plantació (en el nostre cas canyís i joncs subministrats comercialment en tests)
s’ha de realitzar preferentment durant la primavera. No obstant això, es pot portar a
terme en qualsevol època de l’any i en aquest cas s’ha de tenir en compte que si es
realitza en la tardor o en l'hivern, el creixement vegetal no serà evident fins a la
temporada següent.

b.

El nivell de cobertura arribat depèn especialment de la densitat de la plantació. Si la
plantació és per exemple 3 plantes /m2, la cobertura al final de l’època de
creixement pot ser l’adequada. En qualsevol cas, l’experiència prèvia en aiguamolls
construïts indica que l’abast d'una bona cobertura pot retardar-se durant 1 o 2 anys
en el cas dels aiguamolls de flux subsuperficial i fins a 5 anys en els de flux
superficial.

2.1.1.2

Preparació del sòl

En el moment de la plantació el sòl deurà estar esponjós (mai compactat). El sòl deurà
també estar humit, ja que l’assecat del sòl produeix la mort de les plantes i afavoreix el
creixement de dolentes herbes.
2.1.1.3

Aigua a utilitzar durant la plantació

L’addició de l’aigua residual tractada en aquest sistema és recomanable iniciar-la a partir de
que es vegi que les plantes han crescut un poc. D’aquesta forma es garanteix un mínim de
creixement de les plantes abans de començar a afegir aigua amb una salinitat elevada, que pot
afectar al desenvolupament de les plantes. Durant la posta en funcionament del sistema es
recomana utilitzar aigua potable; en el cas que això no sigui possible, s’ha de tenir en compte
que l’aigua residual pot afectar al creixement de les plantes i fer que sigui més lent.

2.2 Cura de l’obra civil
El manteniment de la depuradora en bones condicions és un de les tasques fonamentals de
l’operador. L’operador ha de ser conscient que aquest treball és molt important per a la
Projecte de l’EDAR i collectors de Toses (Ripollès)
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comunitat, i que és responsable de les possibles amenaces a la salut pública que poden derivarse d’un manteniment incorrecte de la depuradora.
2.2.1 Reixes de desbast
Els sòlids atrapats per la reixa son eliminats periòdicament, i s’acumulen en un contenidor,
des d’on han de ser retirats per l’operador en un altre contenidor. S’han de retirar al menys un
cop al dia. Aquesta tasca la realitzarà l’operari contractat.
Els sòlids s’acumularan en un contenidor i s’hauran de entregar de manera periòdica,
preferiblement cada dia, a l’abocador municipal d’escombraries.
2.2.2 Tanc Imhoff
Els fangs acumulats en el tanc Imhoff es retiraran una vegada cada 6 mesos. Degut al fet
que l’estimació del volum emmagatzemat en el tanc Imhoff és aproximada, es deurà comprovar
la capacitat lliure d’acumulació de fangs en la zona de digestió una vegada al mes. En cas de no
realitzar-se aquests treballs no es garanteix el funcionament correcte del tractament secundari.
2.2.3 Pericons de repartiment i canonades
La inspecció de cada un d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar
plàstics, fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions.
2.2.4 Recollida dels macròfits
No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posta en funcionament
del sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar segons el percentatge de
la cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una vegada a l’any, normalment a la fi de la
tardor), recollint tan sols la part superior de la planta i la capa de matèria orgànica acumulada
en la superfície del substrat; d’aquesta forma s’evita l’aportament de matèria orgànica a l’aigua
que circula pels aiguamolls.
Als aiguamolls de flux subsuperficial no és necessària el buidat dels llits. En el cas dels
aiguamolls de flux superficial sí han de ser buidats prèviament per facilitar les operacions de
recollida.
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2.2.5 Talussos
Els talussos són elements sensibles al deteriorament. Les causes del seu deteriorament són
diverses: creixement no desitjat de plantes, erosió degut a les pluges i caus de diferents animals.
L’operador ha d’inspeccionar els talussos per a detectar senyals d’erosió i el possible
desenvolupament d’esquerdes.
Actuacions en cas de presentar-se algun dels anteriors problemes:
•

Reblir les esquerdes amb terra, preferiblement argila. Igualar el terreny i compactarho.

•

Eliminar les males herbes que vagin creixent, en especial les plantes aquàtiques.

2.2.6 Camins, reixa de tancament i altres elements
La planta depuradora esta rodejada per una tanca metàllica, que deixa lliure accés al vent.
Caldrà fer una revisió de la tanca un cop per setmana per detectar danys en el filferro o en els
postes. Un possible deteriorament de la tanca, s’ha d’arreglar immediatament, ja que el recinte
ha de quedar ben aïllat a l’entrada de nens.
Els camins d’accés a la planta han d’estar lliures del creixement de plantes i de formació de
tolls d’aigua.
Els camins interiors s’han de mantenir sempre lliures de males herbes. Si s’hi produeixen
esquerdes o desperfectes ocasionats per les pluges, cal reparar-los de manera immediata.

2.3 Mesures Higièniques
L’operador de la planta ha de saber que està treballant amb una planta d’aigües residuals i
que això implica un focus d’infeccions, per aquesta raó cal que prengui precaucions per a evitar
riscos per a la seva salut.
Les mesures de seguretat que s’enumeren a continuació han estat recomanades per
l’Organització Mundial de la Salut:
1.

Installar aigua corrent, i comptar amb bombones de lleixiu, sabó i tovalloles.

2.

Farmaciola amb el següent contingut:
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3.

4.



Esparadrap



Cotó



Alcohol o aigua oxigenada



Mercromina o similar



Dissolució detergent desinfectant



Tisores



Pinces



Líquid repellent per insectes

9

Roba de vestir pel treball:


Guants de goma



Botes de goma



Casc



Dos monos

Netejar-se les mans abans de menjar, i menjar únicament en zones
específicament designades per a aquest us.

5.

Netejar les eines amb aigua neta desprès d’utilitzar-les.

6.

Desinfecta immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió.

7.

Assecar-se curosament les mans, calçat i roba abans de manipular equips
elèctrics.

8.

Usar solament eines especials amb aïllament en els equips elèctrics.

9.

Vacunar-se contra el tifus, tètanus, i altres infermetats que recomanen les
autoritats sanitàries locals.

10.

Rebre informació de primers auxilis.

2.4 Control analític: mostres i determinacions
Durant l’explotació de la planta caldrà fer un seguiment mínim per tal d’aconseguir una
avaluació adequada del comportament de la planta. Aquest seguiment es molt important per
dues raons:
•

Conèixer l’eficàcia de la depuració en les distintes èpoques de l’any i en els distints
aspectes relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos.

•

Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades per a
evitar-les.
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Per a avaluar el comportament de les llacunes d’estabilització es necessari reunir
informació precisa relativa a la seva configuració física, fer mostrejos periòdics i determinacions
analítiques que permeten conèixer l’evolució de la qualitat de l’aigua emmagatzemada al llarg
del tractament.
2.4.1 Mostrejos: metodologia
Freqüència dels mostreigs
Es recomana escollir dos períodes de mostreig que es corresponguin als mesos més freds i
més calents, per que és en aquestes èpoques quan l’eficàcia es màxima i mínima. Si és possible
es realitzaran mes sondejos, i sinó es prendran mostres mensuals que es complementaran amb
les dos campanyes anuals.
Els mostrejos s’han de fer amb una periodicitat setmanal durant almenys cinc setmanes
situades a la zona central de l’època seleccionada. També es convenient incloure mostrejos en
cap de setmana, ja que les nostre població es eminentment turística. Les mostres que es
prendran seran puntuals, compostes o en profunditat, segons el que convingui. Els anàlisi les
realitzarà l’empresa o institució que el propietari determini.
2.4.2 Determinacions analítiques
En la taula 2.1 es recullen les variables que cal analitzar en plantes de tractament per
llacunatge, els punts d’installació on s’han de prendre les mostres i els tipus de mostreig a
efectuar per a cada variable.

Taula 2.1 Variables a determinar per al seguiment mínim de les llacunes d’estabilització (*)

Variable

Punt de mostreig i
tipus de mostra
AR

T

A

A2

EF

DBO5

C

P

P

P

P

DQO

C

P

P

P

P

Sòlids Suspensió

C

P

P

P

P

Colif. Fecals

C

P

P

P

P

Amoníac

C

P

P

P

P

Nitrats

C

P

P

P

P
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Fòsfor total

C

P

P

P

P

PH

C

P

P

P

P

En cas de problemes d’olors

Temperatura

C

C

C

C

C

Temperatura mitjana en F i M

Oxigen dissolt

C

P

P

P

C

Conductivitat

C

C

Dades Meteorològiques
(*) AR: Aigua Residual bruta. T: Tanc Imhoff. A: Aiguamolls construïts de flux subsuperficial. A2:
Aiguamolls construïts de flux superficial. EF: Efluent Final
C: Mostra Composta. P: Puntual.

2.4.3 Anàlisis i presentació de resultats
A mesura que passi el temps s’anirà generant una acumulació de resultats experimentals.
És important que l’empresa o institució que s’encarregui de les anàlisi presenti els resultats de
manera que siguin fàcils d’interpretar. Es realitzaran mitges, intervals de variació, es calcularà la
variància, la mitjana, la moda, es calcularà el rendiment, i es realitzaran gràfics de barres o de
línies per a cada un dels paràmetres. Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de
manera ordenada, clara i adequada.

3 Valoració del cost anual d’explotació de l’EDAR
3.1 Introducció
Per tal de determinar el preu anual de servei s’han analitzat separadament els costos fixes i
els costos variables.
•

Costos fixes: aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen
independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora d’aigües
residuals.

•

Costos variables: aquells que són generats per la contaminació aportada per cada
metre cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux
hidràulic del mateix.

3.2 Costos Fixes
3.2.1 Personal
La planta disposarà d’un sol empleat que treballa a mitja jornada. Aquest empleat tindrà
una formació que asseguri un coneixement somer dels processos que intervenen en la depuració
de les aigües
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Suposa un cost valorat en 9.000,00 €/any + Seguretat Social (25 %)
Cost total personal

11.250,00 €/any

3.2.2 Conservació i manteniment
La descomposició dels costos de l’estació depuradora és la següent:
3.2.2.1

Obra civil

Segons experiències en obres similars, el cost de manteniment anual suposa un 1 % del cost
de la implantació de l’obra civil.
•

Cost material de l’obra civil

325.313,72 €

•

Percentatge del cost de manteniment

1%

Cost total manteniment obra civil EDAR

3.253,13 €/any

3.2.3 Altres
Dins d’aquest capítol s’inclouen els següents conceptes:
•

Material fungible

500,00 €

•

Despeses generals (neteja, insecticides,utensilis de treball, etc...)

1.200,0 €

Cost total despeses varis

1.700,00 €/any

3.2.4 Resum costos d’explotació fixos
Despeses fixes
1.

Personal

2.

Manteniment i conservació

3.253,13 €/any

3.

Altres

1.700,00 €/any

COST TOTAL DESPESES FIXES
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3.3 Costos Variables
3.3.1 Evacuació de fangs
Els fangs es transportaran a un abocador per a la seva disposició final.
El cost d’evacuació incloent-hi càrrega, transport i cànon d’abocament, l’estimem en 100
€/m3
El rendiment esperat del Pretractament és el següent:
•

Eliminació del 50 % de la matèria en suspensió (MES); i,

•

Eliminació del 20 % de la matèria orgànica (MO).

La carga mitja esperada en els pròxims 25 anys és de:
•

6,6 kg MES/dia

•

10,6 kg DBO5/dia

Suposant una densitat de 1,9 Tn/m3 per a la MES y de 1,2 Tn/m3 per a la DBO5, llavors el
volum anual de sòlids en suspensió a evacuar resulta ser:
•

1,3 m3 MES/any

•

3,2 m3 DBO5/any

El cost anual d’evacuació de fangs serà llavors d’aproximadament 450 €/any.
Cost total evacuació de fangs de la EDAR

450,00

€/any

3.3.2 Resum costos d’explotació variables
Despeses fixes
1. Evacuació de fangs
COST TOTAL DESPESES VARIABLES

450,00 €/any
450 €/any
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3.4 Resum costos d’explotació
A.- Despeses fixes
A.1.- Personal

11.250,00 €/any

A.2.- Manteniment i conservació

3.253,00 €/any

A.3.- Varis

1.700,00 €/any

COST TOTAL DESPESES FIXES

16.203,13 €/any

B.- Despeses variables
B.1.- Evacuació de fangs
COST TOTAL DESPESES VARIABLES
COST TOTAL EXPLOTACIÓ

450,00 €/any
450,00 €/any
17.103,13

€/any

El volum anual tractat per l’EDAR serà de 21.000 m3/any. Això suposa un cost de
tractament unitari (per m3) de 0,81 €/m3.
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Introducció
Actualment, els equipaments i habitatges del nucli de Toses aboquen les seves aigües

residuals de forma directa a les rieres d’aquesta zona. Per aquesta raó, es proposa construir una
estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), element el qual, degut al seu funcionament, la
superfície que ocupa i al producte que tracta, altera amb major o menor grau al medi que l’acull,
i que pot generar cert rebuig per part de les persones que viuen o treballen a prop.
Encara que la implantació d’una installació de tractament d’aigües residuals és, per ella
mateixa, un fet positiu, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de tractament,
els residus generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’installa. En aquest
annex es pretén exposar els efectes mediambientals i repercussions derivats de la construcció i
explotació de l’estació depuradora d’aigües proposada. A partir d’això, es descriuen les mesures
necessàries per tal de minimitzar o corregir els impactes produït.

2 Legislació
• Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d’evacuació i
tractament d’aigües residuals (DOGC núm. 133 de 10.06.1981)
• Decret 216/1985, de 15 de juliol, sobre mesures addicionals d’implantació dels règims
especials de sanejament (DOGC núm. 578 de 21.07.1985)
• Decret 54/86, de 30 de gener, sobre ajuts per a la realització d’actuacions d’eliminació de
càrrega contaminant (DOGC núm. 666 de 26.03.1986)
• Ordre de 19 de febrer de 1987 per la qual s’estableix normes complementàries en matèria
d’autoritzacions d’abocament d’aigües residuals (DOGC núm. 816 de 16.03.1987)
• Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regulació d’abocaments d’aigües
residuals (DOGC núm.2180 d’11.03.1996)
• Pla Nacional de Sanejament i Depuració d’Aigües Residuals (BOE núm. 113 de
12.05.1995)
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3 Valoració de l’impacte ambiental sobre el mitjà físic
3.1 Impacte sobre el clima
La EDAR proposta ocuparà una superfície de làmina d’aigua propera a les 0.5 Ha. Aquesta
és una superfície petita d’aigua, pel que aquesta obra no afectarà a la dinàmica climàtica de la
zona. Ara bé, si que cap esperar en les àrees pròximes com a l’estació un augment de la humitat
relativa de l’aire a causa del augment de l’evaporació. No obstant això, no es preveu que aquest
augment sigui significatiu ja que la superfície d’evaporació no és gran. A més, els mesos on
aquest increment de la humitat pot ser més molest l’escola té una activitat molt reduïda.

3.2 Impacte sobre l’ús del territori
El terreny on es proposa la implantació de la planta depuradora no es destina actualment al
cultiu i té un escàs aprofitament agrícola. Per tant, no s’espera un efecte negatiu sobre l’activitat
agrícola actual.
Se suposa que l’execució de les obres tindrà lloc amb un grau de control alt per a poder
assegurar que no haurà filtracions d’aigua residual.

3.3 Aprofitament ambiental
La implantació de sistemes de depuració naturals per al tractament d’aigües residuals en
zones de ribera constitueix la creació de biotips molt semblants als presents en les ribes dels
rius, amb el que en certs casos, com en el d’aquest projecte, el que s’està aconseguint és
recuperar un espai destinat a altre ús (per exemple, agrícola) com espai per a les espècies
naturals.
Els animals que més es relacionen amb aquests tipus d’ecosistemes són les aus aquàtiques.
En resum, un possible aprofitament de les installacions del sistema d’aiguamolls és l’aportació
d’un hàbitat per a aus.
En el nostre cas, l’aigua produïda per la planta depuradora no es destina al reg dels cultius
de la zona, sinó que s’aboquen a la llera fluvial i d’aquesta manera es millora també la qualitat
ecològica de la zona, al posar a disposició dels ecosistemes de bosc de ribera una major
aportació hídrica
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3.4 Impacte físic sobre el territori
3.4.1 Geologia i relleu
La incidència de la EDAR projectada en el sòl és menyspreable, ja que la zona escollida per
a la ubicació de la depuradora és un terreny de baix valor agrícola. Per altra banda, el moviment
de terres necessari per a la construcció de l’obra no és d’excessiva magnitud, i s’intenta aprofitar
el relleu natural del terreny per a reduir a un mínim el treball de desmunt.
El principal impacte està causat per ‘explanació i les excavacions del terreny que s’ha de
portar a terme; en petit grau s’afectaran la erosionabilitat i la inestabilitat del terreny.
Altre impacte serà el transport de part del material excavat fins a un abocador i posterior
abocament. També, pot haver una contaminació del sòl durant la fase de construcció provocada
per l’abocament d’olis i lubrificants de la maquinària emprada.
La cobertura vegetal serà retirada en el terreny ocupat per les obres però és molt possible
reutilitzar aquest material oferint-ho a les explotacions agràries de la zona o per a les futures
zones enjardinades de l’expansió del nucli de Toses. Part d’aquesta cobertura vegetal també
s’utilitzarà també per a la cobertura exterior dels talussos i l’àrea enjardinada
Mesures correctores
S’ha de tractar de fer el menor moviment de terres i disminuir el transport de terres en
l’exterior de la conca on està l’obra. No es pot actuar sobre el volum de terres a excavar, doncs
s’afectaria al propi dimensionament de la planta. No obstant, és recomanable que durant la fase
de construcció s’organitzin els moviments de la maquinària amb l’objectiu de minimitzar
l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió.
La cobertura vegetal extreta serà reutilitzada, en funció del seu valor, en altres cultius, per a
crear nous cultius o bé millorar la cobertura vegetal d’altres cultius. al voltant de l’edifici de
pretractament. Es disposarà de diferents contenidors per a la recollida dels olis i lubrificants
usats per la maquinària.
3.4.2 Demanda i producció de material
El material necessari per a emplenar els talussos de separació entre els aiguamolls FSS i els
FS està previst que sigui material aportat per la pròpia excavació realitzada, ja que segons
l’estudi geològic i geotècnic es tracta de material de bona qualitat per a aquesta fi.
Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)
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La impermeabilització dels llits s’ha previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta
densitat de polietilè ja que no es disposa de material purament argilenc en la parcella
d’excavació. Amb aquests elements es pretén assegurar la perfecta impermeabilització de les
bases, impedint que es puguin produir fugides o infiltracions en el terreny.
3.4.3 Fangs
El tanc Imhoff genera fang. En menor mesura, també els aiguamolls de flux superficial.
Aquests fangs, després de comprovar que compleixen les característiques adequades, poden
servir com abonament per al cultiu dels camps que es troben en les proximitats de la planta.
En aquest cas es tracta d’un impacte positiu ja que farà disminuir la necessitat d’importar
abonaments, tenint els agricultors una font pròpia i de qualitat; a més de l’ús d’aquest
abonament en la zona enjardinada de la EDAR. D’aquesta forma s’aconsegueix el reciclatge
d’aquest fang.
3.4.4 Impacte sobre la hidrologia de la zona
Actualment l’aigua residual produïda en la zona s’aboca directament a la llera del Riu
Rigard. El cabal d’aqueste rieres és escàs excepte en els fenòmens de intensa pluviositat o en
època de desglaç. Aquest abocament pot estar comportant la contaminació, per matèria orgànica
així com bacteriològica, del riu i de l’aqüífer subterrani, a més dels terrenys pròxims a
l’abocament de les aigües residuals no tractades.
Amb el funcionament de la planta depuradora aquestes aigües seran conduïdes fins a la
EDAR i una vegada depurada seran abocades a la riera. D’aquesta forma no es disminuirà la
qualitat de l’aigua de la llera fluvial ni de l’aqüífer subterrani; així llavors són aquests els efectes
eminentment positius de l’engegada d’aquesta planta depuradora.

4 Valoració de l’impacte sobre el mitjà biòtic
4.1 Vegetació
La vegetació de la zona propera a la planta no sofreix variacions importants. S’eliminarà la
vegetació present en el terreny sobre el qual es construirà la nova EDAR. Només destacar que
durant la fase de construcció, la vegetació de la zona que envolta les obres pot veure’s afectada
pel moviment de la maquinària, que pot sobrepassar les rutes de transport que es fixin, i també
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per la generació de grans quantitats de pols. En la fase d’explotació no es produeix cap canvi
substancial a afegir en la fase de construcció.
La vegetació que s’estableix de forma natural en els aiguamolls de flux superficial és
abundant, sent possible l’existència de llentilles d’aigua (Lemna spp.). Unes altres de les plantes
que es poden trobar són el canyís (Phragmites communis), joncs (Scirpus spp.), vogues (Typha
spp.) i diverses espècies de gramínies de petita grandària.
Mesures correctores
Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la producció de pols ja que gran part
d’aquesta sedimentarà sobre els camps que hi ha pròxims a la parcella de la EDAR.
Es recomana, una vegada finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació
de les zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran espècies
autòctones o bé les quals requereixi el cultiu pertinent.
A causa de la gran velocitat de creixement i propagació de la vegetació al voltant i dintre
dels aiguamolls és necessari mantenir un programa de gestió que inclogui:
1.

Segons com evolucioni la vegetació aèria dels aiguamolls, serà necessari realitzar

segues de manteniment cada 2-3 anys
2.

Programa de recollecció de llentilles d’aigua quan sigui necessari

4.2 Fauna
La microfauna associada a els aiguamolls sol estar constituïda principalment per
organismes aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen estar
presents en les els aiguamolls de flux superficial. És de destacar la presència generalitzada de les
puces d’aigua (Daphnia sp.). La qualitat dels efluents augmenta on hi ha abundància de
Daphnia, ja que s’alimenten d’algues, reduint la concentració de matèria en suspensió.
La presència de microfauna en els aiguamolls de flux superficial és a causa de un adequat
nivell d’oxigen en l’aigua indicant un correcte creixement i desenvolupament de les microalgas.
L’elevada concentració de microfauna en aquests aiguamolls és un bon indicador del baix nivell
de contaminants en aquestes llacunes, especialment d’aquells contaminants que són tòxics per
als éssers vius.

Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)

10

Annex 15è

La fauna superior associada als sistemes naturals sol ser abundant i variada. S’ha
comprovat que la presència de vegetació en els aiguamolls de fluix subsuperficial i prop de les
llacunes serveix de protecció per a petits rosegadors, conills, gats i aus. En els aiguamolls de flux
superficial també poden desenvolupar-se peixos.
En general, aquestes plantes de depuració naturals atreuen a la fauna de la zona, de manera
que aquestes installacions s’han convertit en molts casos en petites reserves naturals en zones
relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDARs tenen un paper molt
important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus d’impacte és positiu, agradable per a
la població i sinònim del bon funcionament de la planta.
4.2.1 Desenvolupament de mosquits i altres insectes
En algunes plantes d’aiguamolls es produeix una gran proliferació d’insectes, especialment
de mosquits, a causa del microhábitat de temperatura i humitat que generen aquests sistemes.
Aquest desenvolupament d’insectes crea un desequilibri en el mitjà natural i, a més, crea un
impacte negatiu sobre la població.
Normalment aquest no és un problema comú en la majoria de les plantes d’aiguamolls
implantades, però es pot donar a la primavera i estiu si s’ha deixat créixer plantes aquàtiques o
fins i tot plantes terrestres que han arribat al nivell de l’aigua de els aiguamolls..
Es pot disminuir la magnitud del creixement de mosquits fent uns talussos inclinats que no
afavoreixin la posta d’ous i el desenvolupament de larves de mosquit.

Mesures correctores
En els aiguamolls de fluix subsuperficial, la proliferació de mosquits no deuria representar
un problema greu, sempre que el sistema funcioni correctament, és a dir, la làmina d’aigua
circuli sota la superfície de grava, impedint així l’accés dels mosquits a aquesta.
La solució en els aiguamolls de flux superficial consisteix a mantenir lliure de plantes els
talussos. També és important evitar que caiguin plantes o branques en els aiguamolls, doncs
també serveixen de suport per al desenvolupament d’insectes. És preferible sempre evitar l’ús de
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insecticides. Si la presència d’insectes persisteix i es decideix emprar insecticides per al seu
control, s’ha de procurar que aquest no contamini l’aigua. Es poden utilitzar insecticides
biològics com determinades bactèries que ataquen les larves del mosquit.
Una bona solució i sense impacte sobre la qualitat de l’efluent és fer créixer peixos en les en
els aiguamolls FS que mantinguin un control de la comunitat d’espècies. Les espècies més
indicades són aquelles adaptades a ambients eutròfics, com poden ser Gambusia affinis,
Lebistes i Tilapia. Abans d’implantar qualsevol d’aquestes espècies, es deuen efectuar registres
de l’oxigen dissolt per a assegurar que no es porti a terme el creixement en condicions
anaeròbies. Altra possible mesura és la installació de nius per a aus que s’alimenten d’insectes.
Aquests nius es poden situar en els arbres de la EDAR i pròxims a la mateixa.
4.2.2 Altres impactes
En alguns sistemes de llacunes i aiguamolls, com per exemple la EDAR d’Empúria Brava,
han aparegut aus migratòries per a fer una desocupada en el seu viatge. En aquest cas es tracta
d’un impacte visual positiu, agradable per a la població i sinònim d’un bon funcionament de la
planta depuradora.

5 Afectació a l’hàbitat humà
5.1 Emissió d’olors desagradables
En principi aquest no ha de ser un problema important en la planta depuradora en projecte
ja que si el sistema de depuració, principalment els primers aiguamolls, funciona correctament
no ha d’emetre olors desagradables.
De totes maneres és convenient valorar les possibilitats que aquestes olors apareguin i
s’han d’estudiar els mètodes d’eliminació.
En els aiguamolls les olors desagradables poden aparèixer per les següents raons:
• Sobrecàrrega
• Zones mortes als llits
• Reducció de la barreja induïda pel vent, en el cas dels aiguamolls de flux superficial
• Manca de coordinació per a mantenir un pla de neteja dels llits, dels canals d’entrada
i de la resta d’elements.
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• Desconeixement dels processos de depuració per part dels operaris o falta de suport
tècnic als explotadors de la EDAR
Mesures correctores
Existeixen diferents factors que poden provocar olors desagradables en aquest tipus de
sistemes naturals, però no sembla probable l’aparició d’aquests amb un bon pla de
manteniment. Un bon manteniment serà fonamental per al funcionament adequat de la planta.
El pretractament no acostuma a generar olors desagradables intensos.
Les solucions a les causes de les males olors en aiguamolls i llacunes són les següents:
• Sobrecàrrega: En primer lloc convé fer un by-pass de la planta fins que es
localitzin les fonts de la sobrecàrrega i deixin d’alimentar a la planta. Depenent de la
gravetat d’aquests contaminants els jaços poden recuperar-se ràpidament o passar
bastant temps en mal estat. Una possible solució per a agilitar el procés és renovar
l’aigua emmagatzemada en cadascun dels llits afectats. Si la sobrecàrrega és deguda a
un problema en el procés de la planta, l’única solució és recircular part del efluent
(requerirà la installació de bombes).
• Zones mortes: Poden ser degudes a diferents causes. Una d’elles és un mal disseny
de les entrades i sortides de l’aigua en cada jaç, conseqüentment farà falta
redisenyar-les en aquest sentit amb la finalitat d’evitar el problema. També poden ser
degudes a l’acumulació de fangs, amb el que farà falta retirar-los.

5.2 Qualitat de l’aire
En la fase de construcció existeix un empitjorament de la qualitat de l’aire degut
principalment a la pols aixecada per la maquinària, a més de l’emissió dels gasos d’escapament
de la maquinària. Durant l’explotació de la planta, la qualitat de l’aire en la zona no es va a veure
afectada per aquest projecte, ja que no va a realitzar-se cap activitat susceptible d’incidir,
positiva o negativament, sobre l’atmosfera.
Mesura correctora
S’aconsella que, durant la fase de construcció, hagi una aspersió d’aigua sobre la superfície
exposada al vent en llocs d’apilat i en els camins de circulació de màquines. A més s’ha previst
executar el moviment de terres a l’estiu, quan l’activitat de l’escola és menor.
Projecte de l’EDAR i els collectors de Toses (Ripollès)
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5.3 Nivells sonors
Es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, deguda a la
circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema comú en la majoria
de les obres i que presenta difícil correcció.
En la fase d’explotació, un sistema d’aiguamolls construïts no presenta problemes de
generació de sorolls.
Mesures correctores
Per a minimitzar el nivell sonor durant la fase de construcció, s’utilitzarà maquinària
proveïda de silenciadors, a més de procurar minimitzar-se el temps de treball de la mateixa.
També es comprovarà que els tubs d’escapament i catalitzadors de la maquinària funcionin
correctament. Com

6 Impacte social
En general, els sistemes naturals de depuració d’aigües residuals es perceben com un
benefici per a la comunitat. Alguns dels principals aspectes que s’han observat referent a això
des d’un punt de vista social es recullen en els següents punts:
•

La majoria dels ciutadans coneixen de forma superficial l’existència dels sistemes
de depuració d’aigües residuals. La informació que es disposa és la qual es
transmet en forma verbal. En una gran part dels Ajuntaments es desconeix el
funcionament dels aiguamolls construïts, resultant freqüent que els problemes de
manteniment i explotació es produeixen per la falta de formació dels explotadors
de les EDARs.

•

Tot i l’escassesa d’informació que existeix sobre les depuradores, els habitants dels
nuclis urbans reconeixen que són installacions de gran importància, ja que eviten
la deterioració ambiental i milloren la qualitat de vida de les comunitats. És de
destacar els efectes positius del tractament de les aigües residuals des del punt de
vista de millora de les conques dels rius, així com la disminució dràstica de riscos
sanitaris per a la població de la zona, i en forma especial per a agricultors i
consumidors.
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•

S’ha observat un canvi de l’actitud enfront dels problemes ambientals des que s’han
installat les EDARs; es mostra un major interès per la conservació del
mediambient i la reforestació.

•

Al millorar la qualitat de vida i les condicions ambientals, es pot produir un
increment de les activitats productives, comercials i turístiques. Per tant, més que
una despesa es considera en molts casos una inversió.

7 Integració en l’entorn físic
L’estació depuradora projectada té com objectiu primordial el tractament de les aigües
residuals produïdes pels equipaments i habitatges nucli de Toses. Amb la finalitat d’aconseguir
aquest objectiu s’ha considerat fonamental el baix cost de funcionament del sistema i la bona
integració del sistema amb l’entorn físic. Això és possible aconseguir-lo amb el sistema
d’aiguamolls dissenyat.
Des d’un punt de vista del paisatge, els sistemes naturals poden presentar dificultats per a
integrar-se en el seu entorn, especialment per la gran superfície ocupada. Ara bé, el disseny i la
tipologia dels aiguamolls en projecte presenten la possibilitat d’adaptar-se a les condicions
topogràfiques i regionals, de manera que es pot arribar a aprofitar aquesta tecnologia per a
millorar un entorn degradat o amb la finalitat d’evitar la seva degradació.
Pel que fa a la vegetació de la planta, s’ha procurat amb arbustos de la zona amb l’objectiu
de no obstaculitzar l’acció del vent, que és molt beneficiosa per a la correcta barreja i dilució de
la càrrega. Es deu procurar que les zones enjardinades tinguin un aspecte agradable.
La tanca exterior que delimita la parcella no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha
d’ésser de malla metàllica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix temps,
l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu a la
depuradora. Aquesta tanca deurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir una imatge
d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet.

8 Riscos en el mal funcionament de l’EDAR
Si apareix algun problema en el funcionament de la planta, com pot ser la necessitat de
buidar els aiguamolls per presentar algun contaminant tòxic, l’estació depuradora conta amb
by-pass per a permetre una evacuació de l’aigua residual directament a la riera. Aquest fet, si es
produís, seria un impacte ambiental negatiu, però no és pitjor que el qual està succeint
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actualment (abocament directe sense depurar). Aquest és un sistema de seguretat que deu
presentar tota depuradora d’aigües residuals, però que en principi no seria necessari emprar-ho
mai.

9 Conclusions
La conclusió principal que es dedueix d’aquest estudi d’impacte ambiental és que les
alteracions en el mediambient són mínimes sempre que s’adoptin les mesures correctores
adequades. Per tant, els efectes mínims poden ser minimitzats, quedant en segon lloc, i resultant
destacats els efectes positius de millora del mig receptor i de la qualitat de vida que es genera en
l’entorn d’aquest mig receptor.
Les principals alteracions, indicades en els apartats anteriors, són: (a) ocupació del terreny
on es va a implantar l’EDAR, (b) sorolls i pols durant la fase de construcció, i (c) risc de
proliferació d’insectes (especialment mosquits). La resta d’aspectes, com la integració
paisatgística, tractament de residus o efectes sobre l’erosió de la zona, han estat tractats en
l’elaboració del projecte.
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Introducció
En el present annex de control de qualitat es determina els tipus d'assaigs que cal realitzar

en les diferents unitats d'obra que componen aquest Projecte Constructiu.

2 Metodologia
Seguint les "Recomanacions per al control de qualitat en obres de carretera", editada pel
MOPU el 1978, així com les ordres circulars 293/86 T, 294/87 T, 297/88 T i 299/89, el "Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts ", i la Instrucció EHE, es
determinaran el nombre mínim d'assaigs necessaris en funció dels mesuraments de cada unitat
d'obra. El Director d'Obra finalment determinarà, tant qualitativament com quantitativament,
les característiques dels mateixos.

3 Assaigs
3.1 Tipus
Donada la dimensió de l’Obra, com a Control de Qualitat, per a lots de material de reblert
de menys de 5000m3, caldrà doncs, com a control de la qualitat,
•

Control dels materials

•

Cada: 5000 m3

•

Proctor modificat (UNE 103501)

•

Anàlisi granulomètrica (UNE 103101)

•

Límits d'Atterberg (UNE 103103 i 103104)

3.2 Comentaris als assaigs i els seus preus
Donat que l’Obra s’emplaça lluny de Barcelona, (ciutat amb molts serveis), des de l’autoria
del projecte s’estima més no donar cap valor de preus per als assaigs, ja que primer que res
s’hauria d’estudiar les empreses que són capaces o bé estan qualificades per a realitzar els
assaigs. És per això que s’hauria d’estudiar i conèixer les empreses més properes amb capacitat
de dur a terme el control de qualitat i a partir d’aquí, doncs, després ja establir preus.
Per aquest motiu, s’estima el preu del Control de Qualitat dins la partida alçada de 3000€,
que d’entre altres, destina una part a aquest control de qualitat.
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Introducció
Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per al projecte de l’EDAR del

Sector de la Torre Negra. A continuació es defineixen les diferents activitats de l’obra. AL final
d’aquest annex, es presenta un diagrama de barres de les activitats en funció del temps.
D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per
equips de les mateixes i del nombre d’equips, s’arriba a un nombre aproximat de setmanes
necessàries per a l’execució de cada unitat d’obra.

2 Activitats de l’obra
2.1 Replanteig, anivellació i comprovació de les dades
La primera activitat que deurà realitzar el Contractista és replantejar les obres, anivellar el
terreny i, en general i comprovar que les dades del projecte són reals,. No es començarà altra
activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada i se signi l’Acta de Replanteig.

2.2 Moviment de terres i perfilat de talussos
En aquesta activitat s’inclouen l’esbrossada i, demolicions de paviments si és necessari,
anivellació, recobriments, compactació del terreny on es va a situar l’estació depuradora i
transport a l’abocador del material sobrant, al costat de l’excavació de les terres on se situaran
els aiguamolls i la llacuna. També aquesta activitat recull la collocació de tota la senyalització
projectada dintre del Pla de Seguretat i Salut i, les obres necessàries per a l’adequació del camí
d’accés a la depuradora, que s’inicien una vegada que s’hagi rebut la maquinària, a més de la
installació de la caseta d’obra i la resta de serveis destinats a ser utilitzats pels treballadors.

2.3 Excavació de rases i collocació de collectors
Aquesta activitat recull l’excavació de les rases a realitzar per a la collocació dels collectors
de sortida (condueix les aigües depurades de l’EDAR fins al punt d’abocament a llera definit als
plànols; són doncs, els collectors efluents) (abocament de les aigües depurades al riu), a més de
la collocació dels mateixos. Lògicament aquesta activitat inclou també laconstrucció de
l’escollera dels collectors.
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2.4 Excavació del pou del tanc Imhoff. Estació de bombament
En aquesta activitat s’inclouen la perforació de l’espai ocupat pel tanc Imhoff i la seva
construcció

2.5 Impermeabilització dels llits
En aquesta activitat es portarà a terme la impermeabilització dels diferents jaços amb els
materials amatents per a aquest efecte, incloent el segellat de les zones d’unió.

2.6 Construcció de les arquetes
Aquesta part inclou la construcció de les diverses arquetes que deu disposar la depuradora,
útils per a rebre i distribuir l’aigua residual adequadament.

2.7 Collocació de les conduccions
Es procedirà a la collocació de les canonades que formen part de la planta de tractament de
les aigües residuals projectada, que connecten els diversos elements de la mateixa i també
aquelles que distribueixen i recullen l’aigua en els llits.

2.8 Collocació de les graves gruixudes
En aquesta part es dipositaran les graves gruixudes en els extrems dels aiguamolls
construïts de fluix subsuperficial projectats.

2.9 Collocació del substrat
Aquesta activitat recull la collocació del substrat (graves fines de 10-12 mm de D10
(diàmetre efectiu)) en els llits dels aiguamolls construïts, la base dels quals ha estat
impermeabilitzada prèviament.

2.10 Tancament perimetral
Obertura d’un tram de camí d’accés fins a l’entrada de la depuradora i arranjament del camí
existent. Una vegada finalitzades les obres es procedirà a la recollida de materials i neteja de tota
l’obra en general.
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2.11 Comprovació de la línia d’aigües
Després del muntatge dels equips i de la connexió dels diferents elements, es realitzaran les
proves de funcionament. Es comprovarà que tots els sistemes que inclouen la planta funcionen
correctament, i si no és així, es portaran a terme les accions oportunes per a la seva posada a
punt.

2.12 Urbanització i plantació de les espècies arbòries
En aquesta part es connecten la xarxa d’aigua potable i la xarxa elèctrica. Es comprovarà el
bon funcionament d’aquests serveis. A més es recullen les obres d’installació del drenatge
subterrani, amb tots els seus elements, de l’enllumenat i la pavimentació de la EDAR, al costat
del recobriment amb una capa de terra vegetal i vegetació en la zona dedicada a la jardineria de
la depuradora.

2.13 Plantació dels macròfits
Aquesta activitat consisteix en la plantació dels macròfits en el substrat dels aiguamolls
construïts de fluix subsuperficial, prenent les mesures oportunes per a assegurar el seu
desenvolupament.

2.14 Engegada definitiva de la EDAR
Una vegada realitzades satisfactòriament les proves de funcionament amb resultats
satisfactoris i la urbanització projectada, es procedirà a l’engegada de la planta.

2.15 Seguretat i Salut
En tota la durada de l’obra es disposarà de les mesures de seguretat i salut, descrites en el
Pla de Seguretat i Salut d’aquest projecte, associades a cada activitat de treball que es realitzi en
el període d’execució de l’obra.

3 Programa de treball
El programa de treball associat a aquesta obra s’ha realitzat a través d’un diagrama de
barres de les activitats en funció del temps.
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Mesos
Setmanes

1
1

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

1. Replanteig
2. Moviment de terres i perfilat de talussos
3. Excavació de rases i collocació del collector
4. Excavació i construcció del tanc Imhoff
5. Impermeabilització dels llits
6. Construcció de les arquetes
7. Collocació de les conduccions en la planta
8. Collocació de les graves gruixudes
9. Collocació del substrat
10. Tancament perimetral
11. Comprovació de la línia d’aigües
12. Urbanització i plantació de les especies arbòries
13. Plantació dels macròfits
14.Posada en funcionament de l'EDAR
15. Seguretat i Salut

Taula 3.1.-Distribució temporal i cronologia del desenvolupament de l’Obra

4

1

2

3

4
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4 Termini d’execució de les obres
D'acord amb el programa de treballs desenvolupat, s'ha estimat el termini total per a
l'execució de les obres descrites en CINC (5) MESOS naturals, a partir de la signatura de l'Acta
de Replanteig.

Projecte Constructiu de l’EDAR de Toses

