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El present document contempla el projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals (EDAR) i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà).
Farrera és una població d’alta muntanya situada a 1330m sobre el nivell del mar. El terme
municipal es caracteritza per una orografia abrupta i un patrimoni ecològic i paisatgístic
de gran valor. El sector terciari és el sector d’activitat econòmica més important, seguit
del sector primari. A diferència del que ocorre en altres pobles del Pallars, els indicadors
demogràfics mostren un creixement de la població positiu, sent la població actual
censada de 147 habitants en tot el municipi. En l’actualitat, Farrera disposa de xarxa de
sanejament però no d’estació depuradora, de manera que les aigües residuals s’aboquen
sense tractar a la llera pública. El present projecte sorgeix de la necessitat social,
mediambiental i sanitària de solucionar aquest problema i l’objectiu és fer-ho de manera
que suposi el mínim cost possible generant un impacte socioambiental mínim però sense
renunciar a l’eficàcia del tractament. Donat que Farrera és un dels sis nuclis en els quals
es troba repartida la població del municipi, l’anàlisi d’alternatives ha inclòs tots els nuclis
del municipi per tal de tenir una visió global en el territori i optimitzar les infraestructures,
plantejant la solució general com una solució integral. Els criteris de selecció
d’alternatives s’han basat en l’adequació a l’entorn, prioritzant aspectes com una bona
integració en el medi ambient, una mínima despesa energètica de funcionament i baix
cost de la infraestructura. Després d’un estudi d’alternatives s’ha escollit la construcció de
depuradores descentralitzades en els nuclis de població més importants com a solució
general al municipi. Així, l’estació depuradora per al nucli de Farrera s’ha projectat per a
una població de disseny de 103 habitants equivalents, resultat de fer una prognosi de
creixement a 25 anys. El cabal tractat serà de 15,52 m3 diaris.
El sistema de tractament consisteix en aiguamolls construïts de flux subsuperficial, amb
un pretractament previ consistent en un desbast de gruixuts i un tractament primari
consistent en un tanc Imhoff. Es tracta d’un sistema de tractament natural, que es
caracteritza per tenir uns costos de manteniment baixos, un consum d’energia elèctrica
reduït (o nul) i el fet de no requerir mà d’obra gaire especialitzada per al seu
funcionament, ja que el grau de tecnificació és baix i no necessita d’equips
electromecànics. Els aiguamolls construïts (constructed Wetlands) basen el seu
funcionament en simular les condicions pròpies dels aiguamolls naturals. En aquest cas
es tracta d’una bassa reblerta amb un substrat de grava de 0,4 m de profunditat i
plantada canyís (Phragmites australis), una espècie vegetal pròpia de zones humides. La
disposició dels elements del procés de tractament s’ha fet a partir de la condició de
disseny de funcionament per gravetat. També s’ha donat importància a la facilitat
d’explotació i manteniment, així com a la minimització dels moviments de terres. S’ha
projectat un col·lector que condueix l’aigua residual des de la xarxa de sanejament actual
a la nova EDAR, i un col·lector que mena l’aigua des de la sortida del tractament fins al
torrent pròxim anomenat Barranc de la coma de Farrera. Complementàriament s’ha
considerat la rehabilitació d’un camí existent per donar accés a la nova EDAR.
Paraules clau: depuració, EDAR, sistemes de baix cost, aiguamolls construïts, DBO
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1.

ANTECEDENTS

És antecedent del present Projecte la definició i valoració del sanejament d’aigües residuals urbanes
en aglomeracions menors de 2.000 habitants equivalents, PSARU, redactat per l’Agència Catalana de
l’Aigua l’any 2002.

2.

OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

El present projecte es denomina “Projecte constructiu de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars
Sobirà)”.
L’objecte del present Projecte és la definició dels processos, de les obres i les instal·lacions
necessàries per a la depuració de les Aigües Residuals del nucli de Farrera, en el municipi de Farrera.
La població del municipi es troba repartida en sis nuclis: Farrera, Burg, Montesclado, Mallolís, Alendo
i Glorieta. Tot i que l’objecte del present projecte es limita al nucli de Farrera, l’anàlisi d’alternatives
ha inclòs tots els nuclis del municipi per tal de tenir una visió global en el territori i optimitzar les
infraestructures. Així doncs, la solució general s’ha plantejat com una solució integral a tot el
municipi.
L’objectiu bàsic 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.
La justificació del projecte es fa patent davant la necessitat social, medi ambiental i sanitària de
solucionat l’abocament de les aigües residuals sense tractar a la llera pública.

3.

3.1

ESTAT ACTUAL

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI

El municipi de Farrera té una extensió de 61,8 km² i es troba situat a la vessant meridional de la
serralada pirinenca, formant part de la zona axial del Pirineu Occidental català i emplaçat al sector
oriental de la comarca del Pallars Sobirà, al límit amb la de l’Alt Urgell.
Farrera, municipi, està format per sis pobles (Burg, Farrera, Montesclado, Mallolís, Glorieta i Alendo)
i un conjunt de bordes i edificacions agroramaderes situades en sòl no urbanitzable.
Farrera gaudeix d’uns espais naturals de gran valor, cosa que es veu reflectida en el percentatge de la
superfície que es troba sota alguna figura de protecció especial. A més de l’indubtable valor ecològic,
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el patrimoni ambiental i paisatgístic de Farrera, com en tota la regió, consisteix un recurs bàsic de
desenvolupament econòmic. L’escassa pressió urbanitzadora com a resultat d’una topografia
abrupta i una climatologia rigorosa, unida al pes encara notable fins a dates recents de les activitats
agropecuàries extensives i tradicionals, han conservat un paisatge d’innegable atractiu i
comunament apreciat per la societat actual.

Figura 1. Situació de Farrera en l’àmbit comarcal de Catalunya. Font: POUM

3.2

ASPECTES SOCIOECONÒMICS

Farrera és un municipi d’alta muntanya que ha vist fluctuar i evolucionar la seva població en els
darrers anys.
Els indicadors demogràfics mostren que la tendència a l’envelliment de la població activa en els
darrers anys s’ha rectificat. Actualment la població activa està en augment, i la situació
socioeconòmica fa pensar que aquesta tendència es pot mantenir en els darrers anys. De totes
maneres, la natalitat continua sent molt baixa.
Pel que fa a les activitats econòmiques, destaquen el sector terciari seguit del sector primari com a
principals sectors d’ocupació de la població de Farrera. De totes maneres, hi ha una gran mobilitat
per motius laborals. Tot i l’existència d’algunes activitats econòmiques destinades al turisme com
algun allotjament rural, és remarcable la inexistència de comerços. Per altra banda, si que hi ha
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centres d’activitat cultural com el Centre d’Art i Natura i la Caseta de la Coma de Burg. El POUM
preveu la possible implantació de tallers artesanals.

3.3

ESTAT ACTUAL DEL SANEJAMENT

La xarxa de col·lectors de Farrera recull les aigües residuals i només una petita part de les pluvials, ja
que la majoria de baixants de les teulades aboquen als terrenys adjacents. El punt d’abocament està
situat també al barranc per on passa el torrent, a la zona de prats de dall que popularment
s’anomena “la Cultia” (figures 2 i 3).

Figura 2. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Farrera. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.

En la resta de nuclis del municipi existeix xarxa unitària de clavegueram, però no hi ha cap EDAR.
Actualment l’aigua residual s’aboca en tots els casos a torrents propers a les poblacions sense cap
tipus de tractament.
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Figura 3. Vista del poble de Farrera des del camí d’Alendo. La fletxa senyala el punt
d’abocament actual. Font: pròpia.

4.

4.1

DADES BÀSIQUES DE PARTIDA

ÀMBIT I POBLACIÓ

La població de disseny és el resultat de sumar la prognosi de la població fixa en el segon escenari
(creixement d’un 1,5%), la població estacional i els habitants equivalents resultants de l’activitat
terciària. Això fa un total de 373 habitants equivalents pel global dels nuclis (taula 1).
Taula 1. Població de disseny.
Prognosi
població fixa

Població
estacional

Sector
terciari

Total

Montesclado

67

31

30

128

Farrera

59

44

0

103

Burg

57

52

5

114

Mallolís

12

1

0

13

Alendo

3

6

0

9

Glorieta

3

4

0

7

TOTAL

183

127

35

373

Nucli
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4.2
4.2.1

CABALS DE DISSENY
Definicions generals

Per tal d’avaluar el volum d’aigües residuals generades a partir de la població de disseny es prendrà
una dotació de 150 litres/persona·dia. A partir d’aquesta quantitat estimada multiplicat per la
població, es calcula el cabal mig diari (Qd). A partir d’aquest es calculen el cabal mig horari, el cabal
punta de pretractament, el cabal punta i el cabal mínim.

Cabal mig horari (Qh)
=

24

Cabal punta pretractament (Qp pre)
És el cabal punta horari que pot tractar el sistema de pretractament. S’ha calculat aplicant un
factor de 10 al cabal mig horari.
= 10 ·

Cabal punta (Qp)
És el cabal punta horari que pot tractar la resta del sistema. S’ha calculat aplicant un factor
de 5,5 al cabal mig horari.
= 5,5 ·

Cabal mínim (Qmin)
És el cabal corresponent a les hores vall. S’ha calculat aplicant un factor de 0,1 al cabal mig
horari.
= 0,1 ·

4.2.2 Quantificació de cabals
Els factors aplicats al cabal punta i mínim són valors força extrems, ja que en tractar-se d’una
població molt petita, els pics de consum d’aigua al llarg del dia són molt marcats. Els cabals de
disseny resultants es presenten a la taula 2.
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Taula 2. Cabals de disseny per cada nucli
Burg

Farrera

Montesclado

Mallolís

Alendo

Glorieta

Total

Unitats

114

103

128

13

9

7

373

hab

Qd=

17,04

15,52

19,16

1,89

1,34

1,04

55,98

m /dia

Qmh=

0,71

0,65

0,80

0,08

0,06

0,04

2,33

m /h

Qdil=

7,10

6,47

7,98

0,79

0,56

0,43

23,33

m /h

Qmax=

3,90

3,56

4,39

0,43

0,31

0,24

12,83

m /h

Qmin=

0,07

0,06

0,08

0,01

0,01

0,004

0,23

m /h

Població

3

3
3
3

3

4.2.3 Cabals admissibles en les diferents etapes de la EDAR
A continuació s’especifiquen els diversos cabals màxims que s’admeten als diversos processos de
tractament de l’EDAR del nucli de Farrera.
Pretractament: reixa de desbast
Cabal punta de disseny :

6,47 m3/h

Resta de la línia d’aigua.
Cabal punta de disseny biològic :

3,56 m3/h.

Els cabals superiors a 5,5 vegades el cabal mig (cabal punta biològic) no es tractaran, sobreeixint-se
en un by-pass, posterior al desbast de sòlids fins i previ a l’entrada al tanc Imhoff.

4.3

CÀRREGUES CONTAMINANTS

Per tal de caracteritzar l’aigua residual de Farrera no es tenen dades d’analítiques, de manera que es
prendran com a paràmetres de disseny els valors considerats en altres EDAR de la zona com Tírvia o
Alins. Aquests valors es troben dins el rang de valors més habituals pels paràmetres contaminants de
les aigües residuals urbanes (taula 3).
Taula 3. Valors dels paràmetres contaminants a l’entrada del sistema
Paràmetre

Valor

Unitat

DBO5

300

mgO2/l

MES

450

mg/l

N

15

mg/l

P

2

mg/l
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4.4

RESULTATS A OBTENIR

Les instal·lacions proposades i tots els elements necessaris tindran capacitat per aconseguir de forma
continuada i permanent uns rendiments d’eliminació adequats segons la DIRECTIVA 2000/60/CE del
Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 2000 (taula 4).
Taula 4. Valors dels paràmetres contaminants a la sortida del sistema

5.

5.1

Paràmetre

Valor

Unitat

DBO5

25

mgO2/l

MES

35

mg/l

N

15

mg/l

P

2

mg/l

SELECCIÓ D’ALTERNATIVES

CONSIDERACIONS GENERALS I METODOLOGIA

L’estudi d’alternatives és cabdal per la redacció d’un bon projecte i evitar que aquest hagi de ser
revisat durant la fase de construcció, o la infraestructura no compleixi bé la funció per la qual ha
estat dissenyada un cop ja construïda. Cal tenir en compte el context social, econòmic i ambiental
per tal d’adequar el projecte a l’entorn.
En el context de Farrera, es poden detectar amb relativa facilitat unes peculiaritats que es poden
resumir de la següent manera:
Context Ambiental: zona d’alta muntanya amb alt valor natural i paisatgístic. Valor turístic.
Context Social: municipi petit, alta participació en les decisions.
Context Econòmic: pressupost municipal baix i amb una forta dependència dels recursos de
les Administracions centrals. Actualment ens trobem en un escenari general d’escassetat.
Per tant, degut a aquest context es donarà un valor especial a aspectes com:
Integració amb el medi ambient: mínim impacte visual, de sorolls i olors.
Funcionament amb la mínima despesa energètica i de productes afegits
Manteniment de mínim cost i amb mà d’obra no especialitzada.
En tot l’estudi d’alternatives s’han tingut presents aquestes consideracions per tal d’establir en base
a criteris objectius quina és la millor solució per a la depuració d’aigües residuals al municipi de
Farrera.
La metodologia seguida ha estat:
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Establiment dels criteris de selecció de la solució general
Plantejament de les alternatives a la solució general
Preselecció d’emplaçaments per les diferents alternatives a la solució general
Discussió de les alternatives a la solució general tenint en compte els resultats de la
preselecció d’emplaçament i tria de l’opció més favorable
Selecció de l’emplaçament
Selecció d’alternatives de tractament

La tria de l’opció més favorable per la solució general i per l’alternativa de tractament s’ha fet amb
un anàlisi multicriteri.

5.2

SOLUCIÓ GENERAL

5.2.1 Criteris considerats i priorització
La taula 5 presenta els criteris valorats per la selecció d’alternatives a la solució general i seva la
priorització.
Taula 5. Priorització dels criteris de selecció per la solució general
Criteri
Requeriments
d’espai

Costos

Consideracions
ambientals

Descripció
Es valorarà la superfície necessària en cada alternativa. Es tracta
d’un criteri important ja que la disponibilitat de terrenys amb els
requeriments establerts són molt escassos.
S’han dividit en:
1.Costos de construcció dels col·lectors
2.Cost de construcció de l’EDAR
3.Costos de manteniment
Ha tingut en compte tres aspectes d’impacte ambiental:
impacte visual, generació de residus i consum energètic.

Prioritat
baixa

alta

mitjana

5.2.2 Alternatives plantejades a la solució general
Farrera és un dels sis nuclis que formen part del terme municipal, de manera que en primer lloc, és
necessari estudiar com es resol la situació en cada un d’ells. De la mateixa manera, és convenient
veure quin és l’estat del sistema de sanejament i l’existència d’estacions depuradores d’aigües
residuals als municipis contigus per tal de tenir una visió global en el territori i considerar la opció
d’aprofitar infraestructures existents enlloc de construir una nova EDAR.
Així doncs, les quatre alternatives a la solució general plantejades són:
a) ampliar la EDAR existent i en funcionament a Tírvia:
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Caldria fer una nova línia d’aigua amb la tipologia de tractament Sequential Batch Reactor
(SBR). Implicaria la construcció de de 9,5 km de nous col·lectors i de 2 estacions de
bombament.
b) construir una nova EDAR que centralitzi les aigües residuals de Farrera, Burg i Montesclado
Implicaria la construcció de 7,68km de nous col·lectors, 1 estació de bombament i 1 EDAR.
c) Construir EDARS descentralitzades als nuclis de Farrera, Burg i Montesclado.
Implicaria la construcció de 1,26 km de nous col·lectors i 0 estacions de bombament i 3
EDAR.
d) construir una EDAR al nucli de Burg que doni servei als nuclis de Burg i Farrera i una EDAR al
nucli de Montesclado que doni servei a aquest mateix nucli.
Implicaria la construcció de 2 km de nous col·lectors, 1 estacions de bombament i tres EDAR.

Figura 4.Mapa amb les alternatives a la solució general. Dalt a l’esquerra:
Alternativa 1. Dalt a la dreta: Alternativa 2. Baix a l’esquerra: alternativa 3. Baix a
la dreta: Alternativa 4.
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En totes les opcions, en els tres nuclis més petits de Farrera (Alendo, Glorieta i Mallolís) es construiria
sanejament autònom, ja que el reduït nombre d’habitants (menys de 10 habitants) no justifiquen la
construcció de col·lectors fins una EDAR central.

5.2.3 Valoració de les alternatives i solució adoptada
La valoració dels costos tant de construcció com d’explotació depenen molt de si el sistema de
tractament és un sistema convencional o natural. Abans de tractar en profunditat quin tipus de
sistema seria el més adequat en cada cas, per fer aquesta anàlisi preliminar s’han distingit dos
escenaris:
I.
II.

Totes les alternatives tenen sistemes convencionals
Les alternatives 3 i 4 tenen sistemes naturals en les ubicacions que ho permetin per
qüestions d’espai.

Els costos de construcció i manteniment s’han obtingut a partir d’uns estudis de l’ACA.
Taula 6.Costos totals.
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

213.667
6.350

214.287
7.938

412.943
9.052

361.190

Escenari I: sistemes convencionals
Cost total de construcció (€)
Cost de manteniment (€/any)

8.402

Escenari II: sistemes naturals on la disponibilitat d’espai ho permeti
Cost total de construcció (€)
Cost de manteniment (€/any)
TOTAL ANUAL a 25 anys
(€/any)*

213.667
6.350

214.287
7.938

228.659
8.022

226.856

78.666

69.112

24.699

34.958

8.059

*per al cost total anual s’ha pres l’escenari més favorable per a cada alternativa

A partir dels resultats obtinguts en la valoració de costos, així com de la preselecció d’alternatives
d’emplaçament per les 4 alternatives considerades i de la valoració d’aspectes ambientals, s’ha
efectuat l’anàlisi multicriteri, els resultats del qual es donen a la taula 7.
De l’anàlisi multicriteri es pot concloure que el cost varia de manera significativa quan es consideren
sistemes de tractament naturals i que el cost construcció dels col·lectors és el factor més
determinant en la tria de l’alternativa.
L’alternativa escollida he estat l’alternativa 3, de manera que la solució més adient al plantejament
integral del municipi de Farrera és una solució composta per solucions locals. El fet de fer
depuradores més petites fa que es puguin utilitzar sistemes de baix cost amb més facilitat i garanties
de funcionament. Aquestes tecnologies de baix cost permeten funcionar amb una mà d’obra menys
especialitzada, de manera que es redueix la dependència tecnològica. De cara a la sostenibilitat i en
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el marc de crisis energètica global és desitjable reduir al màxim la dependència energètica. I més en
entorns rurals com aquest, que històricament han estat deprimits econòmicament.
Taula 7.Resultats de l’anàlisi multicriteri per a la solució general
PES

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Requeriments d’espai

1

1

0

0,5

0,75

Costos

5

0

0,25

1

0,75

Consideracions ambientals

3

0,5

0

0,75

0,5

TOTAL ponderat

0,28

0,14

0,86

0,67

CRITERI

5.3

ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT

Al nucli de Farrera el relleu és molt accidentat i per tant les alternatives són limitades. Tenint en
compte els criteris esmentats anteriorment s’han plantejat quatre possibles ubicacions que es
mostren a la figura 5. En la taula 8 es resumeixen les principals característiques de les quatre
alternatives.

FAR. D

FAR. C

FAR. B
FAR. A

Figura 5. Vista aèria de les alternatives d’emplaçament al nucli de Farrera.
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Taula 8. Resum de les característiques de les alternatives a l’emplaçament de la
EDAR al nucli de Farrera.
Alternativa

Àrea (m2)

Pendent

Impacte
visual

Proximitat a
habitatges

Camí accés
(m)

Inundabilitat

moderat

60m

75

No

poc

75m

276

no

A.far

2199

B.far

3139

Lleugermoderat
Lleuger

C.far

4358

pronunciat

alt

>100m

300

No

D.far

4351

lleuger

moderat

>100m

470

no

L’alternativa escollida per a l’emplaçament de l’EDAR ha estat l’alternativa B, ja que és la que
presenta millors condicions de pendent, impacte visual i accés.

5.4

SELECCIÓ D’ALTERNATIVES DE TRACTAMENT

5.4.1 Criteris i priorització
Els criteris per la selecció d’alternatives s’han agrupat en tres categories: criteris tècnics, criteris
econòmics i criteris socioambientals. Els criteris que s’han considerat més importants segons el
context han estat aquells els relacionats amb la simplicitat i cost de manteniment i l’impacte
socioambiental (taula 9).
Taula 9. Assignació de pesos (αj) als criteris de l’anàlisi multicriteri.
Prioritat alta
Resistència al fred
Cost de construcció
Simplicitat de
manteniment
Despesa energètica
Necessitat de superfície
Integració en el paisatge
Generació de soroll

Prioritat mitjana
Rendiment
Generació de fangs
Generació d’olors

Prioritat baixa
Flexibilitat del procés
Necessitat de personal
Risc infecció/exposició a
components tòxics

Projecte de l’EDAR i dels col·Lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Memòria

5.4.2 Alternatives plantejades
Existeix una gran varietat de sistemes de tractament que s’acostumen a agrupar en sistemes
convencionals i sistemes naturals. Les principals diferències entre aquests dos grups rauen en els
requeriments d’espai i energia. Els sistemes convencionals tenen la capacitat de tractar un elevat
cabal en una superfície reduïda, però a costa d’una aportació considerable d’energia i additius. En
canvi, els sistemes naturals no requereixen energia externa ni aportació d’additius químics sinó que
es basen en processos físics, químics i biològics que es donen en la natura. Per contra, en no comptar
amb aquestes aportacions, necessiten una major superfície per tractar el mateix volum d’aigua. La
taula 10 mostra les alternatives de tractament estudiades.
Taula 10. Classificació de les alternatives de tractament plantejades
Sistemes convencionals
Aireació prolongada
Biodiscs
SBR
Filtre percolador

Sistemes naturals
Rases d’infiltració
Llacuna facultativa
Aiguamolls de flux
subsuperficial horitzontal
Aiguamolls de flux
subsuperficial vertical

5.4.3 Valoració de les alternatives i solució adoptada
La taula 11 presenta la valoració de tots els criteris. El sistema que obté la millor puntuació són els
aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, amb 0,84 punts seguit dels aiguamolls
construïts de flux subsuperficial vertical, que obtenen 0,82 punts.
L’alternativa escollida ha estat els aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal. Les principals
avantatges que presenta són:
Senzillesa operativa: les tasques d’explotació es limiten a la retirada de residus del
pretractament i a la retirada de la vegetació un cop seca.
Inexistència d’avaries en no haver equips mecànics
Molt baix o nul consum energètic
No és necessària la retirada periòdica de fangs. (només en el primari)
Bona integració en el paisatge
Impacte sonor nul
Possible us de la biomassa vegetal per diferents aplicacions: ornamental, farratgeres,
artesanals, agrícoles, etc.
S’evita el contacte de les aigües residuals amb les persones i animals durant el procés de
tractament.
Inèrcia elevada: bona resposta a canvis de càrrega o cabal
Efluent de bona qualitat, alts rendiments de DBO si es dissenyen adequadament.
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Mínima generació d’olors i insectes
Baix cost d’operació i manteniment.

Llacuna
facultativa

Aiguamolls flux
hortizontal

Aiguamolls flux
vertical

Rases d'infiltració

4

9

9

6

4

2,5

6,5

8

Rendiment

3

1

1

1

1

0,5

0

0,5

1

Resistència al fred

5

0

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

Flexibilitat del procés

1

1

1

1

0,5

0

0

0

0

CRITERIS ECONÒMICS

19

1,5

2,5

0

5,5

19

17,5

19

14

Construcció

5

0

0

0

0

1

1

1

1

Simplicitat de manteniment

5

0

0

0

0,5

1

1

1

0,5

Personal especialitzat

1

0

0

0

0,5

1

1

1

1

Despesa energètica

5

0

0,5

0

0,5

1

1

1

0,5

Generació de fangs

3

0,5

0

0

0

1

0,5

1

1

CRITERIS SOCIO-AMBIENTALS

19

6,5

9

11,5

16,5

14

7,5

14

16,5

Necessitat de superfície

5

1

1

1

1

0

0

0

0,5

Integració en el paisatge

5

0

0

0,5

0,5

1

0,5

1

1

Olors

3

0,5

1

1

1

1

0

1

1

Soroll

5

0

0

0

1

1

1

1

1

Risc exposició patògens

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0,26

0,44

0,44

0,60

0,79

0,59

0,84

0,82

SBR

9

Biodiscs

CRITERIS TÈCNICS

PES

TOTAL ponderat

6.

Filtre percolador

Taula 11. Anàlisi multicriteri
Aireació
prolongada
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres projectades objecte del “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)”
consten dels següents elements:
Col·lectors d’entrada i sortida de l’EDAR
Pretractament: Arqueta de desbast
Tractament primari: Tanc Imhoff
Tractament secundari: Aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal
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By-pass
Camí d’accés
A continuació es descriuran breument les característiques més rellevants dels diferents elements.

6.1

COL·LECTOR D’ENTRADA

El col·lector d’arribada a l’EDAR parteix del punt de coordenades 4.706.608,0190 X-UTM
358,031.1096m Y-UTM i desguassa a l’EDAR en el punt 4,706,474.6486 X-UTM, 358,025.6535 YUTM. La longitud en planta és de 170,39 m i salva un desnivell acumulat en el terreny de 22,78m. En
el recorregut hi ha sis pous de salt que permeten disminuir el pendent dels trams i divideixen la
longitud total en sis trams.
El traçat del col·lectors passa per zona de prats. Tot i que habitualment resulta més favorable
aprofitar el traçat dels camins, en aquest cas s’ha desestimat aquesta alternativa perquè la longitud
total era més de tres vegades major i el darrer tram del camí d’accés té un pendent ascendent.

6.2

ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA

L’esquema de la disposició en planta ha resultat en la que es mostra en la figura 6. En aquesta es pot
veure com els elements s’estructuren en dos nivells d’explanació. A l’explanada est, a una cota
mitjana de 1.305.7m sobre el nivell del mar i 456 m2 de superfície, s’hi ha disposat l’arribada del
col·lector, el desbast, el tractament primari, l’arqueta de repartiment i un dels aiguamolls. A
l’explanada oest, situada a una cota mitjana de 1308.43m i 560,2 m2 de superfície, s’hi ha disposat un
altre aiguamoll i la sortida cap al col·lector. La cota de les explanacions no és homogènia per tal
d’evacuar les aigües pluvials.
Els dos nivells d’explanació s’han construït per minimitzar l’impacte d’excavació i limitar l’alçada dels
talussos. Pel mateix motiu, la seva orientació no és exactament paral·lela entre si sinó que el costat
llarg segueix les corbes de nivell del terreny original. Cal remarcar que s’ha deixat l’espai suficient
perquè hi hagi un tram transitable amb vehicle a un mínim de dos costats per a cada aiguamoll, per
facilitar tasques de manteniment.
Per salvar la diferència de cota entre les dues explanades s’ha dissenyat una rampa de 25 m de
longitud. Té un traçat de corba circular de radi 21m. Presenta un pendent mitjà de 15% i un peralt
del 2-3%. La rampa d’accés a l’EDAR des del camí d’accés té una longitud de 11,4 m un pendent mitjà
de del 12% i un peralt del 2-3%.
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Figura 6. Esquema de la disposició dels elements de la EDAR en planta

6.3

PRETRACTAMENT

El pretractament consisteix en un desbast de gruixuts. El desbast té lloc en una arqueta de
dimensions interiors 1mx1m en la que s’hi disposa una reixa que té un espai entre barres de 2cm qu
té per objecte retenir i separar els cossos flotants i en suspensió que arrossega l’aigua residual.
L’objectiu del desbast són interceptar les matèries que per les seves excessives dimensions podrien
dificultar el funcionament de les unitats posteriors i augmentar l’eficiència dels tractaments
posteriors.
De l’estructura en surten dues canonades: una porta al tractament primari i l’altra serveix com a bypass general de l’EDAR. Tant davant de la reixa de desbast com de la canonada de bypass
s’instal·laran uns rails a fi i efecte de poder col·locar comportes manuals que obrin o tanquin
l’entrada d’aigua a l’EDAR.
Per facilitar la neteja de l’arqueta de desbast, s’aconsella disposar una cistella extraïble. Els sòlids
dipositats s’extrauran manualment i es portaran a l’abocador corresponent.

Projecte de l’EDAR i dels col·Lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Memòria

6.4

TRACTAMENT PRIMARI

6.4.1 Descripció
El tractament primari consisteix en un tanc Imhoff. Un tanc Imhoff té un funcionament similar al
d’una fossa sèptica però presenta millores en alguns aspectes. Consta d’un únic dipòsit en el que se
separen la zona de sedimentació, que se situa a la part superior i és on es produeix la separació de
les fases sòlida i líquida, i la zona inferior del dipòsit, que és on es produeix la digestió anaeròbia dels
sòlids decantats. Les dues zones estan comunicades de tal manera que els gasos i els fangs no poden
passar de la zona de digestió a la de decantació, de manera que s’evita que els gasos afectin a la
sedimentació dels sòlids en suspensió.

6.4.2 Dimensionament
Taula 12. Resum de resultats del dimensionament del tanc Imhoff.
Dimensions

Unitats

llargada

4,00

m

amplada

2,00

m

amplada zona decantació

1,50

m

profunditat total

4,30

m

Profunditat zona decantació

1,00

m

5

h

Paràmetre

temps retenció hidràulica
zona decantació

6.5

TRACTAMENT SECUNDARI

6.5.1 Descripció
El tractament secundari consisteix en aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal (AFSSH).
Els AFSSH basen el seu funcionament en simular les condicions pròpies dels aiguamolls naturals i
consisteixen en un llit de graves de profunditat variable plantat amb espècies pròpies de zones
humides. L’aigua circula a través d’aquest substrat i el nivell d’aigua es manté uns 5 cm per sota la
superfície. En la superfície específica del substrat i també sobre les arrels dels macròfits és on
proliferen les poblacions de bacteris. Els mecanismes de tractament engloben l’oxidació bacteriana,
la filtració, la sedimentació i la precipitació química. Les plantes aquàtiques emergents són plantes
amfíbies que viuen en aigües poc profundes, arrelades al terra, i les fulles de les quals emergeixen
fora de l’aigua. En aquest cas s’ha dissenyat una profunditat de graves de 0,4m plantat amb canyís
(Phragmites australis).
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Els principals avantatges i inconvenients d’aquest sistema de tractament són es poden veure a la
taula 13.
Taula 13. Avantatges i inconvenient dels aiguamolls construïts amb flux
subsuperficial horitzontal
Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial horitzontal
Avantatges
Senzillesa operativa: les tasques d’explotació
es limiten a la retirada de residus del
pretractament i a la retirada de la vegetació
un cop seca.
Inexistència d’avaries en no haver equips
mecànics
Molt baix o nul consum energètic
No és necessària la retirada periòdica de
fangs. (només en el primari)
Bona integració en el paisatge
Impacte sonor nul
Permet la creació i restauració de zones
humides per potenciar la biodiversitat i
l’educació ambiental
Possible us de la biomassa vegetal per
diferents
aplicacions:
ornamental,
farratgeres, artesanals, agrícoles, etc.
S’evita el contacte de les aigües residuals
amb les persones i animals durant el procés
de tractament.
Inèrcia elevada: bona resposta a canvis de
càrrega o cabal
Efluent de bona qualitat, alts rendiments de
DBO si es dissenyen adequadament.
Mínima generació d’olors i insectes
Baix cost d’operació i manteniment.

Inconvenients
Exigeix una gran superfície de terreny, tot i
que menys que altres sistemes de
tractament naturals.
Manca de dades de disseny i de
rendiments d’eliminació.
Lleugerament sensible a la temperatura
Durant el primer any no s’obté un bon
rendiment.
Perill de colmatació si l’eliminació prèvia de
la MES no és prou eficient.

6.5.2 Dimensionament
La línia d’aigües es divideix en dos de manera que s’han disposat de dos aiguamolls en paral·lel. Les
avantatges que comporta aquest esquema davant de la construcció d’un únic aiguamoll són la
possibilitat de gestionar el flux cap a un o cap a l’altre segons les necessitats. Per exemple, en cas de
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necessitat de buidat de l’aigua per tasques de manteniment o reparació, l’altre aiguamoll pot seguir
operatiu.
El dimensionament dels aiguamolls ha considerat el dimensionament biològic, pel qual s’ha utilitzat
l’equació cinètica d’eliminació de la DBO i a partir de consideracions hidràuliques del flux en medi
porós. La profunditat de l’aigua s’ha fixat en 0,35m, valor lleugerament inferior al que s’acostuma a
prendre per tractaments secundaris per tal d’afavorir la reducció del nitrogen. La taula 14 mostra el
resum dels resultats del dimensionament dels aiguamolls.
Taula 14. Resum de resultats del dimensionament dels aiguamolls.
Valor

Unitats

Temps permanència hidràulica

4,3

dia

Càrrega orgànica superficial

5,86

g/m2*d

Profunditat de graves

0,4

m

Profunditat de l’aigua

0,35

m

Pendent longitudinal

0,1

%

476,72

m

Alçada resguard

0,3

m

Amplada aiguamoll

12,5

m

Llargada aiguamoll

21

m

Relació llarg/ample

1,7

-

Paràmetre

Àrea làmina d’aigua total

6.6

2

LÍNIA D’AIGUA

El traçat de les línies internes del procés ha intentat minimitzar la longitud total de canonada. Totes
les conduccions són de polietilè d’alta densitat. La línia de by-pass s’ha dimensionat amb un diàmetre
nominal de 315mm mentre que la resta de conduccions del procés s’han dimensionat amb un
diàmetre nominal de 90mm (figura 6).

6.7

URBANITZACIÓ

La pavimentació de la parcel·la s’ha efectuat en la mínima superfície possible per tal de minimitzar
costos i impacte estètic.
S’han establert tres tipus de pavimentació:
Paviment de formigó llis: zones de circulació habitual dels vehicles de manteniment.
Paviment de formigó armat i raspallat: rampes.
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Paviment de terra compactada: àrees on no s’ha de circular habitualment i on només per
tasques molt esporàdiques de manteniment.
Per tal d’evacuar l’aigua d’escorrentia de pluja s’estableix un pendent longitudinal a l’explanació de
l’1% , dirigit cap al sud, i un pendent transversal de l’1% dirigit cap a l’exterior. L’aigua es recull en
una cuneta situada al perímetre exterior d’aquesta, que condueix l’aigua fins al punt de cota inferior
de l’explanada on és conduïda mitjançant una canaleta fins a l’exterior de la parcel·la.
Tot i la bona integració paisatgística dels aiguamolls s’ha considerat apropiat potenciar encara més el
component estètic aportant alguns exemplars de plantes. Per un costat, s’han disposat algunes
espècies arbustives en les zones més perimetrals, per dissimular l’efecte estètic negatiu de la reixa de
tancament. Per l’altre costat, es disposaran espècies més petites tipus aromàtiques al voltant de les
explanacions. Al costat dels aiguamolls no es poden posar espècies gaire altes que facin ombra i
afectin al creixement dels macròfits ni que tinguin fulla perenne que pugui caure sobre la superfície
de l’aiguamoll, constituint una aportació de matèria orgànica extra que no seria assumible.
En tots els casos, es tractarà de plantes autòctones i adaptades al clima de la zona per tal que les
cures siguin les menors possibles.

6.8

CAMÍ D’ACCÉS

Actualment existeix un camí de terra per accedir a la parcel·la on s’ubicarà la futura EDAR de Farrera,
però s’ha considerat necessària la seva adequació per garantir un bon accés a les instal·lacions,
especialment per als vehicles de manteniment. El camí d’accés té 2,8 m d’amplada i una longitud de
273,44 m. L’amplada del camí possibilita el pas d’un camió en un únic sentit. L’únic trànsit que
s’espera és els dels vehicles de manteniment de l’estació depuradora, sigui el camió que faci
l’extracció dels fangs com algun turisme per a les tasques de manteniment rutinàries.
Esporàdicament també pot passar algun vehicle agrícola en direcció als prats adjacents al terreny de
la EDAR. Per tal d’accedir al camí d’accés s’haurà de travessar el poble de Farrera i prendre la
carretera en direcció a Alendo, on a l’alçada corresponent un cartell indicarà l’EDAR correctament.
En l’Annex 13. Camí d’accés del present document es proporciona més informació del disseny del
ferm.

6.9

COL·LECTOR DE SORTIDA I PUNT D’ABOCAMENT

El col·lector de sortida té una longitud de 20 m dividida en dos trams per un pou de salt i salva un
desnivell de 3,27 m.
El punt d’abocament se situa al punt de coordenades 4.706.474,65 x-UTM i 358.025,65 y-UTM , molt
proper al torrent que discorre al sud de l’emplaçament de l’EDAR projectada. La cota del punt
d’abocament és de 1299,06 m i respecta la cota establerta en l’Annex 7. Estudi d’inundabilitat del
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present document, situant-se per sobre la cota de la làmina d’aigua en una avinguda de període de
retorn de 500 anys.

7.

MANTENIMENT

A vegades hi ha la creença que els sistemes de depuració mitjançant aiguamolls construïts no
necessiten manteniment. La realitat és que, tot i la seva simplicitat operativa, un bon manteniment
és imprescindible per al bon funcionament de la planta. Un bon control per interpretar els possibles
símptomes de mal funcionament serà clau per prendre les mesures oportunes.
En l’Annex 17. Explotació i manteniment del present document es detallen les activitats i
consideracions necessàries per:
Posada en servei
Explotació i monitoratge de l’estació depuradora
Manteniment de l’obra civil
Els costos estimats per al manteniment i explotació de l’EDAR de Farrera són de 5.957,47 €/any.

8.

AFECCIÓ A LA LLERA PÚBLICA I PEIN

A l’Annex 16. Afeccions a Llera, ZMT i PEIN del present document es determinen les zones afectades
en el present projecte.
L’única afecció a la llera pública prevista per l’execució o explotació de la infraestructura de projecte
és la produïda per l’obra de sortida de l’EDAR, que vessa les seves aigües a la llera del Barranc de la
Coma de Farrera que discorre al sud de l’estació depuradora.

9.

9.1

EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

EXPROPIACIONS

Per fer possible l’execució de les obres és necessària l’ocupació dels terrenys. La relació de béns i
drets afectats, juntament amb els plànols parcel·laris corresponents, permeten tramitar l’expedient
d’expropiació corresponent. Tots els terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de
Farrera, a la comarca del Pallars Sobirà. A l’Annex 15. Expropiacions i serveis afectats es defineixen
totes les superfícies afectades per la realització de l’obra. A continuació, la taula 15 mostra la
valoració econòmica de les superfícies afectades.
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Taula 15. Valoració econòmica total de les superfícies afectades

Tipus

Rústic

Afecció

Ús

Total
superficie

Valoració
(€/m2)

Total
Valoració

Ocupació
permament

Prats

2338,65

3,10

7249,82

Ocupació
temporal
Zona de
servitud

Prats

868,75

0,31

269,31

Matolls

49,03

0,25

12,26

Forest baixa

146,11

0,20

29,22

Prats

343,80

1,86

639,46

Matolls

17,28

1,50

25,92

Forest baixa

65,46

1,15
TOTAL

75,28
8301,28

La valoració dels terrenys de naturalesa rústica i de caràcter privat ascendeix a 8.301,28. -€.

9.2

SERVEIS AFECTATS

Per comprovar l’afectació a serveis s’ha contactat amb les possibles companyies que poguessin tenir
instal·lacions en les zones d’afectació del projecte, ja sigui en la parcel·la d’ubicació de la parcel·la
com del tram de col·lectors. Aquestes companyies són: Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Farrera (aigua
potable).
Tot i que en principi cap dels serveis s’ha de veure afectat, en el cas que es produeixi afecció, els
serveis hauran de ser convenientment reposats després d’haver realitzat les cates corresponent per
tal de verificar la ubicació d’aquests.

10.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

L’estudi de Seguretat i Salut servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a redactar
el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos professionals,
que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció
facultativa, segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per l'Administració pública que adjudiqui
l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes
específics per l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, que indica l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut
a les obres (Article 4).
El pressupost per coneixement de l’Administració de l’estudi de seguretat i Salut s’eleva SIS MIL
VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS D’EURO (6.843,78 -€).
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11.

REVISIÓ DE PREUS

Per a la revisió de preus s’aplicaran els articles 103 a 108 de la LCAP i de 104 a 106 del seu reglament.
En cas de produir-se la revisió de preus es farà d'acord la normativa de contractació administrativa
que es concreta en el Decret llei 2/1964 de 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de març i el Reial
Decret 1881/1984 de 30 d'agost. S’haurà d’aplicar la fórmula número 9 extreta del Decret
3650/1970, a saber:
Kt = 0,33×(Ht/H0)+0,16×(Et/E0)+0,20×(Ct/C0)+0,16×(St/S0)+0,15

on

H = Índex de ma d'obra
E = Índex d'energia
C = Índex de ciment
S = Índex de materials siderúrgics

Subíndex t: Valor del corresponent paràmetre en la data de revisió de preus.
Subíndex 0: Valor del corresponent paràmetre en la data de licitació de les obres.

12.

TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA D’OBRA

El termini d'execució de les obres serà de SIS (6) mesos de calendari, des del dia següent a la firma de
l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les instal·lacions.

13.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons els articles 25 i 26 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, es proposa a continuació la classificació que s'ha d'exigir als
Contractistes per a presentar-se a la licitació d'aquestes obres:
Grup

K

Obres especials

Subgrup:

8

Estacions de tractament d’aigües

Categoria:

e
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14.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

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

15.

ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES

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

16.

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.

17.

AFECCIONS MEDIAMBIENTALS

L’Annex I del Real Decret recull tots els projectes que segons l’apartat 1 de l’article 3 s’han de
sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental de la manera que preveu aquesta Llei. Dins de l’Annex
I, el subgrup d del grup 7 són “Plantes de tractament d’aigües residuals la capacitat de les quals sigui
superior a 150.000 he”.
En l’Annex II del Real Decret es recullen els projectes que segons l’apartat 2 de l’article 3 només s’han
de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental de la manera que preveu aquesta Llei, quan així ho
decideixi l’òrgan ambiental en cada cas. Dins de l’Annex II, l’apartat d del grup 8 són “Plantes de
tractament d’aigües residuals superiors a 10.000 he”.
Les característiques de la planta de tractament d’aigües residuals del present projecte fan que no
s’inclogui en cap dels dos annexos del Real Decret legislatiu 1/2008. D’aquesta manera podem
concloure que per al present projecte no és necessari realitzar un estudi d’impacte ambiental. De
totes maneres, s’ha redactat l’Annex 15. Informe ambiental amb l’objectiu d’avaluar els possibles
efectes sobre el medi de les actuacions incloses en el projecte.
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18.

PRESSUPOST

El pressupost estimatiu de les obres objecte del present “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de
Farrera (Pallars Sobirà” s’inclou en el Document núm. 4, resultant un Pressupost General d’Execució
Material (sense I.V.A.) de 131.085,25 -€ (CENT TRENTA-U MIL VUITANTA-CINC AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS D’EURO).
Afegint-hi un 13% i un 6% en concepte de despeses generals i benefici industrial, respectivament, el
pressupost d’Execució per Contracte (21% I.V.A. inclòs) puja a la quantitat de 155.991,45 -€ (CENT
CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-U AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO.

19.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Aquest pressupost inclou el Pressupost d’Execució per Contracte i la valoració dels costos
d’expropiació, d’ocupació temporal, de servitud dels terrenys necessaris per a la realització de les
obres projectades i serveis afectats i pla de control de qualitat, de forma que resulta un Pressupost
per Coneixement de l’Administració, IVA (21%) inclòs, de 197.160,77-€. (CENT NORANTA-SET MIL
CENT SEIXANTA AMB SETANTA-SET CÈNTIMS D’EURO ).

20.

DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

El projecte consta dels següents documents:

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXS A LA MEMÒRIA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
ANNEXOS
ANNEX 1. ESTAT ACTUAL
ANNEX 2. PARÀMETRES DE DISSENY
ANNEX 3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES. SOLUCIÓ GENERAL I EMPLAÇAMENT
ANNEX 4. ANÀLISI D’ALTERNATIVES DE TRACTAMENT
ANNEX 5. TOPOGRAFIA
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ANNEX 6. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
ANNEX 7. ESTUDI D’INUNDABILITAT
ANNEX 8. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
ANNEX 9. DIMENSIONAMENT
ANNEX 10. CÀLCULS HIDRÀULICS
ANNEX 11. CÀLCULS ESTRUCTURALS
ANNEX 12. TALUSSOS
ANNEX 13. CAMÍ D’ACCÉS
ANNEX 14. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
ANNEX 15. INFORME AMBIENTAL
ANNEX 16. AFECCIONS A LA LLERA, PEIN I ZMT
ANNEX 17. ESTUDI D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
ANNEX 18. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
ANNEX 19. ANNEX FOTOGRÀFIC
ANNEX 20. PLA D’OBRA
ANNEX 21. SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

1.1 Situació i índex
1.2 Mapa general del municipi
1.3 Planta general
1.4 Planta EDAR
1.5 Diagrama del procés
2.1 Replanteig de la EDAR
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2.2 Replanteig dels col·lectors
3.1 Moviment de terres. Planta
3.2 Moviment de terres. Seccions explanacions
3.3 Moviment de terres. Seccions rampa
4.1 Tanc Imhoff. Definició geomètrica
4.2 Tanc Imhoff. Armat
5.1 Aiguamolls. Definició geomètrica
5.2 Aiguamolls. Detalls
6. Perfil dels col·lectors
7. Perfil canonades EDAR
8. Seccions tipus conduccions
9. Arquetes i pous de registre
10.1 Urbanització. Planta
10.2 Urbanització. Seccions tipus
11. Expropiacions i serveis afectats

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NÚM. 1
QUADRE DE PREUS NÚM. 2
PRESSUPOST
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RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

21.

CONCLUSIÓ

Amb tot l’exposat en la present memòria, els seus corresponents annexos, i la resta dels documents
que conformen el Projecte, es creu suficientment justificat i completat l’objectiu proposat.

L’Autora del projecte:

Clara Unzeta Lloret
Barcelona, Maig 2013
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és descriure breument les característiques més rellevants del municipi
de Farrera per tal de contextualitzar l’actuació així com fer un anàlisi descriptiu de l’estat del sistema
de sanejament existent.

2.

2.1

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ACCESSIBILITAT

El municipi de Farrera té una extensió de 61,8 km² i es troba situat a la vessant meridional de la
serralada pirinenca, formant part de la zona axial del Pirineu Occidental català i emplaçat al sector
oriental de la comarca del Pallars Sobirà, al límit amb la de l’Alt Urgell.
Taula 1. Dades bàsiques del municipi de Farrera. Font: MUNICAT (2005) Dep. Governació i
Administracions Públiques – Generalitat de Catalunya. Idescat
Municipi

Comarca

Superfície

Habitants
(2012)

Densitat

Altitud

Farrera

Pallars
Sobirà

61,8 km²

147

2,4 hab/km²

1.294 m

Farrera limita a l’est i al sud amb els municipis de les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò
respectivament (ambdues pertanyen a l’Alt Urgell), a l’oest amb Llavorsí, al nord-oest amb Tírvia i al
nord amb Alins, aquests tres últims municipis del Pallars Sobirà. Administrativament pertany a
l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran, i al Partit judicial i Demarcació electoral de Tremp (figura 1).
Farrera, municipi, està format per sis pobles (Burg, Farrera, Montesclado, Mallolís, Glorieta i Alendo)
i un conjunt de bordes i edificacions agroramaderes situades en sòl no urbanitzable. Tot i que el
terme de Farrera és molt extens, la població es concentra a l’extrem nord-oest del terme. Són pobles
situats a unes cotes molt elevades. La seva orientació principal és a sud, a l’abric dels vents del nord i
obrint-se al màxim possible a la radiació solar a l’hivern.
Al municipi s’hi accedeix des de Tírvia, d’on surten dues carreteres locals. La primera porta als nuclis
de Burg, Farrera i Alendo, mentre per la segona s’accedeix als nuclis de Glorieta, Montesclado i
Mallolís (figura 2). Degut a la seva altura, al clima i a les comunicacions, aquests pobles han
mantingut el seu estat tradicional i original. En aquest sentit, les obres que s’hi han realitzat han
estat projectes amb gran sensibilitat per a no malmetre el conjunt dels pobles ni l’entorn.
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Figura 1. Situació de Farrera en l’àmbit comarcal de Catalunya. Font: POUM

Figura 2. Accés per carretera als principals nuclis del municipi de Farrera. Font:
gencat
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2.2

CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES

Farrera és un municipi d’alta muntanya que ha vist fluctuar i evolucionar la seva població en els
darrers anys.
Els indicadors demogràfics mostren que la tendència a l’envelliment de la població activa en els
darrers anys s’ha rectificat. Actualment la població activa està en augment, i la situació
socioeconòmica fa pensar que aquesta tendència es pot mantenir en els darrers anys. De totes
maneres, la natalitat continua sent molt baixa.
Pel que fa a les activitats econòmiques, destaquen el sector terciari seguit del sector primari com a
principals sectors d’ocupació de la població de Farrera. De totes maneres, hi ha una gran mobilitat
per motius laborals. Tot i l’existència d’algunes activitats econòmiques destinades al turisme com
algun allotjament rural, és remarcable la inexistència de comerços. Per altra banda, si que hi ha
centres d’activitat cultural com el Centre d’Art i Natura i la Caseta de la Coma de Burg. El POUM
preveu la possible implantació de tallers artesanals.
Des d’un punt de vista urbanístic, a Farrera hi ha mancat fins ara un planejament general, però
aquest fet no ha impedit que als pobles s’hi hagi conservat una gran qualitat arquitectònica basada
en la construcció tradicional i una gran sensibilitat amb l’entorn i la preservació de la imatge de
conjunt.
Per altra banda, s’observa algun dèficit pel que fa a serveis i infraestructures, entre d’altres la falta de
subministrament de gas, problemes amb el subministrament de banda ampla, males comunicacions i
absència de transport públic, manca de llocs de gir i aparcament per a vehicles com lleva-neus o
camió de les escombraries. Com a trets positius, implementació d’energies renovables i
compostatge.

2.3

ENTORN NATURAL I PAISATGÍSTIC

La complexitat orogràfica, l'extensió, la diversitat paisatgística i l'amplitud altitudinal permeten
l'existència de mostres molt variades i riques de les estructures geològiques, els ecosistemes, els
hàbitats i les comunitats vegetals, les espècies i els paisatges del Pirineu axial català.
A més de l’indubtable valor ecològic, el patrimoni ambiental i paisatgístic de Farrera, com en tota la
regió, consisteix un recurs bàsic de desenvolupament econòmic. L’escassa pressió urbanitzadora com
a resultat d’una topografia abrupta i una climatologia rigorosa, unida al pes encara notable fins a
dates recents de les activitats agropecuàries extensives i tradicionals, han conservat un paisatge
d’innegable atractiu i comunament apreciat per la societat actual.
L’alt valor dels espais naturals del municipi de Farrera es veu reflectit en el percentatge de la
superfície que es troba sota alguna figura de protecció especial. En primer lloc, i com a figura de
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major jerarquia, trobem el Parc Natural de l’Alt Pirineu, creat l’any 2003 i que ocupa, dins del terme
municipal, 2.976,28 ha, el que suposa un 48,12% de la superfície total d’aquest.
Dins dels espais d’interès geològic es troba l’àrea corresponent al Sinclinal de Llavorsí a les Valls de
Cardós i Farrera, situada al nord-oest del municipi i ocupant una superfície notable d’aquest.
En el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran, s'hi localitza un nombre significatiu d'espècies de flora
d'especial singularitat i interès, nou de les quals són declarades com a estrictament protegides.
Gairebé tots els tipus d'hàbitats existents tenen el caràcter d'hàbitats d'interès comunitari, d'acord
amb la Directiva 92/43/CEE i alguns són considerats de protecció prioritària, motiu pel qual part de
l'espai serà inclòs a la Xarxa Natura 2000.
De la gran importància faunística de l'àmbit objecte del projecte n'és un reflex l'alt nombre
d'espècies d'interès de la fauna vertebrada, algunes en situació d'amenaça o vulnerabilitat i la
presència de poblacions d'espècies incloses a l'annex IV de la Directiva 92/43/CEE i a l'annex I de la
Directiva 74/409/CEE.
Afortunadament, el bon estat de conservació que gaudeixen, en general, aquests espais, és un factor
que accentua encara més la seva vàlua.

3.

SISTEMA DE SANEJAMENT ACTUAL

A continuació es descriurà el sistema de sanejament a cadascun dels nuclis del municipi de Farrera.
En tots els casos existeix xarxa unitària de clavegueram, però no hi ha cap EDAR. Actualment l’aigua
residual s’aboca a torrents propers a les poblacions sense cap tipus de tractament.

3.1

XARXA DE SANEJAMENT DE FARRERA

La xarxa de col·lectors de Farrera recull les aigües residuals i només una petita part de les pluvials, ja
que la majoria de baixants de les teulades aboquen als terrenys adjacents. El punt d’abocament està
situat també al barranc per on passa el torrent, a la zona de prats de dall que popularment
s’anomena “la Cultia” (figures 3 i 4).
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Figura 3. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Farrera. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.
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Figura 4. Fotografies del punt d’abocament del poble de Farrera. Font: pròpia

3.2

XARXA DE SANEJAMENT DE BURG

La xarxa de clavegueram de Burg recull les aigües residuals i part de les pluvials. El col·lector
condueix fins un punt vessant avall una mica allunyat del nucli i aboca al barranc per on passa el
torrent (figures 5 i 7) .
El punt d’abocament es troba en un punt força inaccessible i el tub presentava signes d’estar malmès
en el seu darrer tram (figura 6).
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Figura 5. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Farrera. Font: elaboració pròpia a partir del POUM i ICC.

Figura 6. Fotografa del punt d’abocament del poble de Burg. Font: pròpia
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Figura 7. Fotografia del punt d’abocament del poble de Burg. Font:pròpia

3.3

XARXA DE SANEJAMENT DE MONTESCLADO

Durant les feines de reconeixement a no es va poder identificar concretament el punt d’abocament,
però a partir d’entrevistes amb gent local es pot establir la hipòtesi que a partir del punt més baix de
la xarxa de recollida, els col·lectors discorren al llarg del camí que voreja el poble per sota i aboquen
al torrent que circula per l’esquerra del poble mirant aigües avall (figura 8).
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Figura 8. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Montesclado. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.

3.4

XARXA DE SANEJAMENT DE MALLOLÍS

La xarxa de sanejament de Mallolís consta només de dos branques de col·lectors, ja que es tracta
d’un nucli amb 10 edificacions, una de les quals és una església i dues més són estables. El punt
d’abocament es situa molt proper a les cases, en el punt on el camí travessa el torrent (figura 9). La
figura 10 mostra l’estat que presentava el col·lector després d’un episodi de precipitacions
importants a finals d’hivern.
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Figura 9. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Mallolís. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.

Figura 10. Fotografies del punt d’abocament del poble de Mallolís. Font: pròpia
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3.5

XARXA DE SANEJAMENT D’ALENDO

En la campanya d’inspecció al terreny no es va poder ubicar el punt concret d’abocament. De totes
maneres, unes quantes observacions dels baixants de les cases que quedaven a la vista van permetre
confirmar que la xarxa de col·lectors va cap al vessant est del nucli.

Figura 11. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Mallolís. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.

3.6

XARXA DE SANEJAMENT DE GLORIETA

La xarxa de Glorieta és molt simple ja que es tracta d’un nucli molt petit. A diferència de la resta de
nuclis, en aquest existeix una fossa sèptica mal conservada i l’efluent es vessa directament al riu, que
en aquest punt és força més cabalós ja que es tracta del punt més baix del municipi.
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Figura 12. Plànol dels col·lectors i situació del punt d’abocament del poble de
Mallolís. Font: elaboració pròpia a partir del POUM.
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Figura 13. Fotografies del punt d’abocament del poble de Glorieta. Font: pròpia.

4.

4.1

MARC COMPETENCIAL I DE PLANEJAMENT

DIRECTIVA EUROPEA MARC DE L’AIGUA

La DMA aprovada a finals de l’any 2000 per la 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 es basa en dos grans
punts: la protecció d’aigües i les mesures necessàries.
La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, zones
humides i subterrànies) per tal de:
Prevenir-ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.
Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc.
Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions ambientals
Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.
La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de mesures hidrològiques,
ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més destacables són:
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Diagnosticar l'estat ecològic de les masses d'aigua per tal de determinar-ne l'estat ecològic,
identificant les pressions, els impactes i els riscos que les condicionen.
Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses d'aigua i la redacció dels plans
de gestió de conca i els programes de mesures necessaris per assolir els objectius
ambientals.
Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos.
La Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a la normativa estatal mitjançant la
modificació de Llei 46/1999, i el text refós de la Llei d'aigües 1/2001, de 20 de juliol, per l'article 129
de la Llei 62/2003 , de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE
núm. 313, de 31 de desembre de 2003).

4.2

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

A Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua és l’ens encarregat de redactar els plans i programes de
planificació hidrològica. En concret, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005
(PSARU) recull les infraestructures de sanejament a realitzar a diferents municipis de Catalunya a
horitzó 2014.
Pel que fa a la prestació del servei, del sanejament en alta en són responsables l’ACA i les
administracions actuants, mentre que del sanejament en baixa, són els municipis, sigui amb gestió
directa o indirecta els responsables de prestar el servei.
El municipi de Farrera està adscrit al PSARU per a la construcció d’una estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) i col·lectors de Burg, per Farrera i per Montesclado.

4.3

PLA D’ORDENANÇA URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

En el moment de redactar el present projecte, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es
trobava en fase de redacció provisional. El diagnosi que fa aquest en relació al sanejament al
Municipi de Farrera és que a nivell de col·lectors es considera suficient però no a nivell de depuració
de les aigües residuals urbanes. Per aquest motiu, s’hauran de “preveure espais destinats a la
ubicació d’aquests serveis de depuració o bé compatibilitzar zones per a preveure’n futures
col·locacions”.

5.

CONCLUSIONS

L’anàlisi de la situació actual permet constatar els següents fets:
Els diferents nuclis del municipi de Farrera disposen de xarxa de clavegueram suficient.
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Els diferents nuclis del municipi de Farrera no disposen de cap tractament de les aigües
residuals. Actualment, les aigües residuals s’avoquen directament al medi en els punts
descrits anteriorment.
Els punts d’abocament estan situats en llocs de difícil accés on el manteniment resulta molt
dificultós. En molts casos es troben en males condicions.
La situació actual incompleix la Directiva Europea 2000/60/CE i el Decret Legislatiu 3/2003
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
La situació actual afecta negativament al medi natural i a la salut pública. Les principals
conseqüències dels vessaments d’aigua no tractada poden ser:
o
Eutrofització. Es produeix eutrofització en una massa d’aigua quan s’enriqueix de
nutrients en excés. Aquest fet provoca el creixement de plantes i altres organismes en
abundància de manera que s’esgota l’oxigen dissolt en l’aigua i dificulta la supervivència
dels organismes de l’ecosistema inicial.
o
Bioacumulació. Algunes substàncies químiques inorgàniques s’acumulen en els
organismes i es transmeten al llarg de la cadena tròfica de manera que els organismes
situats al capdamunt de la cadena presenten majors concentracions de la substància
contaminant, repercutint negativament a la seva salut.
o
Conseqüències per a la salut pública. Les aigües residuals urbanes contenen excrements
humans, de manera que transporten patògens causants de malalties. Si les aigües són
descarregades directament al medi poden suposar un risc de cara a la transmissió de
malalties i epidèmies.

ANNEX 2.
PARÀMETRES DE DISSENY
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest apartat és definir els paràmetres bàsics de disseny. En primer lloc es veurà la
població actual de Farrera i les activitats industrials o de serveis que tinguin afectació al volum i
qualitat d’aigües residuals. A continuació es farà una prognosi per tal de que la infraestructura pugui
admetre augments de la població. Un cop definida la població de disseny, es faran els càlculs de
cabal de disseny corresponents. Per acabar, es definiran els paràmetres de qualitat de l’aigua
d’entrada i de sortida de la depuradora en base a la normativa existent.

2.

POBLACIÓ I DEMOGRAFIA

A continuació es descriuran les característiques demogràfiques més importants del municipi en el
seu context històric i geogràfic. Es descriuran les tendències observades en els darrers anys, les
actuals i les diferents activitats productives i es farà una prognosi de creixement.
Els primers assentaments a la Coma de Burg, concretament Farrera, Alendo i Burg, daten dels segles
X i XI. Així doncs, es tracta de nuclis amb ben bé 1.000 anys d’història. Tot i que la població va créixer
fins a mitjans del segle XIX, a partir d’aleshores va patir una davallada a conseqüència de les dures
condicions de vida. Malgrat tot, és un fet destacable que en els darrers anys el descens no sigui tan
marcat com el global de la comarca del Pallars Sobirà ni tant dramàtic com altres pobles que
lamentablement han quedat totalment despoblats. La figura 1 mostra com des de l’any 1986 la
població es recupera lleugerament, i actualment es registren les dades de població real fixa més
elevades des de fa anys.
El marc geogràfic de la comarca pot explicar aquest descens de població: les condicions naturals del
clima, relleu, altitud, etc. han fet que històricament hagi hagut un elevat grau d’aïllament i un difícil
desenvolupament agrícola, fets que han impedit un creixement econòmic i demogràfic. Els darrers
anys, el sector terciari del turisme ha estat un impuls a l’economia de la comarca. De totes maneres,
no es tracta d’un sector gens explotat al nucli de Farrera, ja que no alberga cap negoci d’hostaleria ni
casa rural.
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Figura 1. Dades de població fixa actual segons el padró. (Font: Ajuntament de
Farrera, agost 2012)

2.1

POBLACIÓ ACTUAL

Les dades de població s’han consultat de diferents fonts. D’una banda, l’Idescat proporciona dades
de l’evolució històrica, però no estan desagregades per nuclis. Per això s’han consultat les dades del
padró municipal, que per altra banda estan més actualitzades.
La població estacional s’ha estimat a partir del recompte de cases de segona residència i a partir de
converses amb els habitants mateixos. La població estacional i total en cada nucli es presenten a les
taules 1 i 2. Cal mencionar que existeix una gran diferència entre població fixa i estacional. Com a
estacional s’ha considerat tant les persones que resideixen durant els mesos d’estiu com les que hi
passen caps de setmana esporàdics.

2.2

ACTIVITATS PRODUCTIVES

2.2.1 Activitat agropecuària
Existeixen algunes petites explotacions agropecuàries, però es basen en la ramaderia extensiva i el
pastoreig, de manera que no aboquen aigua residual als col·lectors generals.

2.2.2 Activitat industrial
En l’actualitat no es practica cap activitat industrial al municipi de Farrera.
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2.2.3 Activitat terciària
Tot i que segons les estadístiques el sector de més ocupació és el terciari, la majoria de gent es
desplaça fora del municipi per treballar. Les activitats del sector terciari al municipi que aboquen
aigua residual es resumeixen en tres establiments tipus casa rural, un centre que acull persones que
fan estades d’alguns mesos i un restaurant.
Dues de les cases rurals es troben a Montesclado i tenen entre les dues una capacitat màxima de 30
persones, mentre que la tercera està situada a Burg i té capacitat per a 5 persones.
Al Municipi de Farrera existeix un establiment d’hostaleria i altres activitats culturals. La temporada
d’obertura va de maig a setembre, i té lloc per 20 comensals.
Considerant 35 litres/client*dia, el cabal s’estima en 700 litres al dia. Tenint en compte que només
obre a l’estiu, s’ha considerat com a una població estacional de 5 habitants equivalents.

2.3

PROGNOSI

Les previsions de creixement de la població fixa s’han considerat tenint en compte dos escenaris
diferents a 25 anys vista. En els dos escenaris es compta amb un increment de població positiu, que
és la tendència observada en els darrers anys i el que promou el POUM (pendent d’aprovació)
mitjançant diferents mesures per atraure gent jove. Els dos escenaris contemplen uns creixements
d’un 1% i un 1,5% de la població respectivament.
Taula 1. Població actual i prognosi de creixement de la població segons els dos
escenaris de creixement contemplats.
Actual

1%

1,5%

Montesclado

46

59

67

Farrera

41

53

59

Burg

39

50

57

Mallolís

8

10

12

Alendo

2

3

3

Glorieta

1

3

3

TOTAL

147

162

183

Nucli

Per altra banda, el POUM també estableix uns límits al creixement del nucli. Una de les prioritats
explícites de l’esmentat document és la preservació del valor paisatgístic i la restricció de les noves
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edificacions a terrenys pertanyents a sòl consolidat. Així, abans s’haurien de rehabilitar o reconstruir
cases o pallers ja existents però en mal estat que ocupar solars nous.
Si es compten les possibilitats de creixement, fent la hipòtesi que les cases en mal estat existent al
casc es rehabiliten, i que es construeixen els habitatges plantejats en els polígons d’actuació
urbanística, el nombre d’habitants supera amb escreix la prognosi de creixement. Entre aquestes
dues xifres s’ha escollit aquesta última que és la més restrictiva.

2.4

POBLACIÓ DE DISSENY

La població de disseny és el resultat de sumar la prognosi de la població fixa en el segon escenari
(creixement d’un 1,5%), la població estacional i els habitants equivalents resultants de l’activitat
terciària. Això fa un total de 373 habitants equivalents pel global dels nuclis (taula 2).
Taula 2. Població de disseny.
Prognosi
població fixa

Població
estacional

Sector
terciari

Total

Montesclado

67

31

30

128

Farrera

59

44

0

103

Burg

57

52

5

114

Mallolís

12

1

0

13

Alendo

3

6

0

9

Glorieta

3

4

0

7

TOTAL

183

127

35

373

Nucli

3.

CABAL DE DISSENY

Per tal d’avaluar el volum d’aigües residuals generades a partir de la població de disseny es prendrà
una dotació de 150 litres/persona·dia. A partir d’aquesta quantitat estimada multiplicat per la
població, es calcula el cabal mig diari (Qd). A partir d’aquest es calculen el cabal mig horari, el cabal
punta de pretractament, el cabal punta i el cabal mínim.

Cabal mig horari (Qh)
=
Cabal punta pretractament (Qp pre)
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És el cabal punta horari que pot tractar el sistema de pretractament. S’ha calculat aplicant
un factor de 10 al cabal mig horari.
= 10 ·
Cabal punta (Qp)
És el cabal punta horari que pot tractar la resta del sistema. S’ha calculat aplicant un factor
de 4 al cabal mig horari.
= 5,5 ·
Cabal mínim (Qmin)
És el cabal corresponent a les hores vall. S’ha calculat aplicant un factor de 0,1 al cabal mig
horari.
= 0,1 ·

Els factors aplicats al cabal punta i mínim són valors força extrems, ja que en tractar-se d’una
població molt petita, els pics de consum d’aigua al llarg del dia són molt marcats. Els cabals de
disseny resultants es presenten a la taula 3.
Taula 3. Cabals de disseny per cada nucli
Burg

Farrera

Montesclado

Mallolís

Alendo

Glorieta

Total

Unitats

114

103

128

13

9

7

373

hab

Qd=

17,04

15,52

19,16

1,89

1,34

1,04

55,98

m /dia

Qmh=

0,71

0,65

0,80

0,08

0,06

0,04

2,33

m /h

Qdil=

7,10

6,47

7,98

0,79

0,56

0,43

23,33

m /h

Qmax=

3,90

3,56

4,39

0,43

0,31

0,24

12,83

m /h

Qmin=

0,07

0,06

0,08

0,01

0,01

0,004

0,23

m /h

Població

4.

3

3
3
3

3

CÀRREGUES D’ENTRADA

Per tal de caracteritzar l’aigua residual de Farrera no es tenen dades d’analítiques, de manera que es
prendran com a paràmetres de disseny els valors considerats en altres EDARs de la zona com Tírvia o
Alins. Aquests valors es troben dins el rang de valors més habituals pels paràmetres contaminants de
les aigües residuals urbanes (taula 4).
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Taula 4. Valors dels paràmetres contaminants a l’entrada del sistema
Valor

Unitat

DBO5

300

mgO2/l

MES

450

mg/l

N

15

mg/l

P

2

mg/l

Paràmetre

5.

PARÀMETRES DE SORTIDA

La normativa europea 2000/60/CE, coneguda com la normativa Marc de l’Aigua, estableix un marc
un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües i de protecció de les aigües
continentals, de transició, costaneres i subterrànies. Concretament, les indicacions referents a aigües
residuals es remeten a la directiva 91/271/CEE on s’estableix diferents valors dels paràmetres DBO5,
MES, N i P segons sigui necessari un tractament primari, secundari o secundari amb eliminació de
nutrients (N i P). La necessitat de l’eliminació de nutrients es determina segons si el lloc d’abocament
és sensible a eutrofització o no.
D’altra banda, la normativa espanyola es basa en la normativa europea i es recull en els decret Llei
RD 506/96 i RD 2116/98. En base aquestes normatives s’han establert els paràmetres de disseny que
es presenten en la taula 5.
Taula 5. Valors dels paràmetres contaminants a la sortida del sistema
Paràmetre

Valor

Unitat

DBO5

25

mgO2/l

MES

35

mg/l

N

15

mg/l

P

2

mg/l
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és analitzar i avaluar les diferents solucions plantejades per millorar la
situació actual referent als abocaments d’aigua residual a la zona de Farrera. Amb el present projecte
es vol adequar el sistema de Directiva de tractament d'aigua residual, garantint els mínims de
qualitat en els abocaments per tal de millorar la qualitat de les aigües superficials de la zona.
Tanmateix, cal assegurar que es garanteixen unes condicions sanitàries així com minimitzar els
impactes negatius.

2.

OBJECTIU DEL PROJECTE

L’objectiu del projecte és resoldre el problema de sanejament de Farrera, ja que tal i com s’ha descrit
a l’annex 1 “Situació actual”, Farrera no disposa de sistema de tractament d’aigües residuals,
incomplint la normativa vigent de qualitat d’aigües. Farrera s’ubica en un municipi amb el mateix
nom la població del qual es troba repartida en sis nuclis. Per coherència en l’entorn, l’anàlisi
d’alternatives ha d’incloure tot el municipi i la solució general plantejada ha de ser una solució
integral. Per aquest motiu, en aquest annex s’estudia la situació de tots els nuclis.

3.

3.1

METODOLOGIA D’ANÀLISI D’ALTERNATIVES

CONSIDERACIONS GENERALS

Abans de començar l’estudi d’alternatives, tant per la solució general, la ubicació o la tipologia de
tractament val la pena fer una reflexió prèvia. Massa sovint no es dóna prou importància a l’estudi
d’alternatives i com a conseqüència, el projecte ha de ser revisat en fase de construcció. També hi ha
casos en els que un cop construïda, es veu que la infraestructura no compleix bé la funció per la qual
havia estat dissenyada. Fins i tot hi ha casos en què la infraestructura acabada no es posa en
funcionament degut a falta de finançament per al seu manteniment. Això pot ser a causa d’un
incorrecte dimensionament, una mala tria de la ubicació o una inadequada tipologia de tractament.
Per tecnologia apropiada s’entén aquella que té en compte el context social, econòmic i ambiental,
és a dir, les seves característiques i funcionalitat s’adeqüen a les de l’entorn. En el context de Farrera,
es poden detectar amb relativa facilitat unes peculiaritats que es poden resumir de la següent
manera:
Context Ambiental: zona d’alta muntanya amb alt valor natural i paisatgístic. Valor turístic.
Context Social: municipi petit, alta participació en les decisions.
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Context Econòmic: pressupost municipal baix i amb una forta dependència dels recursos de
les Administracions centrals. Actualment ens trobem en un escenari general d’escassetat.
Per tant, degut a aquest context es donarà un valor especial a aspectes com:
Integració amb el medi ambient: mínim impacte visual, de sorolls i olors.
Funcionament amb la mínima despesa energètica i de productes afegits
Manteniment de mínim cost i amb mà d’obra no especialitzada.
En tot l’estudi d’alternatives s’han tingut presents aquestes consideracions per tal d’establir en base
a criteris objectius quina és la millor solució per a la depuració d’aigües residuals al municipi de
Farrera.

3.2

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA D’ANÀLISI D’ALTERNATIVES

En aquest annex s’ha analitzat la solució general. L’Annex 4. Alternatives de tractament del present
document tracta sobre el sistema de tractament. Degut a les característiques del projecte, l’anàlisi de
la solució general ha anat paral·lel a l’anàlisi d’alternatives en la ubicació, ja que un dels limitants
d’alguna alternativa plantejada és la disponibilitat d’espai.
La metodologia seguida ha estat:
Establiment dels criteris de selecció de la solució general
Plantejament de les alternatives a la solució general
Preselecció d’emplaçaments per les diferents alternatives a la solució general
Discussió de les alternatives a la solució general tenint en compte els resultats de la
preselecció d’emplaçament i tria de l’opció més favorable
La tria de l’opció més favorable per la solució general es farà amb un anàlisi multicriteri que tindrà en
compte uns paràmetres o indicadors als quals se’ls assignarà un pes (αj) j = 1,...,n en funció de la
seva importància. A és, cada paràmetre té una valoració numèrica (Aij) i = 1,...m; j = 1,...,n, sent n el
nombre de paràmetres i m el nombre d’alternatives. La valoració final de l’alternativa serà un valor
numèric entre 0 i 1 que es calcularà com una mitjana ponderada de les valoracions amb els pesos
corresponents segons la fórmula 1.

=

∑

,

∑

[1]
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3.3

CRITERIS DE SELECCIÓ

3.3.1 Criteris de valoració de les alternatives a la solució general
Per tal de determinar quina de les alternatives és més adequada com a solució general al problema
de la depuració de les aigües residuals urbanes al Municipi de Farrera, es tindran en compte els
següents factors:
a.

b.

Requeriment d’espai
Es valorarà la superfície necessària en cada alternativa. Es tracta d’un criteri important ja que
la disponibilitat de terrenys amb els requeriments establerts són molt escassos. A banda, cal
estimar els requeriments d’espai per determinar el cost de les expropiacions.
Costos
Per tal de fer una aproximació dels costos es dividiran en:
b.1. Costos de construcció dels col·lectors
Es determinarà la longitud dels nous col·lectors així com la necessitat de trams de col·lector
per impulsió i pous de bombeig. Degut a la complicada orografia de la zona és un factor que
pot influir molt en el cost final de l’obra.
b.2. Cost de construcció de l’EDAR
Es determinarà aproximadament el cost de construcció tenint en compte tant la construcció
de la pròpia EDAR, els camins d’accés i el cost de les expropiacions.

b.3. Costos de manteniment
Es determinarà aproximadament el cost anual d’explotació i manteniment de les
infraestructures.
c.

Consideracions ambientals

Es tindran en compte tres aspectes d’impacte ambiental: impacte visual, generació de
residus i consum energètic.

A partir d’aquestes consideracions s’han establert tres nivells de prioritat i en funció d’aquestes s’han
assignat els pesos: un pes de 5 als criteris de prioritat alta, un pes de 3 als criteris de prioritat mitjana
i un pes de 1 als criteris de prioritat baixa. La taula 1 presenta la priorització dels criteris de selecció
per la solució general.
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Taula 1. Priorització dels criteris de selecció per la solució general
Criteri
Requeriments d’espai
Costos
Consideracions ambientals

Prioritat
baixa
alta
mitjana

3.3.2 Criteris de valoració de les alternatives d’emplaçament
Les condicions que s’han de tenir en compte per tal d’escollir l’emplaçament idoni són les següents:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

4.

Moviments de terres: per tal de reduir costos de construcció cal escollir zones amb poc
pendent.
Accessos: tenir un accés fàcil i amb pendent reduït per permetre el pas de vehicles
pesats. L’existència de camins facilita l’execució de les obres i en disminueix el cost.
Minimitzar el cost de construcció dels col·lectors fins la nova EDAR: cal considerar la
longitud i facilitat de construcció. També cal considerar que els trams a pressió són més
cars que els que funcionen per gravetat (40% – 60% en funció de les dificultats del
terreny). A nivell d’explotació, els bombaments de major alçada manomètrica suposen
uns costos més elevats. Per tal de minimitzar la necessitat de bombament, cal que estigui
a cota inferior que els punt més baix de la xarxa de col·lectors per tal que pugui funcionar
per gravetat.
Molèsties per sorolls o olors: per tal de reduir-les cal mantenir una distància de seguretat
amb el nucli urbà. Es pot considerar una distància mínima de 100 metres.
Impacte visual
Inundabilitat: la zona d’emplaçament de la EDAR s’ha de trobar en una zona a cota
superior a la cota d’inundació per període de retorn de 500 anys.

ALTERNATIVES PLANTEJADES PER LA SOLUCIÓ GENERAL

Farrera és un dels sis nuclis que formen part del terme municipal, de manera que en primer lloc, és
necessari estudiar com es resol la situació en cada un d’ells. D’aquí es desprenen algunes alternatives
consistents en centralitzar el tractament de diversos nuclis en una sola EDAR, o bé fer una EDAR per
a cada nucli del municipi.
De la mateixa manera, és convenient veure quin és l’estat del sistema de sanejament i l’existència
d’estacions depuradores d’aigües residuals als municipis contigus per tal de tenir una visió global en
el territori i considerar la opció d’aprofitar infraestructures existents enlloc de construir una nova
EDAR.
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Els municipis que limiten amb Farrera són les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), i
Llavorsí, Tírvia i Alins ( Pallars Sobirà). D’aquests, però, només Tírvia permet pensar a priori en
aquesta opció ja que la resta de nuclis de població estan massa distants i en altres conques
hidrogràfiques.
Així doncs, les quatre alternatives a la solució general plantejades són:
a)
b)
c)
d)

ampliar la EDAR existent i en funcionament a Tírvia
construir una nova EDAR que centralitzi els nuclis més importants de Farrera
construir tres EDARS en els nuclis més importants de Farrera
construir una EDAR al nucli de Burg que doni servei als nuclis de Burg i Farrera i una EDAR al
nucli de Montesclado que doni servei a aquest mateix nucli.

En totes les opcions, en els tres nuclis més petits de Farrera (Alendo, Glorieta i Mallolís) es construiria
sanejament autònom, ja que el reduït nombre d’habitants (menys de 10 habitants) no justifiquen la
construcció de col·lectors fins una EDAR central.
Taula 2.Distàncies dels nuclis a la EDAR en les diferents alternatives plantejades.

Cota (m)

Alt. 1: distància a
EDAR de Tírvia
(m)

Alt 2: distància a
nova EDAR a
Glorieta (m)

Alt 3: distància a
EDAR
descentralitzada
(m)

Alt 4: distància
a EDAR (Burg o
Montesclado)
(m)

Burg

1270

3961

4280

750

750

Farrera

1360

5661

5980

135

2000

Montesclado

1160
930

1700
-

350
-

350

EDAR Tírvia

5141
-

Nucli

4.1

-

ALTERNATIVA 1: AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE TÍRVIA

La primera solució consisteix en aprofitar les instal·lacions de la EDAR de Tírvia, posada en
funcionament el 2011. El cabal de disseny que contemplen les instal·lacions és de 120 m3/dia i la
població de disseny de 600 habitants equivalents. La tipologia de tractament consisteix en el sistema
Sequential Batch Reactor (SBR), un sistema de fangs de baixa càrrega.
La població i el cabal de disseny en aquesta alternativa serien de prop de 320 habitants equivalents i
prop de 50m3/dia de manera que suposa un augment del 50% respecte les dades de disseny de la
EDAR actual de Tírvia. Això permet concloure que seria necessària una ampliació de la EDAR de Tírvia
mitjançant una nova línia d’aigua.
Per tal de conduir les aigües residuals des dels diferents nuclis caldria construir un total de 9,5 km de
nous col·lectors. El relleu accidentat dificulta pensar en alternatives de traçat per als col·lectors. El
traçat dels col·lectors seguiria el traçat de la carretera actua. Per tal de salvar els desnivells, certs
trams haurien d’anar en càrrega, sent necessaris un mínim de 2 pous de bombament: un a Farrera
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per salvar un desnivell de 40m i el segon a Glorieta per impulsar les aigües provinents de
Montesclado fins a l’encreuament de la carretera que condueix a Burg, que suposaria un desnivell de
11 metres.
Taula 3. Cabals de disseny per l’alternativa 1 i 2
373

hab

Qd=

52,80

m /dia

Qmh=

2,20

m /h

Qdil=

22,00

m /h

Qmax=

8,80

m /h

Població

3

3
3
3

Pel que fa a l’emplaçament, aquest seria adjacent a la EDAR existent per tal d’aprofitar algunes de les
seves infraestructures. El requeriment de superfície d’aquesta primera alternativa no suposa una
restricció.

Figura 1. Traçat dels col·lectors i emplaçament de l’EDAR en l’alternativa 1
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4.2

ALTERNATIVA 2: EDAR CENTRALITAZADA AL MUNICIPI DE FARRERA

La segona alternativa plantejada consisteix en construir una única planta de tractament per a tots els
nuclis més grans del Municipi de Farrera. Els nuclis més petits (menys de 20 habitants equivalents)
disposarien de tractament autònom. Amb aquesta alternativa es pretén guanyar en economies
d’escala i reduir costos d’explotació.
En aquesta primera alternativa, les dades de disseny tenint en compte les consideracions de l’Annex
02 (Paràmetres de disseny) serien les mateixes que en l’alternativa 1 (taula 3) .
L’escassetat de sòl adequat on ubicar les instal·lacions de la EDAR podien ser una limitació a aquesta
alternativa i per això s’ha fet una preselecció de possibles ubicacions. A partir dels criteris establerts
a l’apartat 3.3.2, s’han trobat tan sols dos terrenys propers al nucli de la Glorieta, en un dels punts de
cota més baixa del municipi. El traçat dels col·lectors es faria seguint el traçat de la carretera. Hi
hauria un col·lector que conduiria les aigües residuals de Farrera i Burg, i un segon que col·lector que
conduiria les aigües residuals des de Montesclado fins a la EDAR (figura 3). Com en l’alternativa 1, es
considera que aquesta és la opció més favorable donades les dificultats orogràfiques per qüestions
de construcció i manteniment així com de pendent màxim assumible.

Figura 2. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per l’alternativa 2
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Figura 3. Traçat dels col·lectors i emplaçament de l’EDAR en l’alternativa 2.

4.3

ALTERNATIVA 3: EDAR DESCENTRALITZADES

La tercera solució plantejada consisteix en fer una planta depuradora a cada un dels pobles de més
de 20 habitants del municipi, és a dir, a Farrera, Burg i Montesclado. En aquesta alternativa, els nuclis
petits (Alendo, Glorieta i Mallolís) disposarien de sanejament autònom. La població i cabal de disseny
s’especifiquen a la taula 4.
La principal dificultat d’aquesta alternativa és trobar una ubicació adient, ja que els terrenys plans
són molt escassos i en general poc accessibles, especialment a Burg. Per això en aquest cas s’ha fet
també una preselecció d’ubicacions (figures 5,6 i 7).
En cas d’escollir aquesta alternativa, s’hauria d’implementar una mateixa tecnologia a tots els pobles
en la mesura del possible per tal de facilitar al màxim les tasques d’operació i manteniment i
abaratir-ne el cost.
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Taula 4. Cabals de disseny per l’alternativa 3
EDAR Burg

EDAR Farrera

EDAR
Montesclado

141

115

128

hab

Qd=

21,15

17,25

19,16

m /dia

Qmh=

0,88

0,72

0,80

m /h

Qdil=

8,81

7,19

7,98

m /h

Qmax=

3,53

2,88

4,63

m /h

Qmin=

0,07

0,06

0,08

m /h

Població

3

3
3
3
3

La longitud dels col·lectors en aquesta alternativa és considerablement inferior a les altres. En el cas
de Burg i Montesclado també segueixen el traçat de la carretera fins arribar a la EDAR, amb unes
longituds de 750 i 350 metres respectivament. En el cas de Farrera, per qüestions de cotes no és
possible un traçat per la carretera sinó que travessa una zona de prats fins arribar a la EDAR,
escurçant la distància a 135 metres de longitud.

Figura 4. Traçat dels col·lectors i emplaçament de l’EDAR en l’alternativa 3.
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Figura 5. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per l’alternativa 3 a Burg.

Figura 6. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per l’alternativa 3 a Farrera
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Figura 7. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per l’alternativa 2 a Montesclado

4.4

ALTERNATIVA 4: EDARS A BURG I MONTESCLADO

La quarta solució plantejada consisteix en fer dues estacions depuradores: una al nucli de Burg que
doni servei als nuclis de Burg i Farrera i la segona al nucli de Montesclado. Amb aquesta alternativa
es pretén donar una solució mixta a les alternatives 2 i 3, ajuntant els dos nuclis més propers. La
població i cabal de disseny s’especifiquen a la taula 5.
Taula 5. Cabals de disseny per l’alternativa 4.
EDAR Burg

EDAR
Montesclado

217

128

hab

Qd=

32,56

19,16

m /dia

Qmh=

1,36

0,80

m /h

Qdil=

13,57

7,98

m /h

Qmax=

7,87

4,63

m /h

Qmin=

0,14

0,08

m /h

Població

3

3
3
3
3

Com en l’alternativa 3, seria altament recomanable implementar una mateixa tecnologia a tots els
pobles en la mesura del possible per tal de facilitar al màxim les tasques d’explotació i manteniment i
abaratir-ne el cost.
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El tram de col·lectors addicional respecte l’alternativa 3 és el tram des del nucli de Farrera fins a
l’EDAR de Burg, que tindria 2 km de longitud dividits en uns primers 300m d’impulsió salvant un
desnivell de 40m i 1700m per gravetat.

Figura 8. Traçat dels col·lectors i emplaçament de l’EDAR en l’alternativa 4.

5.

DISCUSSIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES A LA SOLUCIÓ GENERAL

A continuació es valorarà cada una les alternatives respecte cada criteri. Per tal de poder
conjuntament variables numèriques i qualitatives, s’ha aplicat una puntuació discreta segons les
característiques de l’alternativa en concret resulten molt favorables (1 punt), mitjanament favorables
(0,75 punts), poc favorables (0,5 punts), desfavorables (0,25 punts) o molt desfavorables (0 punts) .
La puntuació assignada a cada paràmetre no és un valor absolut, sinó una valoració comparativa
respecte la resta d’alternatives. A continuació es discuteix cada criteri i se’n fa una valoració.
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5.1

REQUERIMENTS DE SUPERFÍCIE

L’alternativa 1 és la que menys requeriment de superfície tindria, i s’aprofitaria el terreny de l’actual
EDAR de Tírvia o terrenys adjacents. El sistema SBR és un sistema compacte, de manera que la
superfície addicional requerida seria mínima. Una inspecció dels terrenys adjacents fan pensar que la
ubicació no seria problemàtica (figura 9). Per aquest motiu s’ha valorat amb una puntuació de 1
punt.

EDAR Tírvia

Figura 9. Actual EDAR de Tírvia. Font: Elaboració pròpia a partir de ICC.

En segon lloc, l’alternativa 2 és la que presenta més problemes pel que fa a trobar un emplaçament
adequat. Les dues parcel·les detectades en la preselecció d’alternatives no presenten
característiques gaire adients, ja que a més de trobar-se a una gran distància dels nuclis de població,
estan al costat de la llera i en zona inundable. Per aquest motiu s’ha valorat amb una puntuació de 0
punts.
L’alternativa 3 és la que requereix més superfície, però hi hauria terrenys adequats en tots els nuclis.
S’ha valorat amb una puntuació de 0,5 punts.
L’alternativa 4 permetria prescindir d’una parcel·la al nucli de Farrera. Això suposa un avantatge de
cara a cost i impacte visual. Per altra banda, suposaria un augment de la superfície a utilitzar a Burg,
cosa que dificultaria la construcció ja que a Burg els desnivells són força pronunciats. En el cas
d’adoptar aquesta alternativa, hi hauria una limitació pel que fa a al sistema de tractament a
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implementar ja que els sistemes naturals quedarien descartats. S’ha valorat amb una puntuació de
0,75 punts.

5.2

COSTOS

5.2.1 Definició dels costos de construcció dels col·lectors
S’han calculat uns costos orientatius de cada alternativa considerant els factors que més poden
influir al cost total:
Construcció dels col·lectors en alta
Construcció de les estacions de bombament

5.2.2 Definició dels costos de construcció de l’EDAR
Els costos de construcció de la EDAR es poden resumir en:
Construcció de la EDAR
Rehabilitació i/o construcció dels camins d’accés
Expropiacions de terreny

5.2.3 Definició de costos d’explotació i de manteniment
Els principals costos d’explotació i manteniment responen als conceptes següents:
Consum energètic
Personal
Evacuació de fangs
Altres : reparacions, materials, despeses administratives,...

5.2.4 Valoració dels costos
Costos de construcció dels col·lectors:
Un anàlisi del terreny permet donar unes xifres de la longitud de col·lectors i les estacions de
bombeig necessàries.
L’alternativa 1 requereix un total de 9,5 km de col·lectors, sumant el tram del col·lector 1 de Farrera
a la EDAR i el tram de Montesclado a la intersecció amb el col·lector 1. Aquest traçat, a part de la
seva considerable longitud, presenta la dificultat de construcció ja que la carretera és molt estreta i
circula per un penya-segat (en l’Annex 19. Annex fotogràfic del present document es mostren
fotografies de la carretera). Com que es tracta de l’única carretera que dóna accés a Burg i Farrera,
aquests dos nuclis quedarien incomunicats durant les feines de construcció del col·lector.
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L’alternativa 1 tindria com a mínim dos trams d’impulsió, un situat al nucli de Farrera i l’altre al nucli
de Glorieta, de manera que caldrien com a mínim dues estacions de bombeig.
L’alternativa 2 suposa també un gran recorregut de col·lectors. La longitud és de 7,68 km i hi ha dos
trams d’impulsió. Les consideracions són similars a les plantejades a l’alternativa 1: la construcció és
dificultosa i presenta greus inconvenients de cara a la població. A més, suposaria un cost extra la
construcció i explotació dels pous de bombeig.
L’alternativa 3 és la que té condicions més favorables en aquest cas, ja que els trams de col·lectors
serien de 1,25 km i tots podrien funcionar per gravetat, amb el conseqüent estalvi de cost de
construcció, explotació i menor risc d’avaries.
L’alternativa 4 només tindria un tram d’impulsió situat al nucli de Farrera.
Taula 6.Longituds dels col·lectors en alta per les diferents alternatives plantejades.
Alt. 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Longitud total
col·lectors (m)

9541

7680

1255

2000

Tram impulsió (m)

1880

300

0

300

51

40

0

40

Desnivell impulsió (m)

Taula 7.Costos de construcció dels col·lectors en les diferents alternatives.

Construcció col·lectors (€)
Estació bombament (€)
TOTAL (€)

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

1.431.150

1.152.000

188.250

355.500

163.080

163.080

0

81.540

1.594.230

1.315.080

188.250

437.040

Es conclou que els costos de construcció dels col·lectors de les alternatives 1 i 2 són de l’ordre de 10
vegades superiors als de l’alternativa 3. Els costos de l’alternativa 4 són de l’ordre del doble que els
de l’alternativa 3. Aquests valors posen de manifest que el cost dels col·lectors pot suposar un
percentatge elevat del cost total del projecte.

Costos de construcció de l’EDAR:
Els costos depenen molt del sistema de tractament, si es tracta d’un sistema convencional o natural.
Abans de tractar en profunditat quin tipus de sistema seria el més adequat en cada cas, per fer
aquesta anàlisi preliminar s’han distingit dos escenaris:
I.

Totes les alternatives tenen sistemes convencionals
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II.

Les alternatives 3 i 4 tenen sistemes naturals en les ubicacions que ho permetin per
qüestions d’espai.

Els costos de construcció s’han obtingut a partir d’uns estudis de l’ACA.
Els costos dels camins d’accés s’han calculat a partir de considerar és el tram de camí que caldria
rehabilitar o construir de nou per accedir a les parcel·les. La taula 8 especifica les longituds dels
camins d’accés per cada alternativa.
Taula 8.Longituds dels camins d’accés a les EDARS que caldria rehabilitar en les diferents
alternatives plantejades.
Alt. 1: camí EDAR de
Tírvia (m)

Alt 2: camí EDAR
Glorieta (m)

Alt 3: camí EDAR
descentralitzada (m)

Alt 4: camí EDARs
(m)

Burg

-

-

165

165

Farrera

-

-

276

-

Montesclado

-

5

30
-

30

-

-

-

Nucli

EDAR Glorieta

-

EDAR Tírvia

-

Taula 9.Costos de construcció de les EDARs en les diferents alternatives.
Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

212.427

212.427

370.625

342.260

0

0

36.738

15.210

1.240

1.860

5.580

3.720

412.943

361.190

Alt. 1
Escenari I: sistemes convencionals
Construcció EDAR (€)
Cost camí (€)
Cost expropiacions (€)
TOTAL (€)

213.667

214.287

Escenari II: sistemes naturals on la disponibilitat d’espai ho permeti
Construcció EDAR (€)
Cost camí (€)
Cost expropiacions (€)
TOTAL (€)

212.427

212.427

183.551

206.996

0

0

36.738

15.210

1.240

1.860

8.370

4.650

213.667

214.287

228.659

226.856

Es conclou que, efectivament, el tipus de tecnologia de tractament té una rellevància significativa en
el cost de construcció. Aquesta diferència es percep especialment en l’alternativa 3, en la que en
totes les ubicacions és possible la implementació de sistemes naturals i en menor mesura en
l’alternativa 4, on només a Montesclado ho seria possible. Les alternatives 1 i 2 no presenten cap
canvi perquè les seves característiques no possibiliten la implementació de sistemes naturals.

Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Annex 3. Anàlisi d’alternatives: solució general i emplaçament

Les alternatives 1 i 2 presenten costos molt similars entre si. En tots els casos l’alternativa 3 és la més
cara de construcció, seguida de l’alternativa 4, tot i que la diferència entre el cost d’aquestes i el cost
de les alternatives 1 i 2 es redueix considerablement quan es tenen en compte l’ús de sistemes
naturals.

Costos de manteniment:
Els costos de manteniment són també altament dependents del sistema de tractament, si es tracta
d’un sistema convencional o natural. Per tant, s’han tingut en compte els dos escenaris presentats en
els costos de construcció de l’EDAR.
Els costos de manteniment s’han extret d’unes taules de l’ACA, que proporcionen el cost de
manteniment de diferents sistemes en funció dels habitants equivalents.
Taula 10.Costos de manteniment de totes les alternatives considerant dos escenaris.
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

7.938

9.052

8.402

Escenari I: sistemes convencionals
Explotació i manteniment
(€/any)

6.350

Escenari II: sistemes naturals on la disponibilitat d’espai ho permeti
Explotació i manteniment
(€/any)

6.350

7.938

8.022

8.059

Es conclou que el cost d’explotació i manteniment és més elevat com més estacions depuradores hi
hagi en servei, encara que el cabal depurat en cada una d’elles sigui inferior.

Valoració global dels costos
Finalment, a la taula 11 s’han agregat tots els costos tenint en compte els dos escenaris plantejats. La
última fila de la taula presenta els costos que suposaria per any si es tenen en compte els costos de
construcció i de manteniment al llarg d’aquest temps.
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Taula 11.Costos totals.
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

1.807.897
6.350

1.529.367
7.938

601.193
9.052

798.230

Escenari I: sistemes convencionals
Cost total de construcció (€)
Cost de manteniment (€/any)

8.402

Escenari II: sistemes naturals on la disponibilitat d’espai ho permeti
Cost total de construcció (€)
Cost de manteniment (€/any)
TOTAL ANUAL a 25 anys
(€/any)*

1.807.897
6.350

1.529.367
7.938

416.909
8.022

663.896
8.059

78.666

69.112

24.699

34.958

*per al cost total anual s’ha pres l’escenari més favorable per a cada alternativa

La conclusió final resulta en què l’alternativa més cara considerant 25 anys és amb diferència
l’alternativa 1, mentre que la més econòmica és l’alternativa 3.
La puntuació de les alternatives per a l’anàlisi multicriteri ha estat de 0 punts per l’alternativa 1, 0’25
punts per l’alternativa 2, 1 punt per l’alternativa 3 i 0’75 punts per l’alternativa 4.

5.3

CONSIDERACIONS AMBIENTALS

Com a aspecte positiu de l’alternativa 1 es considera no genera gairebé impacte visual, ja que tan
sols ampliaria l’EDAR existent que es troba en una ubicació poc visible. Com a aspectes negatius,
suposaria una necessitat de recursos energètics significatius, per al funcionament del sistema de
tractament i per a les estacions de bombeig. El sistema de tractament també implicaria la generació
de residus. Per aquest motiu es dóna una puntuació de 0,5 punts.
L’alternativa 2 es valora molt desfavorable des del punt de vista ambiental. Per una banda, la
ubicació crearia un fort impacte a una zona sensible i de gran valor ecològic com és la plana
d’inundació del riu. Per l’altra banda, el sistema de tractament hauria de ser convencional. Per
aquests motius es dóna una puntuació de 0 punts.
L’alternativa 3 presenta com a aspecte positiu la reducció del cost energètic, ja que es podrien
plantejar totes les estacions funcionant per gravetat i una reducció dels residus, ja que els sistemes
naturals suposen menys generació de fangs. Com a aspecte negatiu, com que l’afectació en
superfície és major, i les parcel·les queden més exposades a la vista que en les alternatives anteriors,
suposaria un major impacte visual. S’ha valorat amb una puntuació de 0,75 punts.
L’alternativa 4 presenta com a aspecte positiu la reducció de superfície afectada respecte
l’alternativa 3 ja que s’evita la construcció de EDAR al nucli de Farrera. Per altra banda, la
conseqüència és que l’impacte en consum de recursos energètics i producció de residus
augmentaria. S’ha valorat amb una puntuació de 0, 5 punts.
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6.

6.1

SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA

RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES

Les alternatives 1 i 2 són les més desfavorables, ja que presenten amb diferència els costos més
elevats. Els llargs trams de col·lectors que caldria construir són el factor que fa pujar més el cost
d’aquestes alternatives. L’alternativa 2, a més, presentaria grans dificultats pel fet que els únics
emplaçaments possibles es troben en zona inundable.
Entre l’alternativa 3 i 4 cal fer una anàlisi més detinguda. L’alternativa 4 té com a gran avantatge el
fet que permet prescindir d’una EDAR al nucli de Farrera. Això implica disminuir els costos tant de
construcció com d’explotació i manteniment. Per altra banda, l’impacte paisatgístic és també menor,
ja que la parcel·la de Farrera queda desafectada. No obstant, el fet d’augmentar el cabal d’aigua
residual a tractar a Burg, fan que els requeriments d’espai siguin més estrictes. Els emplaçaments a
Burg, tot i ser d’extensió suficient, presenten desnivells moderats. Aquest fet és restrictiu pel que fa
al tipus de sistema de tractament que es podria implementar a Burg, reduint-se les possibilitats a
sistemes convencionals. En aquest cas, tindria poc sentit implementar sistemes diferents de manera
que suposaria implementar el mateix sistema a Montesclado. Aquest fet implicaria un pressupost
major d’explotació i manteniment en comparació a la possibilitat que l’alternativa 3 funcionés amb
sistemes de depuració naturals.
La taula 12 presenta la valoració de tots els criteris. A partir d’aquesta i de les reflexions anteriors es
pot extreure la conclusió que l’alternativa 3 és la solució més adient .
Taula 12.Resultats de l’anàlisi multicriteri per a la solució general
PES

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Requeriments d’espai

1

1

0

0,5

0,75

Costos

5

0

0,25

1

0,75

Consideracions ambientals

3

0,5

0

0,75

0,5

TOTAL ponderat

0,28

0,14

0,86

0,67

CRITERI

6.2

UBICACIONS PER A GLORIETA, MALLOLÍS I ALENDO

La solució general l’alternativa escollida defineix sistemes autònoms de sanejament per als nuclis de
menys de 20 habitants: Glorieta, Mallolís i Alendo. Les figures 10,11 i 12 en mostren les possibles
ubicacions.
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Figura 10. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per al nucli de Mallolís en totes les
alternatives.

Figura 11. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per al nucli d’Alendo en totes les
alternatives.
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Figura 12. Mapa amb la preselecció d’ubicacions per al nucli d’Alendo en totes les
alternatives.

7.

ALTERNATIVES D’EMPLAÇAMENT

En els apartats anteriors s’ha resolt que donades les condicions de l’entorn, l’opció més favorable
consisteix en una solució descentralitzada, és a dir, construir estacions depuradores a cada un dels 6
nuclis del municipi de Farrera. L’abast del present projecte, però, es limita al disseny de l’EDAR del
nucli de Farrera, de manera que només es farà l’anàlisi d’alternatives d’emplaçament a nivell detallat
per aquest nucli.
L’objectiu d’aquest apartat, doncs, és analitzar i avaluar les diferents alternatives d’ubicació de
l’EDAR en el nucli de Farrera, buscant la situació òptima des dels punts de vista mediambiental i
econòmic.

7.1

DISCUSSIÓ DE LES ALTERNATIVES

Al nucli de Farrera el relleu és molt accidentat i per tant les alternatives són limitades. Tenint en
compte els criteris esmentats anteriorment s’han plantejat quatre possibles ubicacions que es
mostren a la figura 13. En la taula 13 es resumeixen les principals característiques de les quatre
alternatives.
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FAR. D

FAR. C

FAR. B
FAR. A

Figura 13. Vista aèria de les alternatives d’emplaçament al nucli de Farrera.

Taula 13. Resum de les característiques de les alternatives a l’emplaçament de la EDAR
al nucli de Farrera.
Alternativa

Àrea (m2)

Pendent

Impacte
visual

Proximitat a
habitatges

Camí accés
(m)

Inundabilitat

moderat

60m

75

No

poc

75m

276

no

A.far

2199

B.far

3139

Lleugermoderat
Lleuger

C.far

4358

pronunciat

alt

>100m

300

No

D.far

4351

lleuger

moderat

>100m

470

no

7.2

ALTERNATIVA ADOPTADA

Per tal de poder valorar quina alternativa és la que presenta millors condicions, la taula 14 mostra els
avantatges i inconvenients més remarcables respecte la resta d’alternatives i permet comparar les
diferents opcions per veure quins inconvenients són els més limitants i quins són salvables.
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Taula 14. Avantatges i inconvenients de les alternatives d’emplaçament per l’EDAR al
nucli de Farrera.
FARRERA
Alternativa

Avantatges

Inconvenients

A

Camí d’accés curt
Menor longitud de col·lectors

Proximitat al nucli: impacte olors i possible soroll
Superfície menor
Camí d’accés de nova construcció
Cota superior al punt més baix de la xarxa de
sanejament, no podria funcionar per gravetat.

B

Camí d’accés curt, només
rehabilitar
Longitud de col·lectors curta
Pendent reduït
Poc impacte visual
Superfície major: no limita
l’alternativa de tractament

Proximitat al nucli: impacte olors i possible soroll
Superfície menor: cal deixar lliure un camí per
accedir als prats adjacents.

Impacte visual menor
Pendent més reduït

Longitud del camí major i de difícil traçat
Longitud dels col·lectors major

C
D

Pendent molt pronunciat
Major impacte visual

L’alternativa B té un pendent pronunciat que obliga a fer un moviment de terres important sigui quin
sigui el sistema de tractament. A més, té l’agreujant que és la parcel·la més visible des de diferents
perspectives, tant des del poble com la vista sobre el poble, de manera que l’impacte visual seria
molt marcat. A més, l’únic avantatge que representava, la superfície, no és tant decisiu perquè les
altres alternatives tenen una superfície suficient. Per aquest motiu es decideix descartar l’alternativa
B.
L’alternativa D, tot i tenir una superfície major i un pendent molt reduït, s’ha decidit descartar per la
longitud de col·lectors i de camí necessaris. La superfície de les alternatives A i B, si bé és menor i no
presenta tanta flexibilitat en la disposició, és suficient per la població de disseny.
Entre l’alternativa A i B, s’ha considerat com a avantatge més important el fet de poder rehabilitar el
camí ja existent enlloc d’ocupar una parcel·la per fer un nou camí, encara que la longitud d’aquest
sigui menor. A més, per diferència de cotes, l’alternativa B estalvia la necessitat de bombeig dins
l’estació depuradora. Aquestes raons han fet escollir l’alternativa B com a emplaçament per la EDAR
al nucli de Farrera (figura 14).
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Figura 14. Fotografia de l’alternativa d’emplaçament B.far. Font: pròpia, 2012

8.

CONCLUSIONS

Després de l’anàlisi d’alternatives es pot concloure que la solució general més adient per al problema
integral la depuració de les aigües residuals urbanes al municipi de Farrera és una solució composta
per solucions locals. A cada nucli s’adequarà a les condicions i disponibilitat d’espai. El fet de fer
depuradores més petites fa que es puguin utilitzar sistemes de baix cost amb més facilitat i garanties
de funcionament. Aquestes tecnologies de baix cost permeten funcionar amb una mà d’obra menys
especialitzada, de manera que es redueix la dependència tecnològica. De cara a la sostenibilitat i en
el marc de crisis energètica global és desitjable reduir al màxim la dependència energètica. I més en
entorns rurals com aquest, que històricament han estat deprimits econòmicament. Per altra banda,
en el PSARU es tendeix a plantejar estacions depuradores independents per als nuclis.
En el cas de l’EDAR en el nucli de Farrera, que és l’objecte del present Projecte, s’ha escollit
l’alternativa B que està situada a la zona anomenada “la Cultia “ i té una superfície de 3.139m2.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és analitzar i avaluar les diferents sistemes de tractament plantejades
per millorar la situació actual referent als abocaments d’aigua residual a la zona de Farrera. Es parteix
d’una classificació general dels tipus de sistemes de tractament més comuns per a petits nuclis de
població. A continuació, mitjançant una metodologia multicriteri es valoren les alternatives i es
descriu l’alternativa escollida als diferents nuclis.

2.

DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA: ANÀLISI MULTICRITERI

Existeixen una gran diversitat de metodologies per tal de valorar diferents alternatives i escollir-ne
una. En aquest cas s’ha utilitzar l’anàlisi multicriteri. Es tracta d’una metodologia que permet
introduir múltiples paràmetres de valoració amb la importància que determini l’usuari, és a dir,
segons el cas hi ha la flexibilitat de donar més o menys importància als paràmetres considerats.
En tot sistema de tractament d’aigües residuals es diferencien tres o quatre fases (segons hi hagi
tractament terciari o no):
Pretractament i tractament primari . Es donen processos de tipus físic i mecànic. S’eliminen
de l’aigua els elements de major mida: sorra, greixos i sòlids.
Tractament secundari. La seva finalitat és eliminar la matèria orgànica que conté l’aigua
residual. El tractament pot ser de tipus físico-químic o biològic.
Tractament terciari. La seva finalitat és millorar alguna de les característiques de l’aigua que
no s’aconsegueix en les fases anteriors. Típicament es tracta de la reducció de nutrients com
N o P i l’eliminació de patògens.
L’anàlisi d’alternatives es basarà en el tractament secundari. Posteriorment es triarà el
pretractament més adequat per a cada sistema, ja que en molts casos el disseny del sistema de
pretractament ve pràcticament fixat depenent del tractament posterior al que es sotmetrà l’aigua. El
tractament terciari no és necessari ja que no es tracta d’una zona sensible.
Abans, però, entre tots els sistemes de depuració existents s’ha de fer una primera preselecció en
funció de les circumstàncies específiques del projecte: població de disseny, superfície disponible,
context socioambiental, etc.
Els criteris indispensables que s’ha de tenir en compte són:
Assolir el nivell de tractament exigit
Evitar impactes ambientals negatius
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Per aquest motiu la preselecció ha consistit en aquells sistemes que es recomanen habitualment per
petits nuclis (menys de 2000 he).
Un cop feta la preselecció, l’opció més idònia es decidirà amb l’ajuda d’uns indicadors. Aquests
indicadors o paràmetres se’ls assigna un pes (αj) j = 1,...,n en funció de la seva importància. A és,
cada paràmetre té una valoració numèrica (Aij) i = 1,...m; j = 1,...,n, sent n el nombre de paràmetres i
m el nombre d’alternatives. La valoració final de l’alternativa serà un valor numèric entre 0 i 1 que es
calcularà com una mitjana ponderada de les valoracions amb els pesos corresponents segons la
fórmula 1.

=

∑

,

∑

[1]

A tall de resum, el procés que segueix la metodologia queda definit com:
1.
2.
3.
4.

3.

Establiment dels criteris a valorar
Preselecció d’alternatives (7 o 8) i descripció (tractament secundari)
Valoració de les alternatives segons els criteris i fórmula establerta
Alternativa escollida per a cada nucli i definició del pretractament

CRITERIS CONSIDERATS

A continuació es defineixen els criteris considerats per tal d’avaluar les alternatives i se’n assigna un
pes. Els criteris s’han desenvolupat a partir d’uns objectius generals i s’han agrupat en tres grups:
criteris tècnics, criteris econòmics i criteris socioambientals.
En alguns casos un mateix criteri podia estar agrupat en diferents categories. És el cas de la generació
de fangs i del consum energètic, que podien estar classificat com a criteris mediambientals però s’ha
optat per classificar-los com a criteris econòmics dins dels costos d’explotació.
Farrera és un municipi d’alta muntanya amb un entorn de gran valor natural i paisatgístic. La
preservació d’aquest patrimoni ha de ser un criteri de disseny per aquest projecte. Per altra banda,
com a municipi petit, té un baix pressupost. Per tant, per garantir una sostenibilitat econòmica, el
tractament de les aigües residuals s’ha de realitzar mitjançant una tecnologia de baix cost de
manteniment. El consum d’energia també pot ser un factor clau per garantir el funcionament futur
de la planta de tractament, ja que en el context actual de crisi energètica, un baix consum garanteix
una major independència davant d’eventuals pujades del preu del kw·h , a més d’un major respecte
pel medi ambient.
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Per aquests motius s’han valorat per sobre de tot els criteris relacionats amb la simplicitat i
autonomia de tractament, l’impacte visual i acústic, i el cost de manteniment.
A partir d’aquestes consideracions s’han establert tres nivells de prioritat i en funció d’aquestes s’han
assignat els pesos: un pes de 5 als criteris de prioritat alta, un pes de 3 als criteris de prioritat mitjana
i un pes de 1 als criteris de prioritat baixa.

3.1

CRITERIS TÈCNICS

Els criteris tècnics són els que fan referència a l’acompliment de l’objectiu pel qual es construeix la
EDAR: depurar l’aigua residual (taula 1).
Taula 1. Criteris tècnics
Criteris tècnics
Descripció

Criteri
Rendiment

% de DBO, MES, DQO i
nutrients que és capaç
d’eliminar el sistema de
tractament.

Resistència a
temperatures
baixes

L’estabilitat respecte de la
temperatura s’analitza en
funció de la seva incidència
sobre el grau de depuració.
Inèrcia del procés. Grau
d’adaptació a variacions de
cabals i càrregues.

Flexibilitat del
procés

3.2

Prioritat
mitjana

Justificació
S’ha considerat que totes les
alternatives plantejades
responien a les necessitats
d’eliminació de càrrega
contaminant.

alta

Cal garantir que el sistema no
deixa de funcionar amb les baixes
temperatures.

baixa

Donat que es vol minimitzar el
cost d’explotació i personal, una
gran controlabilitat del procés no
és possible.

CRITERIS ECONÒMICS

Els criteris econòmics són els paràmetres relacionats amb el cost tant de construcció com de
manteniment de la infraestructura.
Taula 2. Criteris econòmics
Criteris econòmics
Descripció

Prioritat

Cost de
construcció

Cost total de construcció,
incloent el pretractament i
tractament primari.

alta

El projecte ha de ser
econòmicament viable dins els
pressupostos de l’administració.

Simplicitat de

En funció del nivell de

alta

La sofisticació dels equips tècnics

Criteri

Justificació
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3.3

manteniment

sofisticació del procés i el
nombre d’equips
electromecànics.

Necessitat de
personal

Necessitat de personal
dedicat a l’explotació i
manteniment de la
infraestructura i el seu
nivell d’especialització.

Generació de
fangs

Quantitat de fangs
generats i freqüència del
seu buidatge.

suposa un cost de manteniment
alt i més dependència
tecnològica.
baixa

Si no es necessita personal gaire
especialitzat, les tasques de
manteniment es poden gestionar
i dur a terme des el mateix
municipi, però l’avantatge que
això suposa no té per què ser
significatiu.

mitjana

Degut les dificultats d’accés al
municipi, el seu buidatge periòdic
suposaria un cost d’explotació
important.

CRITERIS SOCIOAMBIENTALS

Finalment, els criteris socioambientals responen a la necessitat de garantir un impacte ambiental
positiu fruit del funcionament de la EDAR, una bona integració en l’entorn i acceptació social.
Taula 3. Criteris socioambientals
Criteris socioambientals
Criteri

Descripció

Prioritat

Justificació

Necessitat de
superfície

Superfície en planta
necessària per la
construcció del sistema.

alta

Es tracta d’un criteri limitant per
l’aplicació d’un determinat
sistema de tractament.

Integració en
el paisatge

Impacte visual.

alta

El valor paisatgístic i natural del
municipi és molt gran. Cal
preservar-ho com a potencial
turístic del municipi i patrimoni
natural.

Generació
d’olors

Generació d’olors
desagradables per als
humans.

mitjana

Les olors causen un gran rebuig
per part de la població, i s’han de
minimitzar per reduir les
molèsties.

Generació de
soroll

Contaminació acústica
generada per les bombes i
altres equips
electromecànics .

alta

La contaminació acústica té un
gran impacte en la fauna de
l’entorn. Es tracta d’un entorn
extremadament silenciós, i una
font de contaminació acústica
permanent pot alterar les
condicions d’un hàbitat que cal
preservar.

Risc
d’exposició a
tòxics o
patògens

Risc de contacte per part
de les persones o els
animals amb l’aigua
contaminada.

baixa

Si la tecnologia per si evita aquest
risc, es poden redueixen les
mesures de precaució
indispensables.
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3.4

RESUM DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS CONSIDERATS
Taula 4. Assignació de pesos (αj) als criteris de l’anàlisi multicriteri.
Prioritat alta
Resistència al fred
Cost de construcció
Simplicitat de
manteniment
Despesa energètica
Necessitat de superfície
Integració en el paisatge
Generació de soroll

4.

Prioritat mitjana
Rendiment
Generació de fangs
Generació d’olors

Prioritat baixa
Flexibilitat del procés
Necessitat de personal
Risc infecció/exposició a
components tòxics

SISTEMES DE TRACTAMENT PRESELECCIONATS

Existeix una gran varietat de sistemes de tractament que s’acostumen a agrupar en sistemes
convencionals i sistemes naturals. Les principals diferències entre aquests dos grups rauen en els
requeriments d’espai i energia. Els sistemes convencionals tenen la capacitat de tractar un elevat
cabal en una superfície reduïda, però a costa d’una aportació considerable d’energia i additius. En
canvi, els sistemes naturals no requereixen energia externa ni aportació d’additius químics sinó que
es basen en processos físics, químics i biològics que es donen en la natura. Per contra, en no comptar
amb aquestes aportacions, necessiten una major superfície per tractar el mateix volum d’aigua.

4.1

SISTEMES CONVENCIONALS

Els sistemes convencionals són els que s’apliquen majoritàriament i sobretot en grans nuclis. Es
tracta de tecnologies complexes si les comparem amb els sistemes naturals, però també més fiables
ja que es poden regular i monitorejar més fàcilment. Una altra característica és que produeixen una
elevada quantitat de fangs.
A continuació es presenten els tipus de sistemes convencionals usats en petites comunitats.

4.1.1 Fangs activats: aeració prolongada
Els tractaments de fangs activats són els tipus de tractaments biològics més comuns. Els elements
bàsics del tractament consisteixen en un reactor, que conté un cultiu bacterià en forma de flòculs en
suspensió que produeix l’oxidació de la matèria orgànica, seguit d’un decantador, on es produeix la
separació sòlid-líquid. L’aeració prolongada es tracta d’un procés de fangs activats, en el que la
biomassa es troba en respiració endògena, és a dir, l’edat del fang és suficientment alta com per què
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la quantitat de substrat sense assimilar sigui baixa, i per tant es treballarà amb càrregues màssiques
més baixes que amb altres sistemes de fangs activats ( 0,30 kg DBO5/m3·dia).
Per aquest motiu, el temps de permanència hidràulica és major, cosa que implica una superfície
major, però en canvi la producció de fangs és menor comparat amb altres sistemes de fangs activats.
Taula 5. Fangs activats: aeració prolongada
Fangs activats: aeració prolongada
Avantatges
efluent de gran qualitat
gran fiabilitat
poca superfície
suporta càrregues elevades
(DBO>550 mg/L).
bona resistència a xocs de cabal,
càrrega, variacions de pH i efectes
d’inhibidors o de tòxics.
el tractament de l’aigua i
l’estabilització dels fangs es fan en
el mateix tanc d’aeració.
Nitrificació quasi total a
temperatura >15ºC. (si l’oxigen és
suficient)
bon emmagatzematge dels fangs
(purga setmanal)

Inconvenients
Elevats costos de construcció i
d’explotació.
personal especialitzat.
Elevades necessitats d’operació i
manteniment (atenció diària).
Problemes potencials de gelades
en climes freds.
Gran consum d’energia.
Generació de soroll.
Possible generació d’olors.
Nul·la integració paisatgística.
Problemes de “rising” si es
nitrifica i no es desnitrifica.

4.1.2 Biodiscs
Els biodiscs són un sistema de depuració convencional de pel·lícula fixa. Consisteix en una sèrie de
discos circulars suportats sobre un eix i parcialment submergits (40%) en una bassa que conté l’aigua
residual. L’eix fa girar els discos lentament (0,5-3 rpm). Sobre la superfície dels discs es forma la
biopel·lícula, que gràcies a la rotació entra en contacte amb l’aigua i l’aire alternativament. D’aquesta
manera es produeix la transferència d’oxigen, ja que la biomassa es manté en condiciona aeròbies.
La rotació també permet que els sòlids en excés es desprenguin.
Els sòlids es mantenen en suspensió fins que es transporten fins al clarificador, que consisteix en un
decantador on es produeix la sedimentació i es realitza l’extracció del fang. Els fangs extrets d’una
estació de biodiscs s’han d’estabilitzar abans de procedir al seu assecat.
Els biodiscs es poden utilitzar com a tractament secundari sense eliminació de nutrients o com a
tractament terciari (si la càrrega aplicada és baixa, es produeix la transformació del nitrogen).
Taula 6. Biodiscs
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Biodiscs
Avantatges
efluent de gran qualitat
Explotació i manteniment senzill en
comparació als fangs actius.
estalvi de superfície
Bona estabilitat enfront de variacions de
cabal i càrrega. Menys sensibles als tòxics
que els fangs actius.
No produeixen soroll.
No generen olors.
Pocs problemes d’escumes.
No hi ha problemes d’insectes.
Facilitat d’ampliació en el futur (modulació).
Possibilitat de dissenyar el procés amb
nitrificació.
No hi ha recirculació de fangs secundaris.
Resistents al fred (els discs estan sempre
coberts).

Inconvenients
Elevats
costos
de
construcció
i
d’explotació.
Muntatge complicat. Material de suport
especial.
Requereixen tractament primari previ.
Consum energètic per tal de mantenir en
moviment els discs.
Produeix impacte ambiental en la parcel·la.
Depèn de si es fan soterrats o a l’exterior i
tapats.
Necessitat de disseny mecànic rigorós.
Sensible a la temperatura i a tempestes, cal
un sistema cobert.
Eliminació del NTK limitat. Problemes de
nitrificació quan la relació DQO/N és
elevada.
personal d’explotació especialitzat amb
nocions d’electromecànica.

4.1.3 Filtre percolador
El filtre percolador és un sistema de tractament biològic de suport fix. Es tracta d’un dipòsit omplert
amb un material granular d’elevada superfície específica com ara grava, putzolana o un medi plàstic.
Aquest suport permet que s’hi fixi una biopel·lícula de microorganismes encarregats de degradar la
matèria orgànica. L’aigua es distribueix uniformement per la part superior del filtre i va percolant
lentament entre el material granular. Per afavorir condicions aeròbies, uns orificis de ventilació a la
base del filtre permeten una aeració per tiratge natural. L’oxigen es difon a través del medi, però es
va consumint com a conseqüència de la respiració microbiana, de manera que poden quedar zones
anaeròbies.
La biopel·lícula augmenta en el seu gruix a conseqüència del creixement bacterià fins que es desprèn
i és arrossegada per l’aigua que circula. Els fangs de la biomassa despresa s’eliminen en un
decantador.
Els filtres percoladors poden funcionar de manera contínua o discontinua. En aquest últim cas, el
sistema s’ha de dosificar amb suficient freqüència per tal que el material biològic no s’assequi.
En funció del nivell de tractament que es desitgi es poden fer d’una o de dues etapes i treballar amb
una càrrega hidràulica i orgànica diferent.
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El filtre percolador necessita un tractament primari (per exemple, fossa sèptica o tanc Imhoff). El
manteniment requereix mà d’obra especialitzada, i els aspectes més importants són el control de la
sortida d’aigua pels difusors i del sistema de bombeig.
Taula 7. Filtre percolador
Filtre percolador
Avantatges
Relativament tolerant a sobrecàrregues
hidràuliques puntuals.
Consum energètic moderat.
tolerant a la presència de substàncies
tòxiques en l’afluent.
No necessita energia per a l’aeració.
Es pot dissenyar per tal de fer nitrificació.
Costos d’operació inferiors als fangs actius.
No hi ha recirculació de fangs secundaris.

Inconvenients
Requereixen un sistema de decantaciódigestió pels fangs.
Necessitats d’operació i manteniment
moderades. Cal mà d’obra especialitzada.
Sensibles al fred. Baixada de rendiment i
problemes de congelació.
El cost del material de rebliment és elevat.
El cost de construcció és elevat.
Possibilitat de colmatació del sistema de
distribució i dels filtres.
Pot presentar problemes amb xocs de
càrregues.
Risc d’olors
Poden aparèixer problemes d’insectes.

4.1.4 SBR
El reactor biològic seqüencial (Sequencing Batch Reactor, SBR segons les sigles en anglès) és un
sistema de fangs actius per tractament de l’aigua residual que utilitza cicles d’omplerta i buidat.
En aquest sistema l’aigua residual entra per lots a un reactor única on se sotmet a tractament. En
aquest únic reactor tenen lloc l’aeració, sedimentació i clarificació. Per tal d’optimitzar el
funcionament del sistema s’acostumen a utilitzar dos o més reactors en una seqüència d’operació
predeterminada.
Aquest tipus de sistemes resulten especialment efectius per aplicacions de tractament d’aigua
residual caracteritzades per cabals reduïts o intermitents.
En el SBR es succeeixen de forma seqüencial en el temps diferents processos de reacció en
condicions aeròbies i anòxiques, cosa que permet l'eliminació de nutrients mitjançant la combinació
adequada de les diferents etapes d'omplerta i buidat. Les etapes són: ompliment, reacció,
sedimentació, buidat i repòs.
Així doncs, els SBR eliminen la necessitat d’utilitzar decantadors primaris i secundaris, i no es
requereixen bombes de recirculació de fangs. Donat que els elements crítics d’un sistema SBR són els
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controls, vàlvules i interruptors automàtics, aquests sistemes poden necessitar un major
manteniment que en els sistemes convencionals de fangs activats. Els controls específics que
requereix són el control d’escumes, la comprovació del funcionament adequat de l’automatisme de
seqüències programades i el sistema d’aeració, així com de la decantabilitat dels fangs i el seu nivell
en el reactor després de la seqüència de decantació.
Taula 8. SBR
SBR
Avantatges
Relativament tolerant a sobrecàrregues
hidràuliques puntuals.
La sedimentació primària, el tractament
biològic i la sedimentació secundària
s'aconsegueixen en un mateix reactor.
Flexibilitat d'operació i control.
Àrea superficial mínima
Proporciona un efluent de gran qualitat.
Tolera càrregues hidràuliques i orgàniques
variables.
Control de creixement de microorganismes
filamentosos.
Eliminació de la bomba de retorn de fangs
activats. Aquestes bombes no són
necessàries ja que l’aeració i la sedimentació
es donen al mateix reactor.
No cal recirculació dels fangs.

4.2

Inconvenients
Cost elevat.
Gran consum d’energia.
Tecnologia complexa: sofisticació de les
unitats de programació i control.
Cost de manteniment alt
L’equipament per aportar aire ha de ser
més gran de l’habitual, ja que en les etapes
d’aeració l’aire s’ha de subministrar en
menys temps.
Cal una bomba potent pel buidat de
l’aigua.
Perill de “rising”, si el sistema no
contempla criteris de desnitrificació
provocant que el fang pugi a la superfície
degut a la generació de nitrogen gas.
Taponament potencial dels dispositius
d’aeració

SISTEMES NATURALS

En els darrers anys s’ha observat un creixent interès en els sistemes naturals i s’utilitzen cada cop
amb més freqüència en nuclis petits de població i en edificacions aïllades de la xarxa de sanejament.
Tenen uns costos de manteniment baixos, un consum d’energia elèctrica reduït (o nul) i no
requereixen mà d’obra gaire especialitzada per al seu funcionament, ja que el grau de tecnificació
d’aquests sistemes és baix.
Els tractaments naturals es poden classificar en dos tipus segons el medi en el que es produeix el
tractament: en el terreny o bé dins la massa d’aigua.
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Taula 9. Classificació dels sistemes naturals de tractament d’aigües residuals. Font:
Depuración con humedales construidos, Joan García Serrano i Angélica Corzo
Hernández

Sistemes Naturals de Tractament d’Aigües Residuals
Basats en l’aplicació d’aigua al terreny

Aplicació subsuperficial

Rases d’infiltració
Aiguamolls
construïts de flux
subsuperficial

Basats en els processos que succeeixen en la massa
d’aigua
Llacunatge
natural

Aplicació superficial
Filtres verds
Infiltraciópercolació
Filtres de sorra

Sistemes
amb plantes
flotants

Aiguamolls
construïts
de flux
superficial

4.2.1 Rases d’infiltració
Les rases d’infiltració és una tipologia de tractament de gran simplicitat que consisteix en rases de
poca profunditat (<1m) i amplada (0,4-0,8m) excavades en el terreny que recullen i distribueixen les
aigües residuals pretractades. El tractament habitual previ a la rasa d’infiltració és un fossa sèptica o
tanc Imhoff. Dins de les rases hi discorre un tub de drenatge col·locat sobre un llit de sorra i coberta
de grava. L’objectiu és distribuir l’aigua al llarg de tota la rasa de manera que pugui anar-se infiltrant
lentament al terreny. En condicions normals la superfície d’infiltració és el fons de la rasa, però en
cas de colmatació les parets verticals també poden contribuir a la infiltració de les aigües.
Habitualment es construeixen diverses rases en paral·lel, de manera que periòdicament es deixa una
en repòs per permetre la oxigenació i degradació de la matèria orgànica que hi havia quedat.
Les rases d’infiltració requereixen que el terreny presenti unes característiques determinades pel que
fa permeabilitat (ha de ser permeable). L’existència d’aqüífers propers a la superfície també resulta
una restricció ja que es corre el risc de contaminació.
Les principals necessitats de manteniment i explotació consisteixen en canviar la rasa que està
operativa periòdicament.
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Taula 10. Rases d’infiltració al terreny
Rases d’infiltració al terreny
Avantatges
Baix cost d’explotació i manteniment
Consum energètic nul
Absència d’avaries electromecàniques
Evita el contacte de persones i animals amb
les aigües residuals

Inconvenients
Exigeix una gran superfície.
La seva possible aplicació depèn molt de
les característiques del sòl: capacitat
d’infiltració i existència d’aqüífers a poca
profunditat.

4.2.2 Llacunatge
La tecnologia coneguda amb el nom genèric de llacunatge es refereix a la construcció de basses o
llacunes on es reprodueixin els fenòmens d’autodepuració que es produeixen de forma natural en
rius i llacs. Es poden classificar en tres tipus: anaeròbies, facultatives i de maduració. Com a norma
general les llacunes anaeròbiques i facultatives es dissenyen per a la reducció de DBO i les de
maduració o aeròbiques per a la reducció de patògens. Molt sovint els sistemes de llacunatge es
dissenyen disposant diverses llacunes en sèrie. La configuració d’aquestes pot ser diferent en funció
de la qualitat esperada de l’efluent.
Les llacunes facultatives acostumen a tenir una profunditat entre 1,5 i 2 metres i es caracteritzen per
tenir una zona aeròbia propera a la superfície i una zona anaeròbia en el fons. Aquesta diversitat
d’ambients permet trobar qualsevol tipus de microorganisme. De totes maneres, els
microorganismes més adaptats a aquest medi són els facultatius, que són capaços de sobreviure a les
condicions canviants d’oxigen. En les llacunes facultatives, a part de bacteris i protozous, es essencial
la presència de microalgues que proporcionen oxigen dissolt, que és utilitzat pels bacteris per
metabolitzar de forma aeròbia els compostos orgànics. En aquest procés s’alliberen nutrients
solubles i CO2 que són utilitzats per les algues, tenint lloc així un procés simbiòtic.
L’objectiu perseguit és obtenir un efluent de la major qualitat possible en el que s’hagi assolit una
elevada mineralització de la matèria orgànica i la reducció del contingut en nutrients i bacteris
coliformes.
Es pot distingir entre llacunatge natural, si no hi ha aportació d’energia exterior, i llacunatge artificial,
si es proporciona energia en forma d’oxigen (llacunes airejades) o agitació ( llacunes d’alt
rendiment).
Les principals necessitats de manteniment i explotació són:
Retirada periòdica de flotants que apareguin a la superfície de la llacuna
Eliminació de la vegetació espontània en els talussos
Extracció de fangs amb una periodicitat depenent del tipus de llacuna (10 anys en llacunes
facultatives)
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Eliminació d’escumes mitjançant l’aplicació d’aigua net per prevenir la proliferació d’insectes.
Control
Control periòdic de les estructures d’entrada i de sortida de les llacunes. Eliminació de sòlids
acumulats.
Control de la presència de rosegadors mitjançant el segat de les plantes.
Taula 11. Llacunatge
Llacunatge
Avantatges
Gran adaptabilitat a variacions de càrrega
hidràulica (elevat temps de retenció) de les
bases).
Facilitat d’explotació respecte als sistemes
convencionals.
Baixos costos d’explotació.
Bons rendiments d’eliminació de nutrients
(nitrogen total i fòsfor total).
Integració al paisatge.
Bona mineralització dels fangs.
Elevada
capacitat
d’eliminació
de
microorganismes.

Inconvenients
Exigeix una gran superfície.
Qualitat de l’aigua inferior a la dels
tractaments convencionals en matèria
orgànica.
Molt sensible a afluents concentrats i/o
sèptics. La DBO5 < 300 mg/L com a mitjana
anual.
No són sistemes adients per efluents de
tipus industrial
Risc d’olors en cas de mal funcionament.
Sensible a la temperatura i baixa insolació.
Risc d’aparició de mosquits en cas de
manca de manteniment.
Poca possibilitat d’intervenció: recuperació
lenta quan es produeix el deteriorament
del sistema biològic.
Efluents finals amb sòlids en suspensió
(microalgues), sobretot a l’estiu
Pèrdues d’aigua per evaporació.

4.2.3 Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial horitzontal
Els aiguamolls construïts (constructed Wetlands) basen el seu funcionament en simular les
condicions pròpies dels aiguamolls naturals. En general, es tracta de sistemes de depuració
constituïts per llacunes o canals poc profunds (normalment menys de 1 m) plantats amb espècies
vegetals pròpies de zones humides (macròfits aquàtics). L’afluent ha d’haver passat prèviament per
un tractament primari que acostuma a consistir en un desbast i una fossa sèptica o tanc Imhoff. Els
aiguamolls construïts també s’utilitzen per restaurar ecosistemes, de manera que la depuració no és
l’únic objectiu.
Els mecanismes de tractament a les zones humides són complexos i engloben l’oxidació bacteriana,
la filtració, la sedimentació i la precipitació química. Les zones aeròbiques es troben situades al
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voltant de les arrels i rizomes, on es desenvoluparan les poblacions bacterianes. Aquests bacteris són
els mateixos que es troben en els sistemes convencionals de tractament. La matèria orgànica es
degrada per acció dels bacteris heteròtrofs, mentre que l’oxidació del nitrogen amoniacal a nitrats i
nitrits té lloc per bacteris nitrificants autòtrofs i sota condicions anòxiques es passa a N2. Els sistemes
més efectius i utilitzats són els de macròfits amb flux subsuperficial horitzontal o vertical.
En els sistemes de flux subsuperficials l’aigua circula a través d’un substrat (grava) i el nivell d’aigua
es manté uns 5 cm per sota la superfície. En la superfície específica del substrat i també sobre les
arrels dels macròfits és on proliferen les poblacions de bacteris.
Les plantes aquàtiques emergents són plantes amfíbies que viuen en aigües poc profundes, arrelades
al terra, i les fulles de les quals emergeixen fora de l’aigua. Són plantes vivaç, que s’assequen a
l’hivern i rebroten a la primavera a partir d’òrgans subterranis com els rizomes, que sobreviuen el
període fred. Aquestes espècies vegetals són altament productives. La part fotosintètica és l’aèria,
cosa que evita l’atenuació de la llum i els problemes d’intercanvi de gasos del medi aquàtic. Estan
adaptades a tolerar condicions anaeròbies que es produeixen normalment en terrenys entollats, ja
que aquestes espècies realitzen l’aportació d’oxigen al sòl mitjançant uns conductes d’aeració interns
que s’estenen des de les fulles a les parts submergides i faciliten la difusió de l’oxigen a les arrels.
D’aquesta forma s’origina una coexistència de zones aeròbies, en la proximitat de rizomes i arrels,
amb zones anaeròbies. Aquesta coexistència afavoreix l’eliminació del nitrogen per nitrificació
(procés aerobi) i desnitrificació (procés anaerobi). Entre les espècies preferents destaca el canyís
(Phragmites australis), la boga (Typha latifolia o typha angusfolia )o el jonc (Scirpus lacustris).
Les principals necessitats d’explotació i manteniment que presenta són:
la sega de les plantes un cop finalitzat el cicle vegetatiu, per evitar la reincorporació de la
matèria orgànica al cicle de nou.
Eliminació de la vegetació espontània que pugui competir amb la vegetació plantada,
especialment després de la construcció.
Control del nivell de l’aigua. Aquest s’ha de mantenir uns 5cm sota la superfície de graves.
Revisió periòdica del sistema de distribució i evacuació d’aigua.
Taula 12. Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial horitzontal
Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial horitzontal
Avantatges
Senzillesa operativa: les tasques d’explotació
es limiten a la retirada de residus del
pretractament i a la retirada de la vegetació
un cop seca.
Inexistència d’avaries en no haver equips
mecànics
Molt baix o nul consum energètic

Inconvenients
Exigeix una gran superfície de terreny, tot i
que menys que altres sistemes de
tractament naturals.
Manca de dades de disseny i de
rendiments d’eliminació.
Lleugerament sensible a la temperatura
Durant el primer any no s’obté un bon
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No és necessària la retirada periòdica de
fangs. (només en el primari)
Bona integració en el paisatge
Impacte sonor nul
Permet la creació i restauració de zones
humides per potenciar la biodiversitat i
l’educació ambiental
Possible us de la biomassa vegetal per
diferents
aplicacions:
ornamental,
farratgeres, artesanals, agrícoles, etc.
S’evita el contacte de les aigües residuals
amb les persones i animals durant el procés
de tractament.
Inèrcia elevada: bona resposta a canvis de
càrrega o cabal
Efluent de bona qualitat, alts rendiments de
DBO si es dissenyen adequadament.
Mínima generació d’olors i insectes
Baix cost d’operació i manteniment.

rendiment.
Perill de colmatació si l’eliminació prèvia de
la MES no és prou eficient.

4.2.4 Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial vertical
Els aiguamolls de flux subsuperficial vertical, tot i que parteixen dels mateixos principis que els de
flux horitzontal, van ser dissenyats per millorar-ne l’eficiència, especialment la d’eliminació del
nitrogen. En aquests aiguamolls l’aigua discorre de dalt a baix i amb un flux intermitent, és a dir, hi ha
fases d’omplerta i de buidat. Per aquest motiu els processos que s’hi donen difereixen força respecte
els aiguamolls de flux horitzontal. Les successives fases de omplerta i buidat fan que la transferència
d’oxigen sigui major, de manera que el medi granular es troba en condicions més aeròbies que en els
aiguamolls de flux horitzontal. Com que els processos aerobis són més eficients que els anaerobis,
això permet operar amb càrregues superiors (20-40g DBO/m2·dia).
Molt sovint els sistemes de flux vertical consisteixen en diverses etapes en sèrie. Els sistemes híbrids
combinen sistemes verticals i horitzontals, i són molt eficients tant en l’eliminació de MES, DBO com
de nutrients.
Taula 13. Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial vertical
Aiguamolls construïts amb flux subsuperficial vertical
Avantatges
Presenten els mateixos avantatges que els
aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal.

Inconvenients
Presenten els mateixos inconvenients que els
aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal.
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Respecte aquests, els avantatges són:
Requereixen menys superfície que els
aiguamolls de flux horitzontal

5.

5.1

Respecte aquests, els inconvenients són:
Més susceptible a colmatació
Necessitat de bombeig per crear el flux
discontinu.

ALTERNATIVES

VALORACIÓ DELS PARÀMETRES

A continuació es valorarà cada una les alternatives respecte cada criteri. Per tal de poder
conjuntament variables numèriques i qualitatives, s’ha aplicat una puntuació discreta segons les
característiques de l’alternativa en concret resulten molt favorables (1 punt) , mitjanament
favorables (0,5 punts) o gens favorables (0 punts) . La puntuació assignada a cada paràmetre no és
un valor absolut, sinó una valoració comparativa respecte la resta d’alternatives. A continuació es
descriu breument com s’ha valorat cada criteri.
Rendiment
El rendiment és el percentatge de DBO, MES, DQO i nutrients que és capaç d’eliminar el sistema de
tractament. La majoria presenten un rendiment d’entre 85% i 95% d’eliminació de MES i DBO. En
aquests casos la puntuació ha estat de 1. En els casos que algun dels rendiments fos un 5% inferior al
rendiment esmentat, la puntuació ha estat de 0,5, mentre que en els casos que el rendiment fos
més d’un 5% inferior (només ha estat el cas de llacunatge) la puntuació ha estat de 0 punts.
L’eliminació de nutrients no s’ha considerat com a criteri decisiu ja que la zona d’abocament no es
tracta d’una zona sensible.
Sensibilitat al fred
L’estabilitat respecte de la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència sobre el grau de
depuració. El llacunatge i l’aeració prolongada són els sistemes més sensibles als efectes del fred. Per
altra banda, els sistemes tapats com ara els biodiscs o SBR estan més protegits contra les glaçades.
Pel que fa als aiguamolls de flux superficial, contràriament al que es pot pensar, hi ha estudis que
recolzen que el seu rendiment gairebé no varia a l’hivern. (....), cosa que es corrobora amb les
nombroses aplicacions en climes freds. Per aquest motiu també se’ls ha donat la màxima puntuació.
Flexibilitat del procés
Es refereix a la inèrcia del procés i en quin grau es pot adaptar a variacions de cabals i càrregues. Els
sistemes naturals en general són poc ajustables. En canvi, els sistemes convencionals tenen més
mecanismes de control que permeten ajustar el funcionament de la planta a les condicions
específiques.
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Cost de construcció
El cost de construcció es pot dividir en obra civil, moviments de terres i equips. Els sistemes naturals
tenen un cost molt menor en equips, però en canvi suposen un cost major en moviments de terres,
ja que la superfície ocupada és major. El cost del terreny també és un factor que fa encarir els
sistemes naturals. El cost de construcció s’ha valorat comparativament a partir d’unes taules de l’ACA
(veure taula...). Els costos s’han puntuat com a alts (0 punts) o baixos (1 punt) si divergien més d’un
terç de la desviació específica respecte la mitjana.
Simplicitat de manteniment
Aquest criteri ha valorat el nivell de sofisticació dels equips i la quantitat d’equips electromecànics,
vàlvules i bombes. Els sistemes convencionals són més complexos i per tant han estat valorats
negativament en aquest aspecte.
Personal
Aquest criteri valora la necessitat de personal dedicat a l’explotació i manteniment de la
infraestructura, així com del seu nivell d’especialització. S’ha puntuat positivament un nivell de
complexitat dels equips baix i poca necessitat de personal.
Despesa energètica
La despesa energètica ha rebut una puntuació de 0 punt si era superior a 1 kW·h/kg DBO5, de 0,5
punts si era entre 0,3 i 1 kW·h/kg DBO5 i 1 punt si és de 0 kW·h/kg DBO5 (en cas que el terreny
permeti funcionar per gravetat).
Generació de fangs
La producció de fangs representa un cost econòmic ja que actualment no està resolt el problema del
seu reaprofitament.
Els sistemes que més fangs generen són els convencionals, tot i que en el cas de l’aeració prolongada
presenten l’avantatge que ja estan estabilitzats. Els sistemes més favorables sota aquest criteri són
els aiguamolls de flux subsuperficial i infiltració en el terreny, ja que la producció de fangs es limita a
la del pretractament (fossa sèptica o tanc Imhoff), el buidatge del qual es faria aproximadament un
cop cada any.

Necessitat de superfície
Els sistemes s’han classificat segons la necessitat de superfície sigui superior a 3 m2/he (0 punts),
entre 1 i 3 m2/he (0,5 punts) i inferior a 1 m2/he. Els tractaments convencionals són els que
requereixen menys superfície, mentre que els sistemes de llacunatge, infiltració en el terreny, i
aiguamolls de flux horitzontal han rebut la puntuació menor.
Integració en el paisatge
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Aquest criteri fa referència a l’impacte visual. Els sistemes millor valorats han estat els aiguamolls,
mentre que els que generen més impacte visual són l’aeració prolongada i biodiscs.
Olors
Tots els sistemes poden generar olors puntualment, però els sistemes que generen més olors de
manera persistent són l’aeració prolongada i les llacunes facultatives.
Soroll
Els sistemes que fan més soroll són aquells basats en equips mecànics, mentre que els sistemes
naturals, en no disposar de motors, són més silenciosos.
Risc exposició a components tòxics o patògens
Els sistemes que queden més exposats són aquells que presenten una làmina lliure o aerosols. Per
aquest motiu els sistemes de llacunatge i aeració prolongada s’han valorat negativament segons
aquest criteri (0 punts).
La taula següent presenta la valoració de tots els criteris. El sistema que obté la millor puntuació són
els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, amb 0,84 punts però amb molt poca
diferència amb els aiguamolls construïts de flux subsuperficial vertical, que obtenen 0,82 punts.
Complementàriament a la taula anterior es presenta una estimació del cost de cada opció en funció
dels requeriments de cada sistema , considerant també el pretractament adient en cada cas (taula
14). L’anàlisi econòmica s’ha fet en base a les taules proposades de l’ACA.

Aireació
prolongada

Biodiscs

SBR

Filtre
percolador

Rases
d'infiltració

Llacuna
facultativa

Aiguamolls
flux
hortizontal

Aiguamolls
flux vertical

Taula 14. Comparació costos econòmics de les altenatives contemplades.

Cost
construcció

€

81.498
(alt)

109.142,4
(mig)

81.498
(alt)

83.493,6
(mig)

49.755,6
(mig)

45.782,4
(baix)

58.622,4
(baix)

58.622,4
(baix)

Cost
explotació

€/
any

3735,6
(alt)

2898
(alt)

3735,6
(alt)

3028,8
(alt)

2676
(baix)

1593,6
(baix)

2372,4
(baix)

2372,4
(baix)

Costos 20
anys

€/
any

7.810,5

8.355,12

5.163,78

3.882,72

5.303,52

5.303,52

7.810,5 7.203,48
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Llacuna
facultativa

Aiguamolls flux
horitzontal

Aiguamolls flux
vertical

Rases d'infiltració

9

9

6

4

2,5

6,5

8

Rendiment

3

1

1

1

1

0,5

0

0,5

1

Resistència al fred

5

0

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

Flexibilitat del procés

1

1

1

1

0,5

0

0

0

0

CRITERIS ECONÒMICS

19

1,5

2,5

0

5,5

19

17,5

19

14

Construcció

5

0

0

0

0

1

1

1

1

SBR

4

Biodiscs

9

Aeració
prolongada
CRITERIS TÈCNICS

PES

Simplicitat de manteniment

5

0

0

0

0,5

1

1

1

0,5

Personal especialitzat

1

0

0

0

0,5

1

1

1

1

Despesa energètica

5

0

0,5

0

0,5

1

1

1

0,5

Generació de fangs

3

0,5

0

0

0

1

0,5

1

1

CRITERIS SOCIO-AMBIENTALS

19

6,5

9

11,5

16,5

14

7,5

14

16,5

Necessitat de superfície

5

1

1

1

1

0

0

0

0,5

Integració en el paisatge

5

0

0

0,5

0,5

1

0,5

1

1

Olors

3

0,5

1

1

1

1

0

1

1

Soroll

5

0

0

0

1

1

1

1

1

Risc exposició patògens

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0,26

0,44

0,44

0,60

0,79

0,59

0,84

0,82

TOTAL ponderat

5.2

Filtre percolador

Taula 15. Anàlisi multicriteri

ALTERNATIVES DESCARTADES

Un cop observats els resultats de l’anàlisi multicriteri és possible descartar les opcions que han assolit
una pitjor puntuació.
Aeració prolongada
Els principals inconvenients de l’aeració prolongada per aquest cas són el cost econòmic derivat de la
complexitat de manteniment i explotació, així com alguns criteris socioambientals. L’aeració
prolongada és un sistema que es recomana per poblacions a partir de 500 habitants, i l’anàlisi ha
pogut constatar que no es tracta de la tecnologia més adequada per al municipi de Farrera. Tot i que
la poca superfície requerida representa un avantatge, l’impacte visual, soroll i olors és massa gran
per l’entorn en el que es troba. A més, es tracta d’una tecnologia sensible a les temperatures baixes.
Biodiscs
Els biodiscs comporten avantatges respecte l’aeració prolongada, com ara més resistència al fred i
una despesa energètica inferior, però tot i això s’ha de descartar aquesta alternativa per la quantitat
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d’equips mecànics, que requereixen un alt cost de manteniment i personal especialitzat per la seva
explotació. Tot i que el rendiment tècnic d’aquesta tecnologia és molt bo, pel que fa als aspectes
socioambientals no compleix els requisits marcats com a criteris de projectes de mínim impacte
visual i de soroll.
SBR
El sistema SBR també representa una solució tècnica molt bona però no s’adequa al context d’aquest
projecte. Malgrat que té una bona resistència a temperatures baixes, requereix poca superfície i
genera poques olors, es tracta d’una tecnologia molt sofisticada que requereix un gran control,
manteniment i personal especialitzat per al seu funcionament. També té una elevada despesa
energètica, de manera que els costos d’explotació són alts. Per aquest motiu s’ha decidit descartar
aquesta alternativa.
Llacunatge
El llacunatge és una tecnologia de baix cost, cosa que compliria els requisits establerts, però no
compleix els criteris tècnics per garantir el seu bon funcionament, ja que presenta uns rendiments
inferiors a les altres tecnologies plantejades i és sensible a les temperatures baixes. A més, els grans
requeriments de superfície fan que sigui una alternativa totalment inviable.
Filtre percolador
El filtre percolador presenta una solució intermèdia entre els sistemes tecnològicament complexos i
els sistemes naturals. De totes maneres, no s’ha considerat com la solució òptima degut a l’elevat
cost de construcció.
Rases d’infiltració
Les rases d’infiltració són una tecnologia de baix cost, però no resulten una alternativa adequada
degut a la gran necessitat de superfície que requereixen.

6.

SOLUCIÓ ADOPTADA. DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT COMPLET

Després de l’anàlisi d’alternatives, s’ha vist que les opcions més ben valorades són els aiguamolls de
flux subsuperficial horitzontal i vertical, que han obtingut una puntuació molt semblant. Per acabar
de decidir quina de les dues opcions és la més idònia, es considerarà en detall les característiques de
l’emplaçament on s’ha d’ubicar l’estació depuradora. Es tracta d’una superfície de 3139 m2 suficient
per qualsevol de les dues tipologies d’aiguamolls construïts i un pendent moderat, que ofereix la
possibilitat que el sistema funcioni per gravetat. Com que els requeriments de superfície són
suficients per als aiguamolls de flux horitzontal, s’opta per aquesta opció degut a que tenen una
major simplicitat d’explotació i menys risc de colmatació.

21

22

Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Annex 04. Anàlisi d’alternatives de tractament

La resta del tractament (pretractament i tractament primari) s’ha de definir en funció del tractament
secundari. Ja que s’ha donat tanta importància al baix cost i simplicitat de la tecnologia, per
coherència s’han de seguir els mateixos criteris per a la resta de tractament. Per aquest motiu, s’ha
escollit com a tractament primari un tanc Imhoff, que no requereix imputs d’energia i és de fàcil
manteniment. El pretractament consistirà en una reixa de desbast de gruixuts a l’arqueta d’entrada a
l’EDAR, on també s’hi decantaran alguns sòlids en suspensió.

7.

CONCLUSIONS

En l’anàlisi d’alternatives de tractament s’han considerat els criteris més importants segons el
context rural i d’alta muntanya en el que ens trobem. La simplicitat i baix cost de manteniment, així
com l’impacte socioambiental han estat els paràmetres als que s’ha donat més importància.
S’ha considerat 8 sistemes de tractament per a petits nuclis. La valoració d’aquestes alternatives
respecte aquests criteris establerts ha permès escollir-ne el més idoni: aiguamolls de flux
subsuperficial horitzontal.
El tractament complet constarà dels següents elements:
Pretractament: reixa de desbast de gruixuts
Tractament primari: tanc Imhoff
Tractament secundari: aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal
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1.

INTRODUCCIÓ

En qualsevol projecte d’obra civil es realitza un aixecament topogràfic el més precís possible per
evitar problemes i imprevistos al llarg de l’execució. En el cas d’aquest projecte, no es disposaven de
les eines per dur a terme tal aixecament. Com a recurs alternatiu, s’ha utilitzat la informació
topogràfica facilitada per organismes oficials. En concret, el disseny del projecte constructiu de la
EDAR de Farrera s’ha basat en el mapa topogràfic en format digital a escala 1:5000 proporcionat per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

2.

OBTENCIÓ DE DADES

Les cotes de tots els punts s’han obtingut per interpolació a partir del mapa topogràfic en format
digital a escala 1:5000 proporcionat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
Els principals punts que serveixen de referència per ubicar l’estació depuradora de Farrera i les seves
cotes corresponents es presenten a la taula 1 i figura 1.
Taula 1. Coordenades dels punts singulars de la EDAR.
Punt

x-UTM

y-UTM

DescripcióSituació

R1

4,706,517.2191m

358,030.6389m

Recinte EDAR

R2

4,706,509.2131m

358,023.8338m

Recinte EDAR

R3

4,706,494.4020m

358,015.8278m

Recinte EDAR

R4

4,706,475.4314m

358,025.2868m

Recinte EDAR

R5

4,706,476.2069m

358,032.7694m

Recinte EDAR

R6

4,706,474.3167m

358,039.4751m

Recinte EDAR

R7

4,706,474.6818m

358,047.5926m

Recinte EDAR

R8

4,706,464.1597m

358,069.5038m

Recinte EDAR

R9

4,706,465.1900m

358,072.0000m

Recinte EDAR

R10

4,706,505.6482m

358,082.2110m

Recinte EDAR

R11
E1

4,706,510.4440m
4,706,484.3796m

358,073.3610m
358,043.0787m

Recinte EDAR
Explanació oest

E2

4,706,510.8672m

358,048.3139m

Explanació oest

E3

4,706,514.1635m

358,031.6365m

Explanació oest

E4

4,706,487.6759m

358,026.4013m

Explanació oest

E5

4,706,477.5959m

358,050.4756m

Explanació est

E6

4,706,474.2147m

358,055.4200m

Explanació est

E7

4,706,472.8121m

358,062.1192m

Explanació est

E8

4,706,475.0844m

358,067.2891m

Explanació est

E9

4,706,505.7298m

358,071.8666m

Explanació est

E10

4,706,508.2412m

358,055.0532m

Explanació est
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A1

4,706,511.0129m

358,034.6834m

Aiguamoll oest

A2

4,706,490.4114m

358,030.6116m

Aiguamoll oest

A3

4,706,488.0071m

358,042.7763m

Aiguamoll oest

A4

4,706,508.6086m

358,046.8481m

Aiguamoll oest

A5

4,706,483.1299m

358,067.4797m

Aiguamoll est

A6

4,706,503.8995m

358,070.5821m

Aiguamoll est

A7

4,706,505.7313m

358,058.3182m

Aiguamoll est

A8

4,706,484.9618m

358,055.2158m

Aiguamoll est

T1

4,706,479.8684m

358,062.2434m

Tanc Imhoff

T2

4,706,479.1548m

358,066.1792m

Tanc Imhoff

T3

4,706,481.1227m

358,066.5360m

Tanc Imhoff

T4

4,706,481.8363m

358,062.6002m

Tanc Imhoff

D1

4,706,477.7976m

358,065.5417m

Desbast

D2

4,706,477.5121m

358,066.8718m

Desbast

D3

4,706,476.2728m

358,066.6058m

Desbast

D4

4,706,476.5584m

358,065.2757m

Desbast

Taula 2. Coordenades dels punts singulars del col·lector d’entrada
Punt

x-UTM

y-UTM

DescripcióSituació

PCR-1

4,706,608.0190m

358,031.1096m

Col·lector entrada

PRC-2

4,706,576.0743m

358,084.0785m

Col·lector entrada

PRC-3

4,706,555.8395m

358,083.5691m

Col·lector entrada

PRC-4

4,706,523.9216m

358,090.8250m

Col·lector entrada

PRC-5

4,706,505.1167m

358,081.0907m

Col·lector entrada

PRC-6

4,706,479.5285m

358,074.1565m

Col·lector entrada

PRC-7

4,706,479.7895m

358,026.4739m

Col·lector sortida

P.Abocament

4,706,474.6486m

358,025.6535m

Col·lector sortida
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Figura 1. Plànol dels punts de referència per la ubicació de la EDAR
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és descriure la geologia de la zona i definir els paràmetres geotècnics
necessaris pel projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta de Farrera. En particular, es
definiran l’excavabilitat, capacitat portant del sòl i l’estabilitat de talussos. Finalment, es
mencionaran aquelles recomanacions que cal tenir presents a efectes de disseny i construcció.

2.

TREBALLS REALITZATS

A falta de més mitjans, l’estudi geològic i geotècnic ha consistit en:
Recollida i anàlisi de documentació bibliogràfica
Treball de camp: reconeixement geològic superficial
A partir d’aquest estudi s’han fet unes hipòtesis estimatives a partir de les quals s’ha fet el disseny.
De totes maneres, és imprescindible dur a terme un estudi geotècnic amb més mitjans econòmics i
materials per tal de disposar d’informació més rigorosa.

3.

3.1

MARC GEOLÒGIC

GENERAL

L’àrea de Farrera es troba situada a la zona axial del Pirineu Central. L’estructura principal de la zona
es coneix com el sinclinal de Llavorsí. Es tracta d’un plec d’edat herciniana, amb una orientació
WNW-ESE , que separa el dom de l'Orri (al sud) del dom de la Pallaresa (al nord), constituïts per
materials cambroordovicians. El plec té dimensions quilomètriques, és de vergència sud i del tipus
isoclinal, de manera que la sèrie al flanc nord apareix invertida.
El substrat de la zona dels nuclis de població correspon a la unitat de la subfàcies de Serra Negra del
Devonià, que al sinclinal de Llavorsí s’ha subdividit en dos trams. L’inferior predominantment
carbonàtic, constituït per calcàries i calcàries noduloses amb intercalacions pelítiques. I el superior,
essencialment detrític, format per pelites grises o negres, sovint sorrenques. Per altra banda, les
formacions superficials quaternàries identificades als sectors corresponen a dipòsits de vessant, a
dipòsits fluvials i a dipòsits glacials.
Els dipòsits de vessant o col·luvions s’han desenvolupat a partir de materials que provenen de
processos d’erosió o disgregació de la roca, relacionats amb la caiguda per gravetat i escolament
superficial d’aigües meteòriques vessant avall. Solen estar constituïts per clasts subangulosos
englobats en una matriu lutítica o llimosa, de proporcions variables, sense estructuració interna o bé
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amb una certa estratificació a favor del pendent. El contingut en argiles pot ser molt variable,
depenent d’aquest contingut aquests materials poden ser més o menys susceptibles al
desenvolupament de lliscaments. Els dipòsits fluvials, en aquest cas corresponen a materials de llit de
riu producte del transport fluvial. Estan constituïts per graves i blocs amb una matriu sorrenca. Els
blocs són d’ordre centimètric a decimètric, encara que n’hi poden haver d’ordre mètric, amb
morfologies arrodonides.
Els dipòsits glacials identificats corresponen a sediments detrítics constituïts per clasts de
granulometries grolleres i morfologies subarrodonides, englobats en una matriu lutítica i/o sorrenca
de tonalitat grisenca. El contingut generalment elevat en argiles fa que aquests materials sovint
siguin susceptibles al desenvolupament de lliscaments, tal com ha succeït en altres indrets (Senet, la
Guingueta d’Àneu, Biescas...). *(extret del POUM)

Figura 1. Mapa geològic general. Font: ICC i IGC.
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Llegenda
CENOZOIC
Quaternari

PALEOZOIC
Permià

Devonià

Silurià

Caradocià-Ashgil·lià

Cambrià-Ordovicià

ROQUES PLUTÒNIQUES I HIPABISSALS
Roques intrusives Tardohercinianes “Massissos superiors”

Holocè
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Figura 2. Mapa geològic de l’àmbit de Farrera. Font: ICC i IGC
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Llegenda
Cenozoic
Quaternari

Holocè
Blocs i graves. Vessant d’esbaldregalls. Holocè.
Llit actual, plana inundació ordinària i terrassa més baixa (0-2m). Holocè recent.
Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè
Plistocè
Dipòsits d’obturació glacial. Plistocè.
Blocs i sorres. Dipòsit glaciar o till. Pliostocè.

Paleozoic
Devonià

Devonià mitjà
Pissarres. Devonià mitjà.

Devonià

Devonià inferior
Pissarres i calcàries. Formació Rueda. Devonià inferior.
Pissarres fosques i algunes intercalacions de calcàries. Devonià inferior.

Silurià
Lutites negres amb graptòlits. Silurià.
Ordovicià

Ashgil·lià
Pissarres gris blavós. Formació Ansolveli. Ashgil·lià
Caradocià-Ashgil·lià
Conglomerats quarsítics. Formació Rabassa. Ordovicià superior. Garadocià-Ashgil·lià.
Gresos, microconglomerats, lutites i roques vulcanoclàstiques. Ordovicià superior.
Caradocià-Ashgil·lià.

3.2

HIDROGEOLOGIA

Per falta de mitjans, no s’ha pogut establir del cert el nivell freàtic en la zona d’estudi. Tot i trobar-se
a prop del torrent que discorre pel Barranc de la Coma de Farrera, es troba a una cota
considerablement superior. En les observacions al terreny no es detecten surgències. Per aquest
motiu per aquest projectes pren la hipòtesi que el nivell freàtic es troba força per sota de la
superfície del terreny. No obstant, en els càlculs estructurals s’inclourà sempre el cas de sòl saturat.
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En el cas del tanc Imhoff s’han considerat mesures per compensar la subpressió que pugui ocasionar
el nivell freàtic.

3.3

SISMICITAT

Figura 3. Mapa de zones sísmiques. Font: IGC. Avaluació del risc sísmic a
Catalunya.

El mapa de zones sísmiques de Catalunya (figura 3) és una avaluació de la perillositat sísmica, que fa
una estimació de la intensitat del moviment sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi
de Catalunya. Segons aquest mapa, el municipi de Farrera es troba en una zona de risc sísmic
moderat.
Per altra banda, el REAL DECRETO 997/2002, de 27 de setembre (Norma de construcción
sismorresistente) defineix construccions d’importància moderada com “aquelles que amb
probabilitat despreciable de que la seva destrucció pel terratrèmol pugui ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers”. En aquests casos
l’aplicació de la norma no és obligatòria.
La infraestructura plantejada es classifica com a construcció d’importància moderada, i per aquest
motiu l’aplicació de la norma no és obligatòria.
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4.

4.1

CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA

ESTUDI BIBLIOGRÀFIC

Per tal de caracteritzar la geotècnia de la zona s’ha fet una recerca de documents existents. El
“Instituto Geológico y Minero de España” (IGME) disposa de mapes d’interpretació geotècnica. A
continuació es presenten les característiques geotècniques de la vall de Farrera segons el IGME.

Figura 4. Detall de la zona d’estudi sobre el mapa geotècnic general (Escala
1:200.000) Font: IGME

Llegenda:
Condicions constructives desfavorables *
Problemes “tipus” existents: Geomorfològics
Problemes “tipus” existents: Geomorfològics i Geotècnics
*Observació: l’escala de condicions constructives és: molt favorable, favorable, acceptable, desfavorable i molt
desfavorable.
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Nucli muntanyós zona axial. Relleu molt acusat
Constituïda per tots aquells materials d’origen metamòrfic.
Morfologia molt acusada
Permeabilitat deguda a fenòmens tectònics i drenatge superficial molt actiu
Capacitat portant molt elevada sense produir-se assentaments importants.
Nucli muntanyós zona axial. Relleu molt acusat
Està format per roques carbonatades i conglomerats massius, amb predomini de les
primeres.
Morfologia és molt acusada.
Tant el drenatge superficial com el profund són molt bons, i existeix la possibilitat que hi
hagi dipòsits d’aigua lligats a les formacions calcàries
Capacitat de càrrega alta, i possibilitat d’assentaments nul·la.
Conjunto post-tectonico neogeno-cuaternario. Relleu suau
Constituïda per materials solts provinents de la meteorització d’altre roques de la zona
axial d’origen al·luvial, col·luvial i dejectiu.
Morfologia en general suau
Drenatges bons, tant superficials com profunds
La capacitat portant és mitjana, però hi ha dipòsits en què la naturalesa dels constituents
impedeix qualsevol tipus de càrrega.
És possible l’aparició d’assentaments de mitjana magnitud.

Com podem observar, a la zona on està prevista la depuradora presenta condicions constructives
desfavorables. Com a tipus de problemes constructius, destaquen els de tipus geomorfològic.
Cal ressaltar que aquesta informació no és suficient per descriure la geotècnia de la zona. Serà
fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic més rigorós per tal de confirmar
que les hipòtesis establertes són acceptables.

4.2

ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR

Com ja s’ha comentat, és imprescindible la realització d’un estudi geotècnic amb més mitjans
econòmics i materials per tal de tenir dades més acurades. Aquest estudi hauria d’anar encarat a
determinar:
Zona de col·lectors (al llarg de tota la traça)
- Tipus de materials
- Estabilitat de talussos en les parets de les rases
- Agressivitat del terreny per tal de definir el grau de protecció i el material a utilitzar
- Possible aprofitament dels materials extrets
- Ripabilitat
Zona d’implantació de la depuradora
- Capacitat portant del terreny
- deformabilitat
- Possible aprofitament del material
- Taxa d’infiltració
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- Estabilitat de talussos
Camins d’accés a la EDAR i dins el recinte
- Aptitud dels sòls per ser utilitzats com a material d’explanada
Els treballs a executar consisteixen en la realització d’una campanya de prospeccions, assaig “in situ”
i anàlisis de laboratori i es poden dividir en quatre grups:
Sondeigs mecànics: inclouen la realització programada de sondeigs verticals, assaigs SPT,
col·locació de piezòmetres i obtenció de mostres inalterades.
Calicates: inclouen la realització programada de calicates d’uns tres metres de profunditat i
obtenció de dues mostres inalterades per calicata.
Assaigs de laboratori i presa de mostres: Els assajos que es considerin rellevants i necessaris
com per exemple granulometries, resistència a compressió simple, límits d'Atterberg,
contingut en matèria orgànica, índex CBR, assaig edomètric,etc.
Informe de resultats: on es detallaran els resultats obtinguts i les incidències observades en
les prospeccions i en els diferents assaigs de laboratori.

5.

RECOMANACIONS

5.1

TALUSSOS D’EXCAVACIÓ

La determinació de l’angle de talús d’excavació ha partit de considerar un angle de fricció de sòls
proper a 30º. A falta de més informació s’ha fet aquesta hipòtesi prenent un valor mig dins el rang de
valors habituals d’angle de fricció, sabent que el sòl no presenta unes condicions desfavorables. En
arribar a l’estrat de pissarres, l’anisotropia fa que l’estabilitat depengui molt de la orientació dels
plans d’esquistossitat. Es prendrà per tant una relació de 3H:2V per a tots els talussos.
En cas de no adoptar els pendents recomanats, s’hauran d’executar mesures d’estabilització dels
talussos, com ara la construcció de murs secs.

5.2

EXCAVABILITAT

Com s’ha vist a l’anàlisi geològic, a la zona hi predominen les pissarres. A Farrera i a Glorieta,
l’emplaçament se situa en el que havia estat la plana d’inundació del riu en temps geològicament
recents, de manera que fa pensar en la possible presència de dipòsits al·luvials sota la coberta de sòl
vegetal. Aquesta s’estima d’uns 50 cm de profunditat. En el cas de Burg, el mapa geològic mostra
com les pissarres s’intercalen amb algunes calcàries.
En tots els casos el material és excavable amb mitjans mecànics. En la majoria dels casos serà
suficient amb maquinària de moviments de terres com la pala excavadora tot i que en algun tram
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serà necessària maquinària de més potència com ara el martell hidràulic. Per exemple, en els trams
de col·lector on el traçat segueixi el traçat de la carretera actual.

5.3

CAPACITAT PORTANT DEL TERRENY

En l’annex estructural s’ha considerat un valor conservador de la capacitat portant del terreny,
estimant-la en 2 kp/cm2.

6.

CONCLUSIONS
La zona objecte d’estudi es troba situada en una àrea amb predomini de roques
metamòrfiques del devonià (pissarres) amb alguna presencia de roques calcàries. També
apareixen dipòsits del quaternari a les zones més pròximes a la llera del riu.
El risc sísmic de la zona és mitjà.
S’adoptarà un pendent dels talussos de 3H:2V
El material és excavable amb mitjans mecànics. En la majoria dels casos serà suficient amb
maquinària de moviments de terres com la pala excavadora tot i que en algun tram serà
necessària maquinària de més potència com ara el martell hidràulic
Per evitar diferents assentament, es recomana que el fons d’excavació es trobi dins d’una
mateixa unitat geotècnica.
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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest apartat té com objectiu comprovar si els terrenys previstos per l’emplaçament de la planta de
depuració del nucli de Farrera són potencialment inundables. Pel costat del terreny discorre el
torrent anomenat Barranc de la coma de Farrera, i s’haurà de comprovar que no es vegi afectat per
la pujada del nivell de l’aigua pel període de retorn de disseny. També caldrà determinar la cota a la
qual s’ha de situar el col·lector de desguàs de l’EDAR projectada.

2.

2.1

ANÀLISI HIDROLÒGICA

PLUVIOMETRIA

La precipitació màxima diària es calcula a partir del procediment proposat pel document “Máximas
lluvias diarias en la España peninsular” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, publicat amb data de 1999 i l’aplicació informàtica MAXPLUWIN, adjunta al mateix llibre.
MAXPLUWIN és un programari desenvolupat per tècnics del CEDEX per a la Direcció General de
Carreteres i que parteix de dades de precipitacions màximes de més de 1500 estacions
pluviomètriques de l’Espanya peninsular, als que s’ha aplicat un anàlisi estadístic amb la funció de
distribució SQRT-ETmax, i regionalitzacions i interpolacions amb Sistemes d’Informació Geològica
(SIG) de paràmetres com la precipitació mitja i el coeficient de variació. L’ús d’aquesta llei de
distribució es justifica per diverses raons, com ara la seva capacitat per a reproduir les propietats
estadístiques observades en les dades i una major facilitat a l’hora de presentar els resultats. La seva
expressió és:

El llibre esmentat proporciona mapes d’isolínies per als valors del coeficient de variació cv i la
precipitació mitjana P (figura 1 i 2).
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Figura 1. Isolínies del valor regional del coeficient de variació Cv. Font: “Máximas
lluvias diarias en la España peninsular” Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, 1999
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Figura 2. Mapa Distribució Precipitació mitjana. Font: “Máximas lluvias diarias en la
España peninsular” Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento,
1999

A la zona d’estudi considerada, es correspon un valor de Cv= 0,374 i una precipitació mitjana de P=55
mm/dia. La figura 3 mostra una captura de pantalla del programa MAXPLUWIN. A partir d’aquests
dos valors i del període de retorn, es pot calcular la pluja màxima diària Pd. Finalment, obtinguda la
precipitació diària Pd, es redueix el seu valor aplicant el coeficient Ka, anomenat coeficient de
simultaneïtat, mitjançant l’expressió:
1
1

log
15

1
1

On:
KA és el coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd.
S és la superfície de la conca, expressada en km² .

Per tant, el valor de la precipitació diària que s’ha d’utilitzar és el valor de Pd’ calculat com:
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Taula 1. Pluja diària de disseny per cada període de retorn
Període retorn

Pd (mm/dia)

Pd’ (mm/dia)

10

80

78

25

98

96

50

112

110

100

126

124

500

164

161

Figura 3. Captura de la pantalla principal del programa MAXPLUWIN.
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2.2

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LA CONCA

La superfície drenada en el punt del torrent proper al terreny d’emplaçament de la EDAR s’ha
considerat sobre la base del plànol 1/5000, a partir les corbes de nivell i les cotes presents. La
superfície total de la conca és de 1,94 km2.
El llindar escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada
precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per part de la vegetació, l’emmagatzematge en
petites depressions del terreny i la infiltració. Aquest paràmetre depèn del pendent del terreny, de la
coberta vegetal i del tipus de sòl. La Instrucción de Carreteras 5.2 Drenaje superficial proporciona
unes taules a partir de les quals es pot obtenir el llindar escorrentiu Po. Tot i que caldria considerar
diferents àrees dins la conca d’estudi segons el seu comportament hidrològic, s’ha pres de manera
simplificada un llindar homogeni per a tota la conca. S’ha considerat un pendent superior al 3%, un
sòl tipus C (drenaje imperfecto, taula 2.2 de la 5.2IC ) i un ús del sòl de massa forestal (taula 2.1 de la
5.2IC) amb el qual s’ha obtingut un llindar escorrentiu de 14mm.
Seguint les recomanacions la guia tècnica “Recomanacions Tècniques per Estudis d’Inundabilitat
d’Àmbit Local “ de l’Agència Catalana de l’Aigua, 2003, s’aplica un factor regional de 1,3 enlloc de 2,5
tal com fixa la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial. Per tant, el llindar d’escorrentiu a
fer servir en el càlcul de la pluja neta es calcula com:
1,3
El coeficient d’escorrentiu C, que determina la proporció del component superficial a la precipitació
d’intensitat I, depèn de la raó entre la precipitació diària Pd corresponent al període de retorn
considerat i el llindar d’escorrentiu Po a partir del qual s’inicia la mateixa.
A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fórmula deduïda per Témez a
partir del mètode de l’SCS, la qual, a més a més, va ser adoptada per la instrucció de carreteres
(MOPU, 1990):
=

−

·
+ 23 ·
+ 11 ·

On:
Pd’ és el volum de precipitació diària corregit amb el coeficient d’uniformitat KA en mm.
Po’ és el llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional, expressat en mm
Els resultats obtinguts per a la zona d’estudi es resumeixen a la taula 2.
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Taula 2. Llindars i coeficients d’escorrentia
Període retorn

Po (mm)

Po’(mm)

C

10

14

18,2

0,39

25

14

18,2

0,46

50

14

18,2

0,50

100

14

18,2

0,54

500

14

18,2

0,63

TEMPS DE CONCENTRACIÓ

2.3

El temps de concentració es calcula amb la següent fórmula per conques rurals amb un grau
d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca, segons “Recomanacions Tècniques per Estudis
d’Inundabilitat d’Àmbit Local “ de l’Agència Catalana de l’Aigua, 2003.
!

&,)'

$
0,3 · # &, ' (
%

Per la conca d’estudi resulta un temps de concentració de 0,35 hores.

2.4

CABAL D’AVINGUDA

Seguint el mètode hidrometeorològic de la 5.2IC per calcular el cabal en un punt, aquest es calcula
mitjançant la fórmula:
*+

· ,- · .

On:
Q és el cabal, expressat en m3/s.
C el coeficient escorrentiu (adimensional)
I la intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja t igual al
temps de concentració Tc de la conca, expressada en mm/h.
A la superfície de la conca expressada en km2
K el coeficient d’uniformitat que depèn de les unitats i de la irregularitat en la distribució
de la precipitació, pren un valor de 3.
Per al càlcul de les intensitats mitges de precipitació s’aplica la següent expressió:

7

8

Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Annex 7.Estudi d’inundabilitat

,-

,0
, ·/ 1
,

23,4 5- 3,4
23,4 50

On:
It és la màxima intensitat mitja de precipitació per una duració del xàfec igual al temps
de concentració de cada conca en el període de retorn considerat, expressada en mm/h.
Id és la intensitat mitja màxima diària de precipitació corresponent al període de retorn,
expressada en mm/h (és igual a Pd/24).
Pd és la precipitació total diària corresponent a aquest període de retorn, expressada en
mm.
I1 és la màxima intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn,
expressada en mm/h.
t és la duració de l'interval el qual es refereix I, que s’agafa igual al temps de
concentració, expressat en h.
Tc és el temps de concentració, expressat en hores.
El quocient

64
67

és característic a la zona de Catalunya i es pot considerar amb un valor mitjà de 11.

Els resultats obtinguts en aquest apartat per cada període de retorn estudiat es resumeixen a la taula
3.
Taula 3. Intensitat de pluja i cabal d’avinguda
Període retorn

It (mm/h)

3

Q (m /s)

10

65,75

16,40

25

80,54

23,79

50

92,05

29,99

100

103,55

36,49

500

134,78

55,27
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3.

ANÀLISI HIDRÀULICA

Per tal de comprovar si la secció del torrent és suficient per evacuar el cabal de període de retorn de
500 anys sense arribar a la cota de la EDAR, s’ha utilitzat la fórmula de Manning:
8

9:

⁄;

·
=

0⁄

i és el pendent de la línia de càrrega (-).
n és el Coeficient de Manning , depenent de la rugositat (-).
v és la velocitat de circulació (m/s).
Rh és el radi hidràulic de circulació igual a S/Pm (m).
S és la secció mullada (m2).
Pm el perímetre mullat (m).
Donades les hipòtesis adoptades, la caiguda de la línia de càrrega coincideix amb la caiguda de cota
experimentada, de manera que la variable “i“ coincideix amb el pendent geomètric.
La secció i el pendent de la llera s’han obtingut a partir de la base topogràfica 1/5000. La geometria
de la secció transversal s’ha considerat de manera simplificada com a triangular (figura 4). El pendent
longitudinal obtingut és de 0,14.
Pel establir el coeficient de Manning s’ha considerat que la vegetació al voltant de la llera principal és
molt frondosa, i per això s’ha establert un coeficient de 0,08.

Figura 4. Secció simplificada de la llera.
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Taula 4. Calat corresponents als diferents períodes de retorn
Període retorn

4.

h (m)

10

1,18

25

1,36

50

1,48

100

1,59

500

1,86

CONCLUSIONS

L’estudi d’inundabilitat realitzat permet concloure que:
L’emplaçament de la EDAR no es troba en zona inundable per un període de retorn
inferior o igual a 500 anys.
La cota de desguàs del col·lector de sortida de la EDAR s’ha de situar a una cota superior
als 1.297 m per tal de quedar per sobre la cota de la làmina d’aigua en una avinguda de
període de retorn de 500 anys.
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1.

INTRODUCCIÓ

En els apartats anteriors s’ha fet la selecció d’alternatives de tractament i d’ubicació. L’objectiu del
present apartat és descriure com l’alternativa adoptada concreta en terreny. Així doncs, es descriuen
i es justifiquen en la mesura del possible tots els elements del projecte.

2.

DIAGRAMA DEL PROCÉS

El diagrama del procés s’ha pensat tenint en compte la facilitat d’explotació i manteniment. Com ja
s’ha explicat, el procés té tres fases: pretractament, tractament primari i tractament secundari. El
pretractament i el tractament primari consisteixen en una arqueta de desbast i un tanc Imhoff
respectivament. El tractament secundari consisteix en aiguamolls de flux subsuperficial. En aquest
punt, s’ha decidit dividir la línia d’aigües en dos, de manera que s’han disposat de dos aiguamolls en
paral·lel. Les avantatges que comporta aquest esquema davant de la construcció d’un únic aiguamoll
són la possibilitat de gestionar el flux cap a un o cap a l’altre segons les necessitats. Per exemple, en
cas de necessitat de buidat de l’aigua per tasques de manteniment o reparació, l’altre aiguamoll pot
seguir operatiu. Tenint en compte que està dimensionat per una població major que la resident
habitualment al municipi, aquesta estructura permet una certa flexibilitat en la operació de l’estació
depuradora (figura 1).
La línia de by-pass esdevé imprescindible per a possibilitar aquesta flexibilitat, permetent derivar
l’aigua directament cap al punt d’abocament des de diversos punts del procés: abans del
pretractament i després del tractament primari.
En el primer punt, en cas de cabals molt majors als admesos pel procés, com ara en situació de
pluges, l’aigua que no pogués ser assumida es conduiria directament al punt d’abocament per no
perjudicar el correcte funcionament de tots els elements. Aquesta és una mesura habitual en totes
les estacions depuradors i suposa que en aquest cas, la càrrega contaminant es troba molt diluïda i
que per tant l’impacte al medi és reduït.
En el segon punt, a partir de l’arqueta de repartiment (arqueta 2) es pot derivar cap al punt
d’abocament el flux dels dos aiguamolls alternativament o dels dos alhora mitjançant bagants.
Els productes del procés, a part de l’aigua tractada, són els fangs del pretractament i del tractament
primari. Aquests últims, tot i que en el moment de la seva extracció estan ja força digerits, es
portaran a plantes específiques per al seu adequat tractament. Els residus del pretractament també
es portaran amb una major periodicitat a abocador.
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Figura 1. Diagrama del procés

3.

ESTRUCTURA DE LA PLANTA

Un cop definit l’esquema o diagrama, cal veure com es disposen els diferents elements dins la
parcel·la. Els dos grans condicionants i reptes que s’han tingut en el cas de Farrera han estat:
Funcionament per gravetat. El fet que tots els elements i conduccions dels col·lectors i de
l’EDAR ha estat una condició de disseny.
Adequació al terreny. Davant les característiques del terreny, que en algunes zones
presenta pendents moderats i alts, s’ha procurat minimitzar el moviment de terres.

3.1

EXPLANACIONS I AIGUAMOLLS

L’esquema de la disposició en planta ha resultat en la que es mostra en la figura 2. En aquesta es pot
veure com els elements s’estructuren en dos nivells d’explanació. A l’explanada est, a una cota
mitjana de 1.305.7m sobre el nivell del mar i 456 m2 de superfície, s’hi ha disposat l’arribada del
col·lector, el desbast, el tractament primari, l’arqueta de repartiment i un dels aiguamolls. A
l’explanada oest, situada a una cota mitjana de 1308.43m i 560,2 m2 de superfície, s’hi ha disposat un
altre aiguamoll i la sortida cap al col·lector. La cota de les explanacions no és homogènia per tal
d’evacuar les aigües pluvials.
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Els dos nivells d’explanació s’han construït per minimitzar l’impacte d’excavació i limitar l’alçada dels
talussos. Pel mateix motiu, la seva orientació no és exactament paral·lela entre si sinó que el costat
llarg segueix les corbes de nivell del terreny original.
Pel que fa a les dimensions de les explanades, aquestes han vingut determinades per les dimensions
dels aiguamolls. Cal remarcar que s’ha deixat l’espai suficient perquè hi hagi un tram transitable amb
vehicle a un mínim de dos costats per a cada aiguamoll, per facilitar tasques de manteniment. El
Plànol núm. 1.4. Planta EDAR del Document 2 del present Projecte proporciona més detalls de les
dimensions de cada element.
Per salvar la diferència de cota entre les dues explanades s’ha dissenyat una rampa de 25 m de
longitud. Té un traçat de corba circular de radi 21m. Presenta un pendent mitjà de 15% i un peralt
del 2-3%.
La rampa d’accés a l’EDAR des del camí d’accés té una longitud de 11,4 m un pendent mitjà de del
12% i un peralt del 2-3%.

Figura 2. Esquema de la disposició dels elements de la EDAR en planta

3.2

UBICACIÓ DEL PRETRACTAMENT I DEL TRACTAMENT PRIMARI

Per altra banda, el pretractament i el tractament primari s’han ubicat a la part amb la cota més
elevada però amb la condició que quedessin a prop de l’entrada al recinte per facilitar les tasques de
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retirada de fangs. Per a poder establir les necessitats d’espai per a la retirada de fangs s’ha consultat
una empresa que proporciona serveis de retirada de fans a Sort (Pallars Sobirà) i una empresa
fabricant de vehicles agrícoles i camions cisterna de Balaguer. Així, s’ha establert que la retirada dels
fangs del tanc es realitza amb un remolc de 6,78 metres de llarg (llança inclosa) remolcat per un
tractor d’uns 3 metres de longitud. L’amplada màxima de la cisterna és de 2,4 m i la distància
màxima a la que pot succionar, tot i que depèn de la potencia de la bomba, es podria establir en 45
metres. Per aquest motiu s’ha optat per ubicar el tanc Imhoff proper a l’entrada i s’ha deixat un espai
lliure que permeti la maniobra del camió i la seva aproximació al tanc.

4.

4.1

LÍNIA PIEZOMÈTRICA

COL·LECTORS

El col·lector d’arribada a l’EDAR parteix del punt de coordenades 4.706.608,0190 X-UTM
358,031.1096m Y-UTM i desguassa a l’EDAR en el punt 4,706,474.6486 X-UTM, 358,025.6535 YUTM. La longitud en planta és de 170,39 m i salva un desnivell acumulat en el terreny de 22,78m. En
el recorregut hi ha sis pous de salt que permeten disminuir el pendent dels trams i divideixen la
longitud total en sis trams.
El traçat del col·lectors passa per zona de prats. Tot i que habitualment resulta més favorable
aprofitar el traçat dels camins, en aquest cas s’ha desestimat aquesta alternativa perquè la longitud
total era més de tres vegades major i el darrer tram del camí d’accés té un pendent ascendent. Es pot
destacar també que degut al gran desnivell no segueix una línia recta sinó que busca els punts òptims
per tal de mantenir un pendent màxim sense que la cobertura passi de 3 m en cap punt. El
dimensionament i càlculs hidràulics del col·lector s’expliquen a l’Annex 10. Càlculs hidràulics del
present document.

4.2

LÍNIES INTERNES DEL PROCÉS

El traçat de les línies internes del procés ha intentat minimitzar la longitud total de canonada. Totes
les conduccions són de polietilè d’alta densitat. La línia de by-pass s’ha dimensionat amb un diàmetre
nominal de 315mm mentre que la resta de conduccions del procés s’han dimensionat amb un
diàmetre nominal de 90mm (figura 2).
El dimensionament i càlculs hidràulics de les conduccions s’expliquen a l’Annex 10. Càlculs hidràulics
del present document.
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4.3

COL·LECTOR DE SORTIDA I PUNT D’ABOCAMENT

El col·lector de sortida té una longitud de 20 m dividida en dos trams per un pou de salt i salva un
desnivell de 3,27 m.
El punt d’abocament se situa al punt de coordenades 4.706.474,65 x-UTM i 358.025,65 y-UTM , molt
proper al torrent que discorre al sud de l’emplaçament de l’EDAR projectada. La cota del punt
d’abocament és de 1299,06 m i respecta la cota establerta en l’Annex 7. Estudi d’inundabilitat del
present document, situant-se per sobre la cota de la làmina d’aigua en una avinguda de període de
retorn de 500 anys.

5.

5.1

URBANITZACIÓ

PAVIMENTACIÓ

La pavimentació de la parcel·la s’ha efectuat en la mínima superfície possible per tal de minimitzar
costos i impacte estètic.
S’han establert tres tipus de pavimentació:
Paviment de formigó llis. S’ha optat per posar el mateix ferm que en el camí d’accés a
per motius idèntics. Tot i ser més car, assegura una gran durabilitat i dona garanties al
pas de vehicles pesats com el camió cisterna encarregat de buidar els fangs del tanc
Imhoff amb una freqüència d’una vegada a l’any. En ser una zona freda amb gelades i
nevades a l’hivern, però on alhora es poden assolir altes temperatures a l’estiu, els ferms
flexibles no acostumen a donar bons resultats i per aquesta raó s’ha optat per un ferm
rígid. La observació dels camins de característiques similars a la zona avala aquesta
decisió.
Paviment de formigó armat i raspallat. A les rampes, com que el pendent és força
pronunciat, s’ha reforçat el ferm amb l’armat. L’acabat de la superfície és per augmentar
l’adherència i evitar que els vehicles puguin relliscar.
Paviment de terra compactada. S’ha decidit substituir el paviment de formigó en les
àrees on no s’ha de circular habitualment i on només per tasques molt esporàdiques de
manteniment. D’aquesta manera s’abarateix el cost de construcció i es minimitza
l’impacte ambiental.
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5.2

DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS

Per al bon funcionament dels aiguamolls és imprescindible que no hi entri aigua d’escorrentia ja que
aquesta arrossega partícules que poden colmatar ràpidament l’aiguamoll i provocar una baixa
eficiència en el tractament. Així doncs, cal dotar d’un pendent a l’explanada per evacuar l’aigua
pluvial de manera que es dirigeixi cap a l’exterior. Per altra banda, cal evitar l’erosió superficial dels
talussos, ja que d’ells depèn l’estabilitat de les basses.
D’aquesta manera, s’estableix un pendent longitudinal a l’explanació de l’1% , dirigit cap al sud, i un
pendent transversal de l’1% dirigit cap a l’exterior. Això provoca una diferència de cota entre el punt
més alt i el punt més baix de les explanacions de 0,44m en l’explanada oest i de 0,51m en l’explanada
est.
Per tal de recollir l’aigua d’escorrentia de l’explanada s’ha dissenyat una cuneta situada al perímetre
exterior d’aquesta, que condueix l’aigua fins al punt de cota inferior de l’explanada on és conduïda
mitjançant una canaleta fins a l’exterior de la parcel·la on per pendent del terreny natural es
dirigiran, tal i com ho haguessin fet, al torrent de la Coma de Farrera. El dimensionament de la
cuneta s’especifica a l’Annex 10. Càlculs hidràulics del present document.

5.3

JARDINERIA

Tot i que l’aspecte general de l’estació depuradora no serà gaire cridaner, gràcies a la bona integració
paisatgística dels macròfits dels aiguamolls i del revegetat del talús, s’ha considerat apropiat
potenciar encara més el component estètic aportant alguns exemplars de plantes. Per un costat,
s’han disposat algunes espècies arbustives en les zones més perimetrals, per dissimular l’efecte
estètic negatiu de la reixa de tancament. Per l’altre costat, es disposaran espècies més petites tipus
aromàtiques al voltant de les explanacions. Al costat dels aiguamolls no es poden posar espècies
gaire altes que facin ombra i afectin al creixement dels macròfits ni que tinguin fulla perenne que
pugui caure sobre la superfície de l’aiguamoll, constituint una aportació de matèria orgànica extra
que no seria assumible.
En tots els casos, es tractarà de plantes autòctones i adaptades al clima de la zona per tal que les
cures siguin les menors possibles.

6.

CAMÍ D’ACCÉS

Actualment existeix un camí de terra per accedir a la parcel·la on s’ubicarà la futura EDAR de Farrera,
però s’ha considerat necessària la seva adequació per garantir un bon accés a les instal·lacions,
especialment per als vehicles de manteniment. El camí d’accés té 2,8 m d’amplada i una longitud de
273,44 m. L’amplada del camí possibilita el pas d’un camió en un únic sentit. L’únic trànsit que
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s’espera és els dels vehicles de manteniment de l’estació depuradora, sigui el camió que faci
l’extracció dels fangs com algun turisme per a les tasques de manteniment rutinàries.
Esporàdicament també pot passar algun vehicle agrícola en direcció als prats adjacents al terreny de
la EDAR. Per tal d’accedir al camí d’accés s’haurà de travessar el poble de Farrera i prendre la
carretera en direcció a Alendo, on a l’alçada corresponent un cartell indicarà l’EDAR correctament.
En l’Annex 13. Camí d’accés del present document es proporciona més informació del disseny del
ferm.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest apartat és presentar la metodologia de càlcul i els resultats obtinguts en el
dimensionament dels diferents elements de la línia de tractament.

2.

DADES DE DISSENY

Les dades de disseny utilitzades per al dimensionament s’han obtingut a l’Annex 2. Paràmetres de
dissseny del present document. A continuació es mostren els valors més rellevants utilitzats per al
dimensionament:
Taula 1. Cabals de disseny
Farrera

Unitats

103

hab

Qd=

15,52

m /dia

Qmh=

0,65

m /h

Qpunta=

3,56

m /h

Qmin=

0,06

m /h

Població

3

3
3

3

Taula 2. Valors dels paràmetres contaminants a l’entrada i sortida del sistema

3.

Paràmetre

Valor entrada

Valor sortida

Unitat

DBO5

300

25

mgO2/l

MES

450

35

mg/l

N

15

15

mg/l

P

2

2

mg/l

PRETRACTAMENT

L’aigua del col·lector s’aboca a una estructura rectangular de dimensions interiors en planta de
1mx1m. En aquesta estructura es produirà el desbast de gruixuts i també una primera decantació de
sòlids. De l’estructura en surten dues canonades: una porta al tractament primari i l’altra serveix
com a by-pass general de l’EDAR. Tant davant de la reixa de desbast com de la canonada de bypass
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s’instal·laran uns rails a fi i efecte de poder col·locar comportes manuals que obrin o tanquin
l’entrada d’aigua a l’EDAR.
Previ a la canonada que porta al tractament primari es disposa una reixa de desbast. La reixa de
desbast té un espai entre barres de 2cm, i té per objecte retenir i separar els cossos flotants i en
suspensió que arrossega l’aigua residual. Els objectius del desbast són:
Eludir posteriors dipòsits.
Evitar obstruccions en canals, canonades i conduccions en general.
Interceptar les matèries que per les seves excessives dimensions podrien dificultar el
funcionament de les unitats posteriors.
Augmentar l’eficiència dels tractaments posteriors.
Degut al cabal reduït i a la geometria resulta complex determinar el comportament hidràulic del
fluids, ja que les metodologies més comunes en la bibliografia donen un resultat no realista. De totes
maneres, si que es pot determinar però el temps de permanència hidràulica mitjana del líquid, que
és de 83s. Aquest valor queda dins el rang de valors recomanats per un desarenador, de manera que
es pot considerar que el dimensionament és correcte.
Per facilitar la neteja de l’arqueta de desbast, s’aconsella disposar una cistella extraïble. Els sòlids
dipositats s’extrauran manualment i es portaran a l’abocador corresponent.

4.

4.1

TRACTAMENT PRIMARI

DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT PRIMARI

El tractament primari consisteix en un tanc Imhoff. Un tanc Imhoff té un funcionament similar al
d’una fossa sèptica però presenta millores en alguns aspectes. Consta d’un únic dipòsit en el que se
separen la zona de sedimentació, que se situa a la part superior i és on es produeix la separació de
les fases sòlida i líquida, i la zona inferior del dipòsit, que és on es produeix la digestió anaeròbia dels
sòlids decantats. Les dues zones estan comunicades de tal manera que els gasos i els fangs no poden
passar de la zona de digestió a la de decantació, de manera que s’evita que els gasos afectin a la
sedimentació dels sòlids en suspensió.
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Figura 1. Esquema d’un tanc Imhoff. Font: “Depuración con humedales construidos”, J.Garcia i
A.Corzo.

4.2

DIMENSIONAMENT DEL TANC IMHOFF

Els paràmetres necessaris per al dimensionament d’un tanc Imhoff es resumeixen a la taula 3.
Taula 3. Paràmetres de dimensionament del tanc Imhoff.

Paràmetre

Unitat

Valors
recomanats

Zona decantació

càrrega hidràulica a Qp (Lmax)

24

Th mínim a Qmd

2,5

longitud/ample

3

m3/m2*
d
h

24-40

2:1-5:1
1,25:1-1,75:1

2.-4

pendent zona decantació (m)

1,5

obertura inferior (oi)

20

_
m vert/m
hor
cm

Resguard (r)

60

cm

45-60

v horitzontal màx

0,3

0,3

càrrega hidràulica a Qp (Lmax)

24

m/min
m3/m2*
d

15-30

24-40

Zona escapament de gasos
àrea (%sup total)
Zona de digestió

30

%

15-30
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pendent fons (mdig)

0,5

mesos emmagatzematge (n)

12

altura entre fang i z.dec (hll)

60

volum fang (vf)

6,25

pendent fons (mdig)

0,5

m (v)/m
(h)
mesos
cm
l/hab·me
s
m (v)/m
(h)

30-90
50-100

Es comença dimensionant la zona de decantació. La superfície en planta de la zona de decantació
(Sdec) es troba fent el quocient entre el cabal de disseny (cabal punta) i la càrrega hidràulica superfícal
màxima:
=
A partir de la superfície de decantació i la relació ample/llarg es calculen les dimensions de
l’amplada(a) i llargada (l) de la zona de decantació.
La Figura 2 mostra la forma de la zona de decantació. Donat el pendent de les parets inclinades i a
partir de la geometria es pot trobar la profunditat (hdec) i l’àrea transversal (At) de la zona de
decantació.
ℎ

=

=

( −
2

)

)

( +
2

·

·ℎ

Finalment cal comprovar que la velocitat no excedeix la velocitat màxima establerta i que el temps
de permanència sigui suficient com per garantir el nivell de tractament esperat.
=

⁄ !"

< 0,3

2,5 < %& =

'

· 24

A continuació es calcula la superfície total del tanc, que és igual a la zona de digestió. La superfície de
digestió (Sdig) s’obté com la suma de la superfície de decantació més la zona d’escapament de gasos.
L’amplada de la zona de digestió (at) s’obté com el quocient entre la superfície total i la longitud (l).
)

= *1 + %

) -. ·
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=

/

Per tal de calcular la profunditat del tanc, es calcula el volum de fangs que cal emmagatzemar.
Aquest s’obté multiplicant el nombre d’habitants (P) per el volum de fangs que produeix cada
habitant al mes (vf) i el periode de buidat dels fangs (n).
'0 = 1 ·

0

·"

El fons del tanc té forma de piràmide de base quadrada invertida. L’alçada de la piràmide es calcularà
tenint en compte el pendent de fons.
ℎ

2

=

2

·

)

La profunditat de la zona de digestió (hdig) es determina considerant el volum necessari per
emmagatzemar els fangs.
'
ℎ

=

2

)

=

'

/·ℎ

2

·

3
− '0

2

/·

Finalment, la profunditat total del tanc s’obté sumant la profunditat de la zona de decantació (hdec) ,
la profunditat de la zona de digestió (hdig), l’altura de la piramide (hpir), l’altura de resguard (r) i
l’altura que ha de quedar lliure entre la zona de decantació (r) i els fangs (hll).
ℎ33 = ℎ

+ℎ

)

+ ℎ33 + ℎ

2

+4

Taula 4. Resum de resultats del dimensionament del tanc Imhoff.
Dimensions

Unitats

llargada

4,00

m

amplada

2,00

m

amplada zona decantació

1,50

m

profunditat total

4,30

m

Profunditat zona decantació

1,00

m

5

h

Paràmetre

temps retenció hidràulica zona
decantació
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Figura 2. Esquema de les dimensions del tanc Imhoff. Font: modificat dels apunts de
l’assignatura Processos tècnics de tractament d’aigua.

5.

5.1

TRACTAMENT SECUNDARI

DEFINICIÓ DEL TRACTAMENT SECUNDARI

L’entrada de l’aigua a cadascun dels aiguamolls es produeix mitjançant una canonada de PEAD de
diàmetre 90 mm perforada. Al tram inicial s’ha disposat una grava més gruixuda que a la resta de
l’aiguamoll. Aquesta grava té una permeabilitat més elevada permet que l’aigua es distribueixi
homogèniament al llarg de tot l’ample de l’aiguamoll i no es creïn fluxos preferencials.
La zona central de l’aiguamoll té una grava més fina. En aquest tram és on tenen lloc els processos de
retenció i sedimentació de la matèria en suspensió, la degradació de la matèria orgànica, la
transformació i assimilació de nutrients i la inactivació dels microorganismes patògens. La quantitat
de flux que pot circular a través seu depèn de la conductivitat hidràulica. S’ha de tenir en compte que
aquesta es redueix amb el pas del temps a causa del creixement de les arrels i del tancament dels
porus degut al desenvolupament de la biopel·lícula.
L’evacuació de l’aigua a cada aiguamoll es fa mitjançant una canonada perforada de PEAD de 90 mm
de diàmetre situada al fons del llit. Aquesta canonada també està envoltada per grava gruixuda (6-8
cm). El tub que desemboca a l’arqueta de sortida ha de permetre regular de forma manual el nivell
de l’aigua dins l’aiguamoll.
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Figura 3. Esquema d’un aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal. Font: “Depuración con
humedales construidos”, J.Garcia i A.Corzo.

5.2

DIMENSIONAMENT DELS AIGUAMOLLS

El dimensionament dels aiguamolls ha considerat el dimensionament biològic, pel qual s’ha utilitzat
l’equació cinètica d’eliminació de la DBO i a partir de consideracions hidràuliques del flux en medi
porós. La profunditat de l’aigua s’ha fixat en 0,35m, valor lleugerament inferior al que s’acostuma a
prendre per tractaments secundaris per tal d’afavorir la reducció del nitrogen. Els paràmetres de
disseny considerats es mostren a la taula 5.
Taula 5. Paràmetres de disseny per als aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal
Paràmetre

Valor

Unitat

temperatura

5
6
4
0,02
0,35
0,4
0,4
1,1
1,06
10
1000

º

càrrega orgànica
Th DBO
pendent
profunditat aigua
profunditat graves
porositat
K20 DBO
β
permeabilitat (%dereal)
permeabilitat K

g/m2*d
d
m/m
m
m
d-1
%
m/d

Tot i que hi ha estudis que demostren que l’eficiència dels aiguamolls es veu poc o gens afectada per
la temperatura (Garcia, 2008), molts autors recomanen tenir en compte la temperatura en la
constant cinètica d’eliminació del subtrat. L’efecte de la temperatura s’ha considerat amb la fórmula
següent:
5 6 = 578 · (9)6:78
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L’equació cinètica d’eliminació ha permès calcular el temps de permanència hidràulica (t) necessari
per l’eliminació de la DBO:

8

= ;:

·<=

→ ?=

/"

8⁄

56

A partir del temps de permanència hidràulica es calcula la superfície en planta necessària per
assegurar el temps de permanència mínim.
· @A · "

?=

Per altra banda, a partir de consideracions hidràuliques (Llei de Darcy) i fixada la profunditat del
nivell d’aigua, es calcula l’àrea transversal necessària.
= BC ·

·!

Per últim, cal comprovar que la càrrega orgànica superficial té un valor inferior al màxim fixat per tal
de garantir un bon funcionament (en aquest cas, 6 g/m2*d ).

D2)

=

8

·

=

8

· " · @A
?

Com que s’ha decidit fer dues línies de tractament en paral·lel per augmentar la flexibilitat
d’explotació de l’estació depuradora, l’àrea total requerida s’ha dividit en dos, resultant del
dimensionament les magnituds expressades a la taula 6.
Taula 6. Resum de resultats del dimensionament dels aiguamolls.
Paràmetre

Unitats

Temps permanència hidràulica

4,3

dia

Càrrega orgànica superficial

5,86

g/m2*d

Profunditat de graves

0,4

m

Profunditat de l’aigua

0,35

m

Pendent longitudinal

0,1

%

476,72

m

Alçada resguard

0,3

m

Amplada aiguamoll

12,5

m

Llargada aiguamoll

21

m

Relació llarg/ample

1,7

-

Àrea làmina d’aigua total

5.3

Valor

2

MACRÒFITS

Els efectes de la vegetació en els processos que tenen lloc en els aiguamolls són diversos:
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Les arrels i rizomes actuen com a substrat dels microorganismes i al seu voltant es
desenvolupa la biopel·lícula. Les arrels proporcionen oxigen a les zones properes a les
arrels, creant petits ambients aerobis on processos com la degradació aeròbia de la
matèria orgànica o la nitrificació hi tenen lloc.
La vegetació contribueix a la reducció del gradient de temperatura. La temperatura es
manté més constant al llarg del dia per efecte de la reducció de la incidència solar, i en
climes freds protegeix de la congelació.
La vegetació assimila nutrients (entre un 10% del nitrogen i un 20% del fòsfor).
L’espècie escollida per al present projecte és el canyís (Phragmites australis). Es tracta d’una planta
cosmopolita, és a dir, es pot trobar en diversos ecosistemes i zones geogràfiques. Freqüentment
habita en alçades fins a 1100m d’altitud, tot i que se’n pot trobar fina a 1650,m d’alçada. És l’espècie
més comuna utilitzada per a aiguamolls construïts per la seva alta productivitat i adaptabilitat.
De totes maneres, en cas que s’observés que l’espècie escollida no provoca els resultats esperats, es
recomanen altres espècies aquàtiques autòctones a partir de la bibliografia consultada1:
Scirpus holoschoenus (habitual en altituds dels 775m als 1350m)
Filipendula ulmaria (habitual en altituds dels 735m 1750m)
Carex paniculata (habitual en altituds dels 1450m 1850m)
Cirsium palustre (habitual en altituds dels 690m 1700m)

6.

DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA DE FANGS

Donat el poc volum de fangs generats i el fet que no és necessària cap recirculació per al
funcionament del procés de tractament, els fangs no es tractaran a la mateixa planta. La única part
que genera fangs és el tanc Imhoff (tractament primari) i s’estima un volum de 14,5 m3/any.
L’extracció dels fangs es durà a terme amb una periodicitat anual, i s’efectuarà amb l’ajuda d’un
camió escurapous.

1

Flora i vegetació de Sant Joan de l’Erm i de la Vall de Santa Magdalena (Pirineus catalans)Jordi Carreras i Raurell. Institut

d’Estudis Ilerdencs. Lleida 1993 321pp.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és dimensionar els col·lectors. Els col·lectors es connectaran al punt més
baix actual de la xarxa actual i conduirà fins a la EDAR. A continuació es presenten les hipòtesis de
càlcul i les formules empleades, així com els resultats més rellevants del procés de càlcul pels cabals
de disseny establerts en l’Annex 2. Paràmetres de disseny del present Projecte.
La condició de disseny més important en els càlculs hidràulics i en general de tot el projecte és la
conducció per gravetat, ja que resulta una solució molt més econòmica i mediambientalment
sostenible que la impulsió, tant en fase de construcció com d’explotació. Per tant, tots els trams tant
dels col·lectors d’entrada i de sortida, com la línia d’aigües del procés de l’estació depuradora seran
en làmina lliure i sense necessitat de cap pou de bombeig.

2.

2.1

METODOLOGIA DE CÀLCUL

HIPÒTESIS DE CÀLCUL

Com s’ha esmentat a la introducció, el traçat dels col·lectors i la línia d’aigües del procés s’ha
dissenyat per tal que puguin funcionar per gravetat. Per al seu funcionament, les hipòtesis que s’han
fet són les següents :
flux en làmina lliure: el col·lector no entra en càrrega
règim uniforme
règim estacionari o permanent

2.2

CRITERIS DE DIMENSIONAMENT

Els criteris bàsics que han guiat el dimensionament són:
pendent mínima de 0,5%
velocitat mínima de 0,5 m/s: evitar sedimentacions a l’interior de la canonada
velocitat màxima de 5 m/s: evitar la sobrepressió a la canonada
l’àrea mullada ha representar com a màxim el 80% de la secció útil de la canonada.
Els criteris generals de traçat han estat:
ajust al pendent del terreny per tal d’evitar l’excavació de rases de més de 3m de
profunditat
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coincidència dels canvis de pendent en alçat amb els canvis de direcció en planta, amb
l’objectiu de reduir la construcció de pous intermedis.
Taula 1. Valors límit adoptats per al correcte funcionament de les conduccions
Velocitat
Velocitat mínima

0,50 m/s

Velocitat màxima

5,00 m/s

Pendent
Pendent mínim

1,00 %

Pendent màxim

6,00 % *

*el pendent màxim s’ha hagut de superar en més d’un tram per condicionants de la
topografia, però mai s’ha superat la velocitat màxima admesa pels cabals de disseny.

2.3

FORMULACIÓ EMPLEADA

Per als càlculs hidràulics de les canonades en làmina lliure s’ha utilitzat la formulació de Manning:
⁄

=

·

⁄

i és el pendent de la línia de càrrega (-).
n és el Coeficient de Manning del material de la canonada (-).
v és la velocitat de circulació (m/s).
Rh és el radi hidràulic de circulació igual a S/Pm (m).
S és la secció mullada (m2).
Pm el perímetre mullat (m).
Donades les hipòtesis adoptades, la caiguda de la línia de càrrega coincideix amb la caiguda de cota
experimentada, de manera que la variable i coincideix amb el pendent geomètric.
El coeficient de Manning depèn del material amb què està fabricat el col·lector. La següent taula
resumeix els materials més freqüents. En aquest cas s’utilitzaran canonades de PE, de manera que el
valor del coeficient de Manning corresponent és de 0,009. El Polietilè és un material fort, flexible,
lleuger i no s’oxida. Les canonades que treballen per gravetat, tenen doble paret (PEDC), degut a
l’erosió interna que pot provocar la circulació d’aigua.

4
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Taula 2. Coeficients de Manning per a diferents materials
Material

3.

Coeficient de Manning (-)

PVC - PRV

0,009

Formigó

0,013

Polietilè PE

0,009

Acer revestit

0,012

Fossa nova revestida

0,011

Fossa antiga

0,014

CÀLCULS HIDRÀULICS DE LES CONDUCCIONS

Els càlculs hidràulics de dimensionament s’han realitzat per al cabal mig i per al cabal de dilució.
També s’ha fet la comprovació de les conduccions en cas de que la canonada anés amb la secció
plena en el cas dels col·lectors i del by-pass. Com que la xarxa de clavegueram de Farrera no recull
tota l’aigua d’escorrentia de pluja, es preveu que sigui una situació que es doni només en casos de
pluja molt intensa.
Taula 3. Cabals de disseny per als col·lectors i el by-pass
Farrera

Unitats

Qmh=

0,65

m /h

Qdil=

6,47

m /h

3

3

Per als trams de canonades del procés d’entrada i sortida dels aiguamolls (des de l’arqueta 1 fins a
l’arqueta 3 i des de l’arqueta 2 fins al pou PR9) els casos considerats han estat:
Funcionament normal de l’aiguamoll: el cabal es divideix en dos a l’arqueta de repartiment,
de manera que el cabal circulant és de Qmh/2 o Qpunta/2.
Només un dels aiguamolls està en funcionament: el cabal no es reparteix.
Per tant, els cabals utilitzats per determinar les velocitats màximes i mínimes han estat la meitat del
cabal mig horari i el cabal punta (taula 4).
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Taula 4. Cabals de disseny per al tram d’entrada a l’aiguamoll oest
Farrera

Unitats

Qmh/2=

0,32

m /h

Qmax=

3,45

m /h

3

3

Les canonades dels col·lectors i del by-pass s’han dimensionat amb un diàmetre DN315 mentre que
la resta de canonades del procés s’han dimensionat amb un diàmetres DN90.
Els resultats dels càlculs es troben a l’apèndix d’aquest mateix Annex.

4.

LÍNIA PIEZOMÈTRICA DEL PROCÉS

Els punts que determinen les cotes dels diferents nivells piezomètrics de l’EDAR són les cotes
d’explanació. La taula 5 mostra les cotes dels punts significatius de la línia piezomètrica de l’EDAR.
Taula 5. Línia piezomètrica de l’EDAR
Element

Cota

Sortida Arqueta de Desbast

+1308,45 m

Nivell líquid Tanc Imhoff

+ 1308,43 m

Cota rasant sortida arqueta 1

+1308,42 m

Entrada a l’aiguamoll est

+1308,40 m

Nivell líquid a l’aiguamoll est

+1308,38 m

Cota rasant sortida arqueta 2

+ 1308,04 m

Cota rasant sortida arqueta 3

+1308,28 m

Entrada a l’aiguamoll oest

+1308,27 m

Nivell líquid a l’aiguamoll oest

+1305,25 m

Cota rasant sortida arqueta 4

+ 1305, 70 m

Cota rasant col·lector sortida a PR9

+1303,40 m

Cota punt abocament

+ 1299, 06 m
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5.

DRENATGE SUPERFICIAL

A partir de la intensitat de pluja de disseny obtinguda en l’Annex 7. Estudi d’inundabilitat del present
document i de la superfície de l’explanada s’ha calculat el cabal a desguassar. Els càlculs que es fan a
continuació són orientatius, ja que s’està considerant la intensitat horària i no la intensitat punta en
la durada de la pluja. Per altra banda, tampoc s’està considerant la infiltració que es produirà a la
zona no impermeabilitzada (paviment de terra compactada).
Taula 6. Intensitat de pluja horària i cabal a desguassar per a diferents períodes de
retorn.
Període retorn

I1 (mm/h)

3

3

Q (m /s)
est

Q (m /s)
oest

2

23,17

0,0015

0,0012

50

50,19

0,0034

0,0026

La secció de la cuneta és triangular i el material és formigó (figura 1). Per als càlculs hidràulics s’ha
utilitzat la formulació de Manning explicada a l’apartat 2 amb un valor de n=0,013 i un pendent de
1%. Amb aquestes dades d’entrada, per un calat de 0,04m s’obté un cabal de 0,0031m3/s. Dels
resultats dels càlculs es conclou que la secció de la cuneta és suficient per desguassar l’aigua d’un
període de retorn de 50 anys, considerant la intensitat de pluja horària i la superfície de l’explanada
totalment impermeabilitzada.

Figura 1. Esquema de la cuneta de drenatge de les aigües pluvials. Cotes en metres.
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APÈNDIX

A.1COL·LECTOR D’ENTRADA
Pou
Distància Parcial (m)
Distància acumulada (m)

PRC 1

PRC 2

PRC 3

PRC 4

PRC 5

PRC6

Desbast

0

61,86

20,24

32,73

21,17

26,52

7,87

0

Cota terreny (m)

1326,97
1329,34 1325,34 1324,34

Cota rasant canonada (m) Fondària rasant

TRAM

61,86

1331,55
-

2,208

1,628

2,628

82,1

114,83

136

162,52

170,39

1323,96

1318,66

1313,99

1312,06

1308,77

1322,84 1320,84 1317,84 1315,34
1,118

PRC1-PRC2 PRC2-PRC3 PRC3-PRC4 PRC4-PRC5

3,118

0,818

3,318

PRC5-PRC6

PRC6-Desbast
2,91

Cobertura màxima (m)

2,162

2,56

2,727

2,973

1,8

Cobertura mínima (m)

1,524

0,727

0,472

0,398

0,57

0

Pendent

6,48

7,41

9,16

9,92

5,5

3,47

velocitat Qmh (m/s)

0,63

0,67

0,75

0,78

0,65

0,52

velocitat Qdil (m/s)

1,35

1,38

1,53

1,53

1,24

1,06

PR1-PR2

PR2-PR3

PR3-PR4

PR4-PR5

PR5-Desbast

velocitat calat=D (m/s)

4,71

5,04

5,60

5,83

4,34

Q (calat=D) (m3/s)

0,273

0,292

0,325

0,338

0,252

TRAM

1313,24
0,748

1311,8 1310,34 1308,72
2,19

1,718

3,337

1308,45 0,32 -
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A.2 TRAM ENTRADA AIGUAMOLL OEST
Pou

Arqueta 1

PR1

PR2

Arqueta 3

0

15,42

11,74

6,26

15,42

27,16

Distància Parcial (m)
Distància acumulada (m)

0

Cota terreny (m)

1308,78

Cota rasant canonada (m)

-

1308,42

Fondària rasant

-

0,36

0,53

1,338

0,508

Cobertura

-

0,27

0,44

1,248

0,418

TRAM

ARQ1-PR1

PR1-PR2

PR2-ARQ3

Pendent

3,94

5,96

3,33

velocitat Qmh/2 (m/s)

0,54

0,59

0,50

velocitat Qpunta (m/s)

1,11

1,28

1,05

ARQ1-PR4

PR4-PR5

PR5-ARQ3

TRAM
velocitat calat=D (m/s)
Q (calat=D) (m3/s)

33,42

1307,78
1306,25
1307,25 1306,442 1305,742 1305,442

1,88

2,32

1,73

0,009

0,011

0,008

1305,64
1305,275

-

0,808

0,365

-

0,718

0,275

-
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A.3TRAM SORTIDA DELS AIGUAMOLLS
Pou

PR3

PR4

PR5

PR9

0

10,18

13,84

25,41

Distància Parcial (m)
Distància acumulada (m)

0

Cota terreny (m)
Cota rasant canonada (m)

10,18

1308,94
1307,83

1305,975
1305,4
1306,3 1305,4

24,02

49,43

1305,834

1305,58

1304,6

1304,6

1303,7

-

Fondària rasant

-

2,64

0,575

0,575

1,234

1,234

1,88

-

Cobertura

-

2,55

0,485

0,485

1,144

1,144

1,79

-

TRAM

PR3-PR4 PR4-PR5 PR5-PR9

Pendent

8,84

5,78

3,54

velocitat Qmh/2 (m/s)

0,72

0,58

0,51

velocitat Qpunta (m/s)

1,50

1,26

1,08

TRAM
velocitat calat=D (m/s)
Q (calat=D) (m3/s)

PR1-PR2 PR2-PR3 PR3-PR9
2,47

2,00

1,57

0,013

0,011

0,008
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A.4 BY-PASS I COL·LECTOR DE SORTIDA
Pou de registre
Distància Parcial (m)
Distància acumulada (m)
Cota terreny (m)
Cota rasant canonada (m)
Fondària rasant (m)
Cobertura (m)

TRAM

Desbast
PR6
PR7
PR8
PR9
PRC-7
P.Abocament
0
7,12
13,6
16,07
5,78
11,76
10,45
0
7,12
20,72
36,79
42,57
54,33
64,78
1308,77
1308,73
1308,02
1306,23
1305,58
1303,59
1299,07
1308,42 1308,00 1308,00 1307,30 1306,70 1305,50 1305,20 1304,80 1303,40 1302,50 1300,70 1299,00
0,35
0,73
0,73
0,72
1,32
0,73
1,03
0,78
2,18
1,09
2,89
0,07
0,035
0,415
0,415
0,405
1,005
0,415
0,715
0,465
1,865
0,775
2,575
-

Desbast-PR6

PR6-PR7

PR7-PR8

PR8-PR9

PR9-PR-C7

PR-C7-P.aboc

Pendent

5,99

5,33

7,32

6,93

7,66

16,26

velocitat Qmh (m/s)

0,60

0,64

0,67

0,65

0,68

0,86

velocitat Qdil (m/s)

1,29

1,22

1,37

1,33

1,40

1,86

Desbast-PR6

PR6-PR7

PR7-PR8

PR8-PR9

PR9-p.aboc

TRAM
velocitat calat=D (m/s)
Q (calat=D) (m3/s)

4,53

4,27

5,01

4,87

5,12

0,263

0,248

0,290

0,283

0,297
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1.

INTRODUCCIÓ

En el present annex es realitzen els càlculs per a les estructures adoptades en l’execució de l’obra
civil de l’EDAR de Farrera. Aquests estructures consisteixen en el tanc Imhoff, que constitueix el
tractament primari.
La normativa seguida és la normativa espanyola vigent, la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE08”. De manera complementària, el dimensionament de l’armadura i la comprovació dels Estats Límit
s’ha realitzat seguint el mètode establert en el llibre “Hormigón Armado” (Jiménez Montoya et al.,
2000) en el capítol 25. Dipòsits. Aquest llibre està basat en la EHE i ajustat a l’eurocodi, de manera
que totes les hipòtesis i càlculs realitzats seguint el model del llibre queden també dins la normativa.
En l’apèndix es mostren les taules de valors i àbacs utilitzats en els càlculs.

2.

BASES DE CÀLCUL

2.1.1 Nivell de control i coeficients de seguretat
En nivell de control d’execució serà normal.
Coeficients de seguretat per l’Estat Límit Últim (EHE taula 12.1a):
Coeficient de majoració d’accions permanents:

1,35

Coeficient de majoració d’accions permanents no constants:

1,5

Coeficient de majoració d’accions variables:

1,5

Coeficients parcials de seguretat per als materials(EHE taula 15.5):
Formigó: Coeficient de minoració de resistència:

γc=1,5

Acer: Coeficient de minoració de resistència:

γs=1,15

2.1.2 Classes d’exposició
Classe d’exposició (EHE taula 8.2.2-8.2.3 )
IV: corrosió per clorurs
Qb: atac químic mitjà
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La classe general dels elements estructurals de formigó armat d’aquesta obra són de classe IV en tots
els elements, ja que contindran aigua, possiblement amb clorurs d’origen diferent al marí. Com a
classe específica d’exposició es pren d’agressivitat química mitja (Qb), classe en la que es cita com a
exemple d’aplicació les instal·lacions de conducció i tractament d’aigües residuals. No s’ha considerat
la classe d’exposició gel-desgel perquè en estar soterrada queda protegida d’aquest fenomen.

2.1.3 Característiques dels materials
Les característiques dels materials es corresponen amb les recomanacions de la EHE-08.
Formigó:
Formigó estructural: HA-30/P/20/IV+Qb
Característiques mecàniques del formigó:
Resistència característica (fck): 30 N/mm2
Resistència de càlcul

=

= 20 /

Acer:
Acer per a armadures: B 500 S .
Característiques mecàniques de l’acer:
Resistència característica (fyk): 500 N/mm2
Resistència de càlcul

=

= 435,8 /

Es considera una densitat del formigó armat de 2,5 t/m3 (EHE 10.2).

2.1.4 Paràmetres geotècnics
S’ha estimat una tensió admissible del terreny per les lloses de fonamentació de 2 kg/cm2.

2.1.5 Durabilitat: fissuració i recobriment mínim
Durabilitat
Recobriment nominal: rnom= rmin +Δr = 40mm+10mm =50mm (EHE 37.2.4.1)
Fissuració i recobriment:
En dipòsits, que es corresponen amb l’ambient IV+Qb (segons taules 8.2.2., 8.2.3.a i 8.2.3.b. de la
EHE-08), el valor d’obertura de fissures és: wmàx=0,1mm.
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El recobriment mínim és de 5 cm.

3.

CÀLCUL ESTRUCTURAL DEL TANC IMHOFF

Es tracta d’un dipòsit de planta rectangular.
Dimensions del tanc:
Alçada interior=3,9m
Amplada= 2,7 m
Llargada=4,7m

3.1

HIPÒTESIS I CÀRREGUES

D’acord amb les recomanacions de Jiménez Montoya et al. en el llibre ”Hormigon armado”, per
dipòsits de petit tamany com és el cas de la EDAR de Farrera, l’estructura del dipòsit és monolítica,
formada per plaques empotrades si. Per a dipòsits de major tamany, la solera s’independitza de les
parets mitjançant una solera perimetral. En aquest cas, però, les parets i la solera formen un bloc
solidari, de manera que no cal estudiar l’estabilitat de les parets davant de bolcament.
Segons el mateix llibre, les accions que cal considerar són l’empenta del terreny i la pressió
hidrostàtica. Eventualment també es poden considerar sobrecàrregues que actuïn sobre el terreny
adjacent o sobre la mateixa estructura. En aquest cas, la part superior del dipòsit no és transitable,
de manera que les sobrecàrregues variables són negligibles i no s’han considerat per simplicitat dels
càlculs.
El comportament laminar de les parets d’aquestes estructures permet una separació entre els
esforços de membrana, especialment la tracció horitzontal dels esforços de flexió. El mètode utilitzat
consisteix en determinar independentment les armadures de flexió de les de tracció simple i després
sumar-les.
Els casos que generen les situacions més desfavorables són: empenta en repòs del terreny amb el
dipòsit buit i empenta del contingut del dipòsit en el seu màxim nivell abans que s’hagi efectuat el
reblert de terres.

3.1.1 Cas de càrrega 1: dipòsit buit amb empenta de terres
Aquest cas inclou la situació de dipòsit buit, i els esforços corresponen amb els produïts per
l’empenta de les terres. A combinació d’esforços es multiplicarà l’esforç de l’empenta de
terres per un factor d’accions desfavorables de 1,5.
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L’empenta de terres es modelitza com a una càrrega triangular (o pressió hidrostàtica) de
valor 0,00 a la cota de referència (hmàx) i del valor q a la seva base, amb
=

1
γ
3

On 1/3 és el coeficient d’empenta activa (per a un angle de fricció de 30º i sense cohesió) i γt
és la densitat del terreny , considerada de 18 kN/m3(figura 1).

Figura 1. Lleis de moments flectors a la paret i a la solera. Font: “Hormigón
Armado” (Jiménez Montoya et al., 2000)

3.1.2 Cas de càrrega 2: dipòsit ple sense empenta de terres
Aquest cas inclou la situació de dipòsit ple, i sense els esforços corresponen amb els produïts
per l’empenta de les terres. En aquest cas, doncs, es considera només els esforços deguts a la
pressió hidrostàtica del líquid emmagatzemat. Per la combinació d’esforços es considerarà
un factor de 1,5.
Per a la modelització dels esforços hidrostàtics s’ha considerat un pes específic de l’aigua de
1 T/m3(figura 2).

Figura 2. Lleis de moments flectors a la paret i a la solera. Font: “Hormigón
Armado” (Jiménez Montoya et al., 2000)

5
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Les sobrecàrregues d’ús són accions derivades de la utilització de l’estructura, i per tant no
són constants en posició ni magnitud. Com que no es permetrà el pas de tràfic rodat, les
sobrecàrregues seran molt petites i no s’han considerat en els càlculs.

3.2

PARET MAJOR

El principal problema de càlcul de les parets de dipòsits consisteix en la comprovació a fissuració. A
tal efecte s’emprarà el mètode d’Estat Límit d’obertura de fissures. L’obertura màxima de les fissures
serà de wmax = 0,1 mm. El càlcul de les armadures de flexió es determinarà mitjançant les
consideracions de fissuració.

3.2.1 Geometria de la peça
Ample

b=4,35m

Cantell

h=0,35m

Per qüestions de durabilitat, es calcula el cantell útil (EHE 37.2.4). Es suposa armadura longitudinal
de φ12.
d= h- rnom –φ/2 =350mm-50mm-12/2mm=294mm
rnom= rmin +Δr =40mm+10mm

3.2.2 Armadura vertical
3.2.2.1 Armadura vertical de l’empotrament
Determinació de moments flectors
!

= α q z
α= coeficient que es determina a partir d’una taula en funció de la relació h/a
mve= moment unitari de servei a l’empotrament, en kN·m/m

Prenent una relació h/a de 1, el coeficient α té el valor de 0,035.
Empenta de terres:
1
1
= · % · & = · 18 ' ⁄
3
3
!

4,3

= 25,8 ' ⁄

= 0,035 · q · z = 0,035 · 25,8 ' ⁄

Empenta hidrostàtica:

· (4,3 ) = 16,7 ' ⁄
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= %- & = 10 ' ⁄
!

4,3

= 43 ' ⁄

= 0,035 · q · z = 0,035 · 43 ' ⁄

· (4,3 ) = 27,8 ' ⁄

Fissuració:
Comencem prenent el moment unitari més desfavorable, que correspon al de l’empenta
hidrostàtica.

'=

0,6 ·
0,6 27,8 ' ⁄
=
= 0,013
1
(1,39 − 0) · 0 · 10
(1,39 − 0,35) · 0,35 · 101
k: mòdul de fissuració
e: gruix de la paret, en metres
m: moment unitari de servei, en kN·m/m

Com que el valor de k no surt a l’àbac de dimensionament, es pren l’armadura mínima.

Armadura mínima geomètrica
ρ=2,0‰ ( armadura mínima recomanada per Jiménez-Montoya)
As= b·d·ρ= 5,9 cm2/ml

Armadura mínima mecànica
23 = 0,04 ·

⁄

· 2 = 6,4 4

5

3

Utilitzant una armadura φ12 amb una separació entre barres de 15cm, que significa una àrea
total sobre la longitud total (4,35m) de As= 32,8 cm2. Per tant, l’armadura per metre lineal de
longitud queda en 7,54cm2/ml, superior a l’armadura mínima geomètrica i mecànica.
Comprovació a trencament
És necessari comprovar la secció a trencament de manera que es garanteixi un coeficient de
seguretat γf no inferior a 1,4.
7 ·

Quantia mecànica: 6 = :·8 ·
Moment reduït:

9

=0,0073

9

; = 6 · (1 − 0,6 · 6)=0,07

7

8
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Moment útil:

<

=; =

Coeficient de seguretat:

> =

= 121,01 '
?
@A

⁄

= 4,3 > 1,4

3.2.2.2 Armadura vertical al vano
Es segueix el mateix procediment que en el cas anterior. Per determinar els moments
flectors, el coeficient α té el valor de 0,010, de manera que les sol·licitacions són encara
menors. Per aquest motiu es dimensiona amb la mateixa armadura mínima que en el cas
anterior.

3.2.3 Armadura horitzontal
3.2.3.1 Armadura horitzontal d’empotrament
Empenta de terres:
!

= 0,030 · qt · z = 0,030 · 25,8 ' ⁄

· (4,3 ) = 14,3 ' ⁄

Empenta hidrostàtica:
!

= 0,030 · qw · z = 0,030 · 43 ' ⁄

· (4,3 ) = 23,85 ' ⁄ l

Fissuració per flexió:
E,F·

' = (G,HIJ!)·! K ·GEL =

E,F· H,MN OP⁄
(G,HIJE,HN)·E,HNK ·GEL

= 0,011

Com en el cas anterior, aquest valor de k és inferior al que surt als àbacs i per tant es pren
armadura mínima.
Armadura mínima geomètrica (EHE.42.3.5)
ρ=3,2‰ (murs, armadura horitzontal)
As= b·d·ρ= 9,4 cm2/ml

3.2.3.2 Armadura horitzontal de tracció per l’empenta hidrostàtica
A l’armadura calculada per flexió cal sumar-li l’armadura de tracció causada per l’empenta
hidrostàtica. L’esforç sobre la paret es calcula amb la fórmula següent, amb βp en funció de la
relació h/a. En aquest cas, h/a=1 i βp=0,3. Es calcula amb una tensió admissible baixa, de
100N/mm2.
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:Q

=

2TQ =

RQ &
2
U3,

%

:Q

= 27,7 ' ⁄

= 2,8 4

⁄

l

l

Aquesta quantitat s’ha de repartir en les dues cares, de manera que l’armadura total serà:
At=9,4 + 2,8/2 = 10,8
Utilitzant una armadura φ12 amb una separació entre barres de 10cm, que significa una àrea
total sobre la longitud total (4,30m) de As= 47,50 cm2. Per tant, l’armadura per metre lineal
de longitud queda en 11,05 cm2/ml, superior a l’armadura mínima geomètrica i mecànica.

3.2.4 Comprovació a tallant
Cal comprovar si l’espessor de la paret és suficient per resistir l’esforç tallant sense necessitat
d’armadura de tallant. Es comprova mitjançant la fórmula de la Instrucció espanyola per a plaques:
G⁄H
=
O*

V< = 0,12W (100 XY
On,
W =1+[

EE

XY = 2‰

G]

\

= 1,82

quantia d’armadura longitudinal

V< = 116,68 ' /
Per altra banda, els esforços tallants per una relació h/b= 1,0 són:
Empenta de terres:
V

= 0,295 q_ z

= 0,295 25,8 ' ⁄

(4,3 ) = 32,73 ' ⁄

Empenta hidrostàtica:
V

= 0,295 · q` · z

Coeficient de seguretat:

= 0,295 · 43 ' ⁄

> =a

a?

bcd

· (4,3 ) = 54,5 ' ⁄ l

= 2,14 > 1,5

9
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El coeficient de seguretat és superior al mínim establert de 1,5, de manera que la comprovació de la
resistència a tallant sense armadura de tallant és satisfactòria.

3.2.5 Resum armadura paret major
Taula 1. Resum armadura paret major
φ

Separació
(cm)

Nº
barres

At
2
(cm /m)

Armadura
vertical*

12

15

29

7,54

Armadura
horitzontal*

12

10

42

11,05

*armadura a disposar cada cara.

3.3

PARET MENOR

Fent els càlculs anàlegs als de la paret major, i donat que es tracta d’un cas més favorable en ser la
longitud menor, s’arriba a la conclusió que l’armadura necessària correspon amb l’armadura mínima
i per tant es disposarà la mateixa armadura que en la paret major.

3.4

PLACA DE FONS

3.4.1 Geometria de la peça
Ample

b=4,35m

llarg

a=2,35m

cantell

e=0,40m

Per qüestions de durabilitat, es calcula el cantell útil (EHE 37.2.4). Es suposa armadura longitudinal
de φ16.
d= h- rnom –φ/2 =400mm-50mm-16/2mm=342mm
rnom= rmin +Δr =40mm+10mm
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3.4.2 Armadura inferior de la placa de fons
L’armadura inferior de la placa de fons es determinen a partir del cas de càrrega en què el dipòsit
està buit, a partir dels moments ocasionats per l’empenta de terres i considerant també el pes de les
parets del dipòsit . S’ha considerat un pes del formigó armat de 25 kN/m3.
Pes paret i llosa superior:

p= 44,73 kN/m

Els moments de càlcul es poden determinar a partir de les següents fórmules, deduïdes a partir dels
moments corresponents a plaques empotrades en els quatre costat sotmeses a càrrega uniforme.
!

:!

= 0,10 p (a + b* = 0,10 44,73 ' ⁄
= 0,10 · p · (a + b) ·

· (4,35 + 2,35 ) = 29,97 '

a
= 0,10 · 44,73 ' ⁄
b

· (4,35 + 2,35 ) = 16,19 '

⁄
⁄

Fissuració per flexió:
Per l’armadura paral·lela al costat a:
'=

E,F·
(G,HIJ!)·! K ·GEL

E,F· I,Ih OP⁄
(G,HIJE,1)·E,1 K ·GEL

=

= 0,011

Com en el cas anterior, aquest valor de k és inferior al que surt als àbacs i per tant es pren armadura
mínima. Per l’armadura paral·lela al costat b succeeix el mateix.
Armadura mínima geomètrica
ρ=2‰ (lloses)
As= b·d·ρ= 6,84 cm2/ml
Armadura mínima mecànica
23 = 0,04 ·

⁄

· 2 = 7,9 4

5

3

Armadura de tracció
A l’armadura calculada per flexió cal sumar-li l’armadura de tracció causada per l’empenta
hidrostàtica. L’esforç sobre la paret es calcula amb la fórmula següent, amb βp en funció de la relació
h/b. En aquest cas, h/b=1 i βf=0,4. Es calcula amb una tensió admissible baixa, de 100N/mm2.

:

=

2T =

R ·& ·%
= 36,98 ' ⁄
2
:

U3,

= 3,7 4

⁄

l

l
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Aquesta quantitat s’ha de repartir en les dues cares, de manera que l’armadura total serà:
At=7,9 + 3,7/2 = 9,75 cm2/m
Utilitzant una armadura φ16 amb una separació entre barres de 20cm, que significa una àrea total
sobre la longitud total de As= 44,2 cm2 i una armadura per metre lineal de longitud de 10,17 cm2/ml
en les armadures paral·leles al costat b i de As= 24,13 cm2 o 10,26 cm2/ml a les armadures paral·leles
al costat a. En els dos casos la quantia és superior a l’armadura mínima geomètrica i mecànica.

3.4.3 Armadura superior de la placa de fons
L’armadura superior de la placa de fons es determina a partir dels moments d’empotrament a les
parets corresponents, en el cas de càrrega de dipòsit ple. Els moments d’empotrament són els que ja
s’han calculat per la paret major:
ij

=

!

= kl, mn ' ⁄

Amb aquest valor en el moment, k= 0,013 de manera que l’armadura necessària és la mínima.
A l’armadura mínima cal sumar-li l’armadura de tracció simple, de manera que queden les mateixes
quantitats que el l’armadura inferior.

3.4.4 Comprovació a tallant
Efectuant els mateixos càlculs que els realitzats per la paret major, es comprova que l’armadura a
tallant no és necessària per la placa de fons.

3.4.5 Resum armadura placa de fons
Taula 2. Resum armadura placa de fons
φ

Separació
(cm)

Nº
barres

At
2
(cm /m)

Armadura paral·lela
costat menor*

16

20

22

10,17

Armadura paral·lela
costat major*

16

20

12

10,26

*armadura a disposar cada cara (superior i inferior)
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3.5

LLOSA SUPERIOR

Per simplicitat en la construcció, la llosa superior estarà formada per plaques prefabricades.
Considerant que els esforços de la llosa superior són molt reduïts, aquesta s’hauria de dimensionar
per a quanties mínimes.
Armadura mínima geomètrica
ρ=1,8‰ (lloses, EHE 42.3.5)
As= d·ρ= 4,39 cm2/ml a repartir entre les dues cares.
Armadura mínima mecànica
23 = 0,04

9
9

2 = 4,5 4

⁄

5 a la cara sol·licitada a flexió.

S’ha optat per posar barres de φ12 cada 20cm a la cara superior i inferior, que suposa una quantia
d’armadura de 5,65 cm2/ml , superior a la quantia mínima geomètrica i mecànica.

3.6

COMPROVACIÓ DELS FONAMENTS

Cal comprovar que el terreny té una capacitat portant suficient per tal de suportar els esforços
transmesos pel pes de l’aigua i pels elements de fàbrica. La càrrega sobre el terreny vindrà donada
per la suma del pes del tanc més el pes de l’aigua.
A partir de les dimensions del tanc i de considerar un pes específic de 25kN/m3 per al formigó s’obté
que el pes del tanc és de 778,93 kN. Per altra banda, el pes de l’aigua resulta de 344kN. Dividint la
suma d’aquestes dues quantitats entre la superfície del tanc, que és de 12,69 m2, resulta un tensió
que es transmet al terreny de 64,09 kN/m2.La càrrega admissible del terreny s’estima en 200 kN/m2.
El coeficient de seguretat és de 3,12 i es considera satisfactori.

3.7

COMPROVACIÓ D’ESTABILITAT PER SUBPRESSIONS

Per verificar que no és possible la flotació del dipòsit es considerarà només el pes propi del dipòsit i
una empenta hidrostàtica aplicada a la base inferior de la solera en el cas que el nivell freàtic estigués
en superfície.
Empenta hidrostàtica : o = p
El coeficient de seguretat queda:

%- = 12,69

4,9

10 ' ⁄

= 621,81 '

q

> = r = 1,3 > 1,1

D’aquesta manera queda comprovada l’estabilitat per subpressions del tanc.

13
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APÈNDIX

Figura 3. Àbac de dimensionament per fissuració: valors de k per una amplada de
fissura de 0,1 mm. Font: “Hormigón Armado” (Jiménez Montoya et al., 2000)
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Figura 4. Esforços de tracció i valors de β. Font: “Hormigón Armado” (Jiménez
Montoya et al., 2000)
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és justificar l’estabilitat dels talussos dels aiguamolls projectats. Com a
mètode de càlcul s’han seguit les recomanacions del “Manual para el diseño, construcción,
explotación y mantenimiento de balses” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y MarinoCEDEX-CNEGP, que és un referent en el camp de les preses i embassaments de regulació.

2.

TALUSSOS

Els aiguamolls es projecten com basses excavades en una superfície d’explanació formada
parcialment en desmunt i terraplè respecte el terreny natural. La profunditat màxima de la bassa és
de 0,95m. L’altura màxima de terraplè és de 1,30 m i de desmunt de 3,5 m. La bassa es dissenya amb
un camí de coronació transitable de 3 metres d’amplada en el costat de terraplè, amb un pendent
transversal del 1% cap a fora de la bassa.
A continuació s’estudien els diferents aspectes relacionats amb l’estabilitat de l’excavació i dels
talussos interiors i exteriors de la bassa.

2.1
2.1.1

ESTABILITAT GLOBAL
Situacions de càlcul

Les dimensions dels talussos, i concretament el seu pendent han de ser tals que garanteixin
l’estabilitat en totes les situacions que es puguin donar al llarg de la seva vida útil. L’anàlisi
d’estabilitat ha de contemplar una sèrie de casos amb el seu corresponent factor de seguretat (taula
1).
Situació final de construcció. Aquesta situació s’analitzarà en els casos en els que el dic
estigui constituït majoritàriament per materials argilosos i es pugui suposar que no hi ha
hagut dissipació de la pressió intersticial durant el procés de construcció (figura 1a).
Bassa plena. Aquesta hipòtesi correspon a la situació en què la bassa es troba plena. En
funció de la impermeabilització es considera una línia piezomètrica diferent. Les figures
1.b.1, 1.b.2 i 1.b.3 mostren els casos de bassa amb element d’impermeabilització extern,
sense element d’impermeabilització extern amb dren horitzontal i element
d’impermeabilització extern dren mixt.
Trencament de l’element d’impermeabilització extern. Aquesta hipòtesis suposa el nivell
màxim d’aigua a la bassa (figura 1c).
Desembassament ràpid. Aquesta hipòtesi contempla la situació donada per un buidatge de la
bassa a una velocitat major que la necessària perquè es produeixi un drenatge del cos del
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dic, cosa que provocaria la presència de sobrepressions intersticials a l’interior del dic (figura
1d)

1.a

1.b.1

1.b.2

1.b.3

1.c

1.d

Figura 1. Situacions de càlcul per l’estabilitat dels talussos de tancament de la bassa. Font:
Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas. Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-CEDEX-CNEGP.

Taula 1. Coeficients de Seguretat mínims per als càlculs d’estabilitat global del dic de
tancament i els seus fonaments. Font: Manual para el diseño, construcción, explotación y
mantenimiento de balsas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-CEDEXCNEGP.
Situació de disseny

F.S.

Final de construcció

1,3

Bassa plena

1,5

Trencament de l’element
d’impermeabilització extern

1,3

Desembassament ràpid

1,1

Com s’ha justificat a l’Annex 6. Geologia i geotècnia del present document, donades les
característiques del projecte l’aplicació de la Norma de construcció sismoresistent no és obligatòria
de manera que no cal fer càlculs d’estabilitat dinàmica.
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2.1.2

Àbacs de dimensionament

En el manual citat anteriorment i que s’ha pres com a referència en aquest projecte, proposa uns
àbacs per al dimensionament del talús a partir de l’altura de la bassa, el tipus de terreny del dic i les
condicions sísmiques de la zona. Com a gran avantatge, la utilització d’aquests àbacs permeten el
disseny dels talussos sense haver de realitzar cap càlcul addicional i compleixen els factors de
seguretat indicats a la taula 1 per les diferents situacions de càlcul previstes.
El tipus de material es defineix d’acord amb la Classificació Unificada de Sòls (USCS). Les condicions
sísmiques de l’emplaçament vénen definides a partir del coeficient sísmic segons la Norma de
Construcció Sismoresistent (REAL DECRETO 997/2002, de 27 de setembre). Segons aquesta, a Farrera
li correspon un coeficient α=0,05.

Figura 2. Inclinacions dels talussos interior i exterior per zones de coeficient sísmic
α comprès entre 0,04 i 0,08. Font: Manual para el diseño, construcción, explotación
y mantenimiento de balsas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino-CEDEX-CNEGP.

Com es pot observar, en l’àbac es contemplen altures superiors a les presents en el projecte. No
obstant, per tots els tipus de sòl el talús de 1,5H:1V és acceptable. En base a això, s’adoptarà un
pendent màxim de 1,5H:1V per als talussos en terraplè i desmunt.

2.2

INTEGRITAT

Per integritat s’entén la necessitat que tots els components del talús es mantinguin units al llarg de la
vida útil de l’obra. Els principals riscos en aquest aspecte són l’erosió interna, l’erosió externa i el
desbordament per coronació.
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a.

Erosió interna
Consisteix en l’arrossegament del material del dic a causa de la filtració d’aigua a través
d’aquest. Donat que la bassa està impermeabilitzada, no ha d’existir un flux d’aigua cap a
l’exterior. Els controls periòdics de manteniment en el nivell d’aigua i cabals d’entrada i
sortida han de servir per detectar les fugues eventuals que podrien ser responsables
potencials de problemes d’aquest tipus.

b.

Erosió externa
Consisteix en l’erosió de la superfície del talús. En el cas del talús interior, la capa de geotèxtil
i d’impermeabilització evita aquest fenomen. En el cas del talús exterior, la vegetació
controlada serà l’encarregada de fixar el sòl. No obstant, cal evitar un creixement excessiu de
la vegetació ja que les arrels profundes poden ocasionar problemes a la integritat del talús i
fins i tot perforar la impermeabilització. Per minimitzar l’erosió a causa de l’escorrentia
d’aigua de pluja, s’ha dissenyat una cuneta que recorre el perímetre de les explanacions amb
capacitat de drenar l’aigua per una pluja de període de retorn de 100 anys.

c.

Desbordament per coronació
El desbordament per coronació podria ocasionar l’arrossegament de partícules de la superfície
del talús, però es tracta d’un escenari molt poc provable.

2.3

IMPERMEABILITAT

La impermeabilitat i estanquitat de la bassa es pot aconseguir mitjançant l’ús de material argilós
compactat o bé amb làmines impermeabilitzants. Per tal d’evitar la contaminació del subsòl i les
aigües freàtiques es descarta l’ús de material natural i s’opta per disposar una làmina
impermeabilitzant de PEAD de 3 mm.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és la descripció del camí d’accés a la EDAR. Per dimensionar el ferm
s’utilitzaran les indicacions de la Instrucció Espanyola de Carreteres 6.1.-I.C i 6.2.-I.C segons les quals,
pel dimensionament de camins s’han de conèixer tant les característiques del tràfic pesat com també
les característiques de l’explanada sobre la que s’assentarà el ferm.

2.

DESCRIPCIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS

El camí d’accés té 2,8 m d’amplada en els trams rectes i una longitud de 273,44 m. El traçat segueix
un camí actual de terra (figura 1), que no compleix les condicions necessàries. L’amplada del camí
possibilita el pas d’un camió en un únic sentit. Les fotografies del final d’aquest annex mostren l’estat
actual del camí. L’únic trànsit que s’espera és els dels vehicles de manteniment de l’estació
depuradora, sigui el camió que faci l’extracció dels fangs com algun turisme per a les tasques de
manteniment rutinàries. Esporàdicament també pot passar algun vehicle agrícola en direcció als
prats adjacents al terreny de la EDAR. Per tal d’accedir al camí d’accés s’haurà de travessar el poble
de Farrera i prendre la carretera en direcció a Alendo, on a l’alçada corresponent un cartell indicarà
l’EDAR correctament.
Les tasques de condicionament del camí consistiran en treure la vegetació, anivellar i fer el
moviment de terres necessari amb la maquinària adequada i realitzar el ferm.
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Fig 6

Fig 5

Figura 1. Ubicació del camí d’accés i de les fotografies.

La categoria de trànsit s’estableix segons la instrucció 5.2 en funció del nombre de vehicles pesats
que hi circulen al dia. Es preveu que el trànsit en el camí d’accés a la EDAR consisteixi tan sols en els
vehicles de manteniment i esporàdicament algun vehicle agrícola que accedeixi als prats propers. Així
doncs s’estableix la categoria de trànsit més baix, que correspon al tipus T42 (< 25 vehicles
pesats/dia).

Figura 2. Categories de trànsit (5.2-IC)
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3.

CATEGORIA D’EXPLANADA

La categoria d’explanada té influència en el tipus de ferm aplicable i en el gruix de les capes. Per tal
de caracteritzar el sòl, seria necessari l’elaboració d’uns assaigs per obtenir paràmetres coma ara el
CBR o la densitat màxima, necessaris per la classificació. Degut a la impossibilitat de realitzar aquests
assajos es suposarà una categoria d’explanada del tipus E1.

4.

FERM

Conegudes la categoria de trànsit i la categoria d’explanada, la Instrucció de carreteres 5.2 estableix
les seccions de ferm necessàries (figura 3). Segons la taula d’aquesta mateixa Instrucció, s’opta per
la secció 4214, que constitueix en una capa inferior de tot-u artificial de 20 cm de gruix mínim i una
capa de formigó de ferms de gruix mínim de 18cm (figura 4). S’opta pel formigó enlloc de la mescla
bituminosa per la seva durabilitat i funcionalitat en zones fredes. Els camins de la zona d’aquestes
característiques tenen aquest tipus de ferm.
Per als ferms de carretera amb categoria de trànsit T42, el paviment és de formigó en massa amb
juntes sense passadors. S’utilitzarà formigó tipus HF-4,0.

Figura 3. Seccions de ferm segons el trànsit i l’explanada (IC)
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Figura 4. Secció de ferm escollida

5.

FOTOGRAFIES DEL CAMÍ EXISTENT

Figura 5. Fotografia del camí actual en el punt PK 00+200.

Projecte de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)
Annex 13. Camí d’accés

Figura 6. Fotografia del camí actual en el punt PK 00+240 .
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1.

INTRODUCCIÓ

Aquest apartat té com objectiu definir totes les superfícies afectades per la realització de l’obra així
com dels serveis afectats, tant de manera temporal com indefinida. Per altra banda, és també
objectiu d’aquest Annex donar a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de necessària
ocupació.

2.

DEFINICIÓ DE L’AFECCIÓ DE SUPERFÍCIES

En el Projecte constructiu d’estudi existeixen diferents tipologies d’afeccions a superfícies:
expropiació, ocupació temporal i servitud de pas.

2.1

EXPROPIACIÓ

La superfície afectada per l’expropiació és la corresponent a la parcel·la on s’ubica la E.D.A.R.

2.2

SERVITUD DE PAS

La servitud de pas és necessària per tal de poder tenir una franja de pas per a tasques de
manteniment. Els pous de registre, en cas que fossin necessaris, no seran objecte d’expropiació.
Pel cas dels col·lectors, la imposició de servitud de pas s’hauria de realitzar en una franja de 3 metres
centrada en l’eix de la canonada (1,5 m a cada costat).

2.3

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.
La zona d’ocupació temporal aplicarà als costats dels trams dels col·lectors, del camí d’accés i
parcel·la de l’EDAR per tal de poder executar les obres. S’estableix una franja de 12m d’amplada total
dins de la qual es farà desaparèixer tota mena d’obstacle.
L’àrea de personal d’obra i acopis s’ha ubicat en una parcel·la adjacent a la de la futura estació
depuradora.
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3.

3.1

AFECCIONS AL PARCEL·LARI

RELACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS

Per fer possible l’execució de les obres és necessària l’ocupació dels terrenys. La relació de béns i
drets afectats, juntament amb els plànols parcel·laris corresponents, permeten tramitar l’expedient
d’expropiació corresponent. Tots els terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de
Farrera, a la comarca del Pallars Sobirà.
Per la realització d’aquest apartat s’ha consultat la informació disponible a la “Sede Electrónica del
Cadastro que el Ministerio de Economia y Hacienda” d’Espanya posa a disposició dels ciutadans per a
ús personal.
Les actuacions previstes en el present projecte es desenvolupen totes en zona rústica, on el principal
ús és l’agrari.
La parcel·la on es situarà l’EDAR no es troba dins de cap de les zones definides segons el Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. En l’esmentat
reglament es defineixen les següents delimitacions per a carreteres convencionals:
Zona de domini públic: franja de terreny a cada costat de l’aresta exterior d’esplanació
de 3m.
Zona de servitud: dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, delimitades
interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies paral·leles a les
arestes exteriors de l’esplanació de 8m.
Zona d’afectació: dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, delimitades
interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les
arestes exteriors de l’esplanació de 30m.
Línia d’edificació: se situa mesurada horitzontalment a partir de l’aresta exterior de la
carretera, a 25m. En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol
tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin
imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les construccions existents.
Per tant, l’EDAR projectada no es troba dins de cap dels anteriors límits.
Pel que fa a la relació de finques afectades per l’execució del projecte, es realitza una fitxa per a cada
una d’elles, indicant entre d’altres la referència cadastral, la superfície d’afectació i la tipologia de
terrenys afectats.
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FITXA NUM. 1
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

1
25111A001001330000QT

Localització

Polígon 1, parcel·la 133. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

6.125 m

2

Superfície expropiada

935,163 m

Superfície de servitud

27,6 m

Superfície ocupació temporal

191,6 m

Aprofitament del terreny

2

2
2

Prats

FITXA NUM. 2
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

2
25111A001001320000QL

Localització

Polígon 1, parcel·la 132. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

1.524 m

Superfície expropiada

0m

2

Superfície de servitud

0m

2

Superfície ocupació temporal
Aprofitament del terreny

2

1403,49 m
Prats

2
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FITXA NUM. 3
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

3
25111A001001360000QO

Localització

Polígon 1, parcel·la 136. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

31.419 m

2

Superfície expropiada

0m

Superfície de servitud

169,915 m

2

Superfície ocupació temporal

340,074 m

2

Aprofitament del terreny

2

Prats

FITXA NUM. 4
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

4
25111A001001280000QP

Localització

Polígon 1, parcel·la 128. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

190 m

2

Superfície expropiada

0m

Superfície de servitud

17,278 m

2

Superfície ocupació temporal

49,029 m

2

Aprofitament del terreny

2

Matolls

5
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FITXA NUM. 5
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

5
25111A001001270000QQ

Localització

Polígon 1, parcel·la 127. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

802 m

2

Superfície expropiada

0m

Superfície de servitud

146,283 m

Superfície ocupació temporal

241,87 m

Aprofitament del terreny

2
2

2

Prats

FITXA NUM. 6
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte
Ref. Cadastral

6
25111A001001220000QW

Localització

Polígon 1, parcel·la 122. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

4.780 m

2

Superfície expropiada

0m

Superfície de servitud

65,463 m

2

Superfície ocupació temporal

146,11 m

2

Aprofitament del terreny

2

Forest baixa
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FITXA NUM. 7
Municipi

Farrera

Comarca

Pallars Sobirà

Finca del projecte

7

Ref. Cadastral

25111A001001310000QP

Localització

Polígon 1, parcel·la 131. Ribatell, Farrera

Qualificació

Rústica

Ús principal del sòl

Agrari

Superfície total

2.575 m

Superfície expropiada

0m

2

Superfície de servitud

0m

2

Superfície ocupació temporal

95,2 m

Aprofitament del terreny

3.2

2

2

Prats

VALORACIÓ ECONÒMICA

La taula 1 mostra una relació de les superfícies a valorar.
Taula 1. Relació de les superfícies afectades
Núm
finca

Referència parcel.la

1

25111A001001330000QT

2

25111A001001320000QL

3

25111A001001360000QO

4

25111A001001280000QP

5

25111A001001270000QQ

6

25111A001001220000QW

7

25111A001001310000QP
TOTAL

Tipus terreny

S.Servitud

S.O. Temporal

Expropiacions

Rústic privat
2
(m )

Rústic privat
2
(m )

Rústic privat
2
(m )

27,6

191,6

935,163

Prats

0

0

1403,49

Prats

169,915

340,074

0

Prats

17,278

49,029

0

Matolls

146,283

241,87

0

Prats

65,463

146,11

0

Forest baixa

0

95,204

0

Prats

426,53

1063,88

2338,65

Les superfícies afectades es valoraran segons el que s’indica a la taula 2 per cada tipus de terreny.
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Taula 2. Valoració econòmica segons el tipus d’afectació i el tipus de terreny.

Tipus

Afecció

Ús

Valoració
2
(€/m )

Ocupació
permanent

Prats

3,1

Matolls

2,5

Ocupació
temporal

Rústic

Zona de
servitud

Prats

0,31

Matolls

0,25

Forest baixa

0,2

Prats

1,86

Matolls

1,5

Forest baixa

1,15

La valoració total de les superfícies afectades es presenta a la taula 3.
Taula 3. Valoració econòmica total de les superfícies afectades

Tipus

Rústic

Afecció

Ús

Total
superfície

Valoració
(€/m2)

Total
Valoració

Ocupació
permanent

Prats

2338,65

3,10

7249,82

Prats

868,75

0,31

269,31

Ocupació
temporal
Zona de
servitud

Matolls

49,03

0,25

12,26

Forest baixa

146,11

0,20

29,22

Prats

343,80

1,86

639,46

Matolls

17,28

1,50

25,92

Forest baixa

65,46

1,15

75,28

TOTAL

8301,28

La valoració dels terrenys de naturalesa rústica i de caràcter privat ascendeix a 8.301,28. -€.

4.

SERVEIS AFECTATS

Per comprovar l’afectació a serveis s’ha contactat amb les possibles companyies que poguessin tenir
instal·lacions en les zones d’afectació del projecte, ja sigui en la parcel·la d’ubicació de la parcel·la
com del tram de col·lectors. Aquestes companyies són: Fecsa-Endesa i l’Ajuntament de Farrera (aigua
potable).
Tot i que en principi cap dels serveis s’ha de veure afectat, en el cas que es produeixi afecció, els
serveis hauran de ser convenientment reposats després d’haver realitzat les cates corresponent per
tal de verificar la ubicació d’aquests.
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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 poble de Farrera no disposa ni de xarxa de subministrament de gas natural ni de telefonia per
cable.
XARXA ELÈCTRICA
La línia elèctrica en el poble de Farrera no està soterrada, de manera que no interfereix amb el traçat
dels col·lectors.
XARXA D’AIGUA POTABLE
Els col·lectors projectats no interfereixen amb la xarxa actual d’aigua potable.
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1.

INTRODUCCIÓ

En el present annex es determinen els possibles impactes ambientals associats al projecte de
construcció d’una EDAR al municipi de Farrera (Pallars Sobirà).
La nova EDAR es dissenya per depurar les aigües residuals urbanes del nucli urbà de Farrera. El
projecte també inclou la construcció d’un col·lector que porti l’aigua residual des de la xarxa de
sanejament actual fins la planta depuradora. L’aigua tractada desguassà al torrent.
Tal i com es justificarà en el següent apartat, tot i que l’elaboració d’un estudi d’impacte ambiental
no és obligatòria degut a les característiques del projecte, s’ha considerat oportú incloure aquest
capítol per determinar i minimitzar els possibles impactes.

2.

MARC LEGAL

La legislació vigent sobre avaluació d’impacte ambiental es recull en les següents Directives i Decrets:
Directiva 85/337/CEE modificada per la Directiva 97/11/CE
Segons la directiva europea 85/337/CEE el projecte forma part dels projectes contemplats en l’Annex
II. Aquests es regeixen l’apartat 2 de l’article 4, que estableix que els projectes hauran de ser
sotmesos a una avaluació de l’impacte ambiental si els estats membres consideren que les seves
característiques ho exigeixen.
Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero
L’Annex I del Real Decret recull tots els projectes que segons l’apartat 1 de l’article 3 s’han de
sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental de la manera que preveu aquesta Llei. Dins de l’Annex
I, el subgrup d del grup 7 són “Plantes de tractament d’aigües residuals la capacitat de les quals sigui
superior a 150.000 he”.
En l’Annex II del Real Decret es recullen els projectes que segons l’apartat 2 de l’article 3 només s’han
de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental de la manera que preveu aquesta Llei, quan així ho
decideixi l’òrgan ambiental en cada cas. Dins de l’Annex II, l’apartat d del grup 8 són “Plantes de
tractament d’aigües residuals superiors a 10.000 he”.
Les característiques de la planta de tractament d’aigües residuals del present projecte fan que no
s’inclogui en cap dels dos annexos del Real Decret legislatiu 1/2008. D’aquesta manera podem
concloure que per al present projecte no és necessari realitzar un estudi d’impacte ambiental. De
totes maneres, aquest annex té l’objectiu d’avaluar els possibles efectes sobre el medi de les
actuacions incloses en el projecte.
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3.

3.1

DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El municipi de Farrera té una extensió de 61,8 km² i es troba situat a la vessant meridional de la
serralada pirinenca, formant part de la zona axial del Pirineu Occidental català i emplaçat al sector
oriental de la comarca del Pallars Sobirà, al límit amb la de l’Alt Urgell (figura 1).
Farrera limita a l’est i al sud amb els municipis de les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò
respectivament (ambdues pertanyen a l’Alt Urgell), a l’oest amb Llavorsí, al nord-oest amb Tírvia i al
nord amb Alins, aquests tres últims municipis del Pallars Sobirà. Administrativament pertany a
l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

Figura 1. Mapa de localització de Farrera. Font: ICC.

3.2

CLIMA

El clima de Farrera presenta els trets del clima d’alta muntanya pirinenca, és a dir un clima fred i sec
a l’hivern i amb una marcada estació estival, amb fortes oscil·lacions tèrmiques. L’altitud és un gran
condicionant pel clima, així com l’orientació de les vessants i la procedència dels vents humits.
Les precipitacions superen els 1.000 mm anuals a partir dels 1.500 m d’altitud. D’aquesta quantitat
precipitada, que en cotes superiors encara pot ésser major, una part molt important cau en forma de
neu, principalment als cims, on les nevades es prolonguen fins al mes d’abril. L’abundància de neu
sembla afavorida per la major emergència dels cims alts sobre els que els envolten, de manera que
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reben els vents humits de l’Atlàntic en contacte amb els freds del nord-oest precipitant una gran
quantitat de neu. Igualment també és corrent que es produeixin tempestes per núvols de convecció
en dies d’inestabilitat atmosfèrica, durant el mes d’agost sobretot. Les precipitacions es reparteixen
en uns 150 dies de pluja a l’any, dels quals uns 100 són en forma de neu; durant pràcticament cinc
mesos a l’any (de desembre a abril), la neu cobreix els cims a partir de 1.600 m.
Les temperatures, com a la resta del Pirineu, són fredes fins i tot a les nits d’estiu. A l’hivern es
produeix sovint el fenomen de la inversió tèrmica, amb temperatures anormalment baixes al fons de
les valls. Per això les mitjanes d’hivern són menys contrastades que les d’estiu, entre els fons de vall i
els vessants superiors. Les mitjanes de gener al fons se situen a l’entorn dels 2ºC i a 2.000 m dels
3,5ºC. Les de juliol serien de 19ºC i 12ºC respectivament.
Els vents dominants són del sector N i NW quan la situació és de cel ras i bon temps en general. Els
vents del sud, sobretot del SE són els que transporten les masses de núvols engendrades al
mediterrani, principals responsables de les precipitacions. Els citats vents del sector N poden portar
masses de núvols a l’estiu que es tradueixen en curtes tempestes formades per convecció,
especialment als mesos d’agost i setembre.

3.3

PAISATGE

La noció de paisatge a sofert una evolució al llarg dels darrers anys per convertir-se en un instrument
d’ordenació del territori. El paisatge “designa qualsevol part del territori, tal com és percebuda per les
poblacions, en la que el seu caràcter resulta de l’acció de factors naturals i/o humans i de les seves
intervencions”*. Per tant, cada paisatge està format per una estructura que és la composició de
múltiples factors materials (com ara els elements físics, biòtics i activitats antròpiques) i no materials
(percepció sensitiva del paisatge i els fluxos i activitats que hi tenen lloc). (*extret del POUM)
La ràpida evolució dels requeriments de la societat sobre el medi no només posa en perill el seu
equilibri ambiental sinó també valors col·lectius continguts en el paisatge: el valor patrimonial,
cultural, econòmic, històric, i fins i tot simbòlic.
A Farrera, el gradient altitudinal, que va dels 900m als 2.500 m, resulta de gran rellevància a l’hora de
comprendre els elements que conformen el paisatge; paisatges alpins es combinen amb boscos,
pastures a les valls i pobles d’arquitectura tradicional a les valls.
El paisatge és sempre resultat d’una història en particular. A Farrera es troben evidències d’activitats
humanes fa 6.000 anys, que s’intensifiquen fa uns 3.500 anys. Més tard, a l’època romana la zona es
caracteritza per l’explotació dels recursos minerals, mentre que durant l’edat mitjana es desenvolupa
la ramaderia i l’agricultura. A partir de mitjans del segle passat es produeix un fort descens de la
població, que es tradueix en una disminució de la pressió sobre el medi i l’abandó del cultiu de
cereals, que es substitueix per pastures.
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Actualment, el paisatge és un mosaic on s’alternen els boscos, els prats i pastures i els testimonis
d’activitat humana. A part del valor natural, el paisatge de Farrera té un gran valor històric i com a
recurs turístic (econòmic) i s’imposa la necessitat de conservar-lo.

3.4

VEGETACIÓ I FAUNA

Vegetació actual i potencial
La vegetació del Municipi és la característica del Pirineu occidental català. Degut a l’ampli gradient
d’altituds, en poca distància se succeeixen diferents paisatges. A cotes baixes la vegetació correspon
a la regió eurosiberiana o medioeuropea, mentre que per damunt dels 1600 metres ens trobem
vegetació pròpia de la regió bòreoalpina. Els diferent estatges que anem trobant, de cotes superiors
a inferiors són:
Prats alpins supraforestals. Per damunt dels 2.100-2.200 m, en les zones més planes on
els sòls són suficientment profunds hi dominen els prats de gramínies i ciperàcies
principalment.
Bosc de pi negre. A l’estatge subalpí, per sota els prats trobem bosc de pi negre (Pinus
uncinata), sobretot a les obagues, acompanyat per l’avet (Abies alba) això com d’algunes
formacions de caducifolis com els bedollars.
Pinedes boreals de pi roig (Pinus sylvestris). Són molt abundants a les vessants entre els
1.300 i 1.700 metres d’altitud. Es tracta de la comunitat més extensa en superfície al
terme de Farrera.
Bosc caducifoli. a les fondalades més humides la pineda és substituïda per un bosc
caducifoli altimontà mixt on acostuma a predominar l’avellaner (Corylus avellana)
acompanyat per bedolls (Betula pendula), freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) i
roures (Quercus humilis).
Matollars. Principalment són formacions de bàlec (Genista purgans) que sorgeixen a
causa de la deforestació. En aquesta zona s’hi troben prats de pastura i prats de dall.
Aquests prats dalladors ocupen una posició intermèdia entre la vegetació espontània i la
pròpiament cultivada i trobem dos tipus de prats segons l’estatge on ens situem: els
prats Arrhenatherion de fromental (Arrhenatherum elatius) a l’estatge de la muntanya
mitjana o eurosiberià i els prats de dall subalpins (Trisetario-Polygonion) de fromental
petit (Trisetaria flavescens) i belleraca (Heracleum sphondylium ssp. pyrenaicum).
Zona de pobles. a les cotes més baixes del municipi, per sota dels 1.300-1.400 m
aproximadament, la presència humana ja hi és molt sensible pel que fa a la vegetació. És
el nivell de la majoria dels pobles i, conseqüentment hi apareixen els camps de conreu. El
bosc hi ha estat profundament transformat i, en gran part, ha desaparegut; el paisatge
actual és un complicat mosaic de bosquets i de bardisses, de prats de dall, de camps i de
vegetació nitròfila ruderal.
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Comunitats de ribera. S’hi troben vernedes (Alnus glutinosa) i salzedes (Salix sp.) que es
barregen amb herbassars i jonqueres.
Un fet destacat és que la major part dels boscos descrits són de propietat pública, gestionats per tant
per l’administració autonòmica (DMAH - Medi Natural, Generalitat de Catalunya) com per la local
(Ajuntament). En canvi, els terrenys cultivats són de propietat particular.

Fauna
La fauna del municipi correspon a la característica de la part alta del Pirineu. Els mamífers grans
representen unes de les espècies més característiques i valuoses per la seva poca abundància.
Destaquen també algunes espècies d’aus com el gall fer, el picot negre o el mussol pirinenc. La taula
2 mostra la gran diversitat de fauna present a la zona.
Taula 2. Fauna del municipi de Farrera
Mamífers
isard (Rupicapra rupicapra)
cabirol (Capreolus capreolus
daina (Dama dama)
senglar (Sus scrofa)
guineu (Vulpes vulpes)
teixó (Meles meles)
marta (Martes martes)
fagina (Martes foina)
Amfibis
granota roja (Rana temporaria)
tritó pirinenc (Euproctus asper)
salamandra (Salamandra salamandra),
gripau (Bufo bufo),
tritó palmat (Triturus helveticus)
Tòtil (Alytes obstetricans).
Rèptils
escurçó pirinenc (Vipera aspis)
serps d’aigua (Natrix natrix, Natrix maura),
sargantana àgil (Lacerta agilis),
sargantana vivípara (Iberolacerta vivipara)
llangardaix verd (Lacerta viridis).

Aus
gall fer (Tetrao urogallus ssp. aquitanicus),
picot negre (Dendrocopus major) mussol
pirinenc (Aegolius funereus).
cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
mallarenga petita (Parus ater)
trencapinyes (Loxia curvirostra)
perdiu xerra (Perdix perdix
ssp.hispaniensis)
àliga marcenca (Circaetus gallicus)
àguila daurada (Aquila chrysaetos)
voltor comú (Gyps fulvus)
milà reial (Milvus milvus).
falcó peregrí (Falco peregrinus)
duc (Bubo bubo)
gralles de bec vermell i de bec groc
(Pyrrhocorax pyrrhocorax i Pyrrhocorax
graculus),
pela-roques (Tichodroma muraria)
corbs (Corvus corax).
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3.5

HIDROLOGIA

Els pobles es troben en el sector nord-oest del terme, que comprèn gairebé la totalitat de la coma de
Burg. La coma de Burg està voltada per muntanyes i drenada pel Barranc de Burg, altrament
anomenat riu de Glorieta, que es forma als vessants sud-est del pic de Màniga i corren en direcció
oest fins desembocar a la Noguera de Cardós, dins del terme de Tírvia. Els afluents que té són el
barranc de Mallolís, procedent del Pui d’Urdossa i el de l’abeurador de Farrera, procedent del Pic de
Juverri.
Com en la majoria de rius de la comarca, el règim dels cursos és nivo-pluvial. Els cabals màxims es
presenten a finals de primavera, quan el desglaç coincideix amb les pluges estivals.
Les utilitzacions dels recursos hídrics al terme municipals són per consum de boca i per activitats
agrícoles tradicionals, especialment petits horts propers als pobles. A diferència de nombroses valls
properes, on durant la segona de meitat del segle passat es van instal·lar empreses hidroelèctriques,
a Farrera no hi ha cap infraestructura d’aquest tipus.
Aigües avall, els recursos hídrics si que mouen una activitat econòmica relativament important
basada en els esports d’aventura i la pesca. Aquestes activitats tenen lloc a la Noguera Pallaresa,
aigües avall de Llavorsí, on el riu comença a ser prou cabalós. En aquest sentit, totes les aportacions
de rius i torrents subsidiaris són importants.

3.6

SOROLL

Exceptuant el pas esporàdic de vehicles per la carretera (turismes i maquinària agrícola), Farrera no
té més fonts de soroll ambiental.

3.7

PATRIMONI CULTURAL, ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

A continuació s’enumera el llistat del patrimoni eclesiàstic i civil immoble i el patrimoni arqueològic
que cal destacar dins del municipi de Farrera:
Patrimoni eclesiàstic.
Ermita de Santa Eulàlia d'Alendo (s.XII) - BCIL
Ermita de la Mare de Déu de la Serra - BCIL
Església de Sant Esteve de Montesclado
Església de Sant Bartomeu (s.XI-XII) o de Sant Francesc de Burg
Església de Sant Quirze de Glorieta
Església de Sant Roc (s.XIII) de Farrera
Església de Sant Martí de Mallolís
Església de Santa Magdalena de la Ribalera, Bordes de Bedet
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Patrimoni civil.
La Bastida del Manresà - BCIL
Castell de Burg (s.XI)
Pont de Glorieta
Patrimoni arqueològic.
Runes Església de Sant Quirze de Glorieta
Runes del Castell de Glorieta (s.XIII)
Runes de l’Església de Montesclado (s.XI)
Equipaments del Patrimoni Cultural.
Centre d’Art i Natura de Farrera
Elements naturals del Patrimoni Cultural.
Coll de So Farrera
Itineraris Patrimonials.
Itinerari Patrimonial Glorieta-Alendo
Itinerari Patrimonial Burg-Bordes de Burg-Farrera
Itinerari Patrimonial Bordes de Bedet
Itinerari Patrimonial Bordes de Tressó

4.

4.1

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

DADES DE PARTIDA

Població de disseny
La població de disseny és el resultat de sumar la prognosi de la població fixa en el segon escenari
(creixement d’un 1,5%), la població estacional i els habitants equivalents resultants de l’activitat
terciària. Això fa un total de 373 habitants equivalents pel global dels nuclis (taula 3).
Taula 3. Població de disseny.
Nucli

Total

Farrera

103
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Cabals de disseny
Per tal d’avaluar el volum d’aigües residuals generades a partir de la població de disseny s’ha pres
una dotació de 150 litres/persona·dia. A partir d’aquesta quantitat estimada multiplicat per la
població, es calcula el cabal mig diari (Qd). Aplicant uns factors es calculen el cabal mig horari, el
cabal punta de pretractament, el cabal punta i el cabal mínim.
Taula 4. Cabals de disseny per cada nucli
Farrera

Unitats

Qd=

15,52

m /dia

Qmh=

0,65

m /h

Qdil=

6,47

m /h

Qmax=

3,56

m /h

Qmin=

0,06

m /h

3

3

3
3

3

Càrregues contaminants de disseny
Per tal de caracteritzar l’aigua residual de Farrera no es tenen dades d’analítiques, de manera que es
prendran com a paràmetres de disseny els valors considerats en altres EDAR de la zona com Tírvia o
Alins. Aquests valors es troben dins el rang de valors més habituals pels paràmetres contaminants de
les aigües residuals urbanes (taula 5).
Taula 5. Valors dels paràmetres contaminants a l’entrada del sistema

4.2

Paràmetre

Valor

Unitat

DBO5

300

mgO2/l

MES

450

mg/l

N

15

mg/l

P

2

mg/l

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

El projecte contempla la construcció d’un col·lector que porti l’aigua residual des de la xarxa de
sanejament actual a la nova EDAR. El col·lector consta de sis trams canonades de PE de 315 mm. La
longitud total dels col·lectors és de 192,77 m.
La nova EDAR està situada en una parcel·la catalogada com a sòl rústic i ocupa una superfície total de
2.338,65 m2.
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Per últim, el projecte contempla també el camí d’accés a la planta depuradora. Aquest té una
longitud de 273,44 m i el traçat aprofita un camí ja existent.
La línia de tractament prevista és la següent:
Arqueta d’entrada i reixa de desbast
Tractament primari: tanc Imhoff
Arqueta de distribució
Tractament secundari: aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal
Arqueta de sortida

5.

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES. PROPOSTA DE MESURES

CORRECTORES

5.1

IDENTIFICACIÓ DE LES MESURES GENERADORES D’IMPACTE

Al llarg del procés global de desenvolupament del projecte es poden distingir dues fases
potencialment generadores d’impacte sobre el medi: la fase de construcció i la fase d’explotació.

5.1.1 Fase de construcció
Ocupació temporal de terrenys
Eliminació temporal de la cobertura vegetal natural.
Moviments de terres i obertura de rases.
Transport de materials
Moviments i treballs de maquinària
Construcció de col·lectors
Construcció dels elements de l’EDAR.

5.1.2 Fase d’explotació
Durant la fase d’explotació, les accions que són susceptibles de generar un impacte són:
Treball de maquinària (bombes)
Abocament de les aigües depurades
Circulació de vehicles pels camins d’accés
Generació de residus
Ocupació permanent de terreny
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5.2

IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES POTENCIALS I MESURES CORRECTORES

Els impactes potencials derivats del projecte analitzat sorgeixen de la incidència de les accions
generades pel projecte sobre els factors ambientals. Els impactes poden ser de caràcter positiu si
impliquen una situació beneficiosa en comparació a l’actual, o negatiu si els canvis representen un
canvi perjudicial. Els canvis que pot causar la construcció de l’estació depuradora de Farrera es
poden analitzar agrupant els factors ambientals en set categories:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vector geologia i geomorfologia.
Vector hidrologia (aigües superficials i subterrànies).
Vector biòtic (vegetació i fauna).
Vector paisatge.
Vector atmosfera (qualitat de l’aire).
Vector acústic (producció de sorolls)
Vector socioeconòmic i cultural.

Un cop definits els impactes per cada factor ambiental es proposen les mesures correctores per
evitar o minimitzar els impactes negatius.

5.2.1 Geologia i geomorfologia
Impactes generats en la fase de construcció
Les accions que produeixen un impacte sobre la geologia i geomorfologia durant la fase de
construcció són:
1.
2.
3.
4.

Construcció del camí d’accés
Moviments de terres dels elements de la EDAR
Excavacions i replens dels nous trams de col·lectors.
Elecció de les zones d’abocament, préstecs i aplec de terres vegetals.

Impactes generats en la fase d’explotació
No es preveuen impactes durant aquesta fase.
Mesures correctores
Restauració de la morfologia inicial dels terrenys afectats per la col·locació dels col·lectors.
S’haurà de retirar la terra vegetal afectada per les obres i conservar-la correctament per a la
seva posterior extensió sobre les superfícies per restaurar. La ubicació dels aplecs s'ha de
realitzar en zones acotades i controlades per tal d'evitar el seu trepig i la seva contaminació
amb materials d'altres procedències.
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Reduir al màxim la superfície d’ocupació temporal i permanent. En la fase de construcció, es
senyalaran els límits d’obra per tal que no s’afecti cap superfície fora de la zona d’ocupació
temporal, i eviti l’afecció sobre zones protegides i zones d’alt valor ecològic.
Efectuar les plantacions previstes per recuperar la topologia original del terreny i evitar
inestabilitats
Tenint en compte que s'estima un volum reduït de terres i runes sobrants, s'aconsella
localitzar dipòsits controlats existents propers a la zona d'estudi, que acullin aquest tipus de
materials. En cas de ser necessari tramitar nous espais d'abocament, sempre serà preferible
utilitzar terrenys que es trobin degradats o abandonats, evitant àrees forestals o terrenys
propers a cursos d'aigua. S'aconsella que aquestes zones estiguin acotades i controlades per
evitar contaminacions fora de les àrees restringides per aquest us.
Utilització de zones de préstec legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983
de la Generalitat de Catalunya. S’aconsella que aquestes siguin properes a la zona
d’execució de l’obra i han de reunir les característiques adequades segons el tipus de
material que es requereix a ‘obra. En el cas que fos necessària l’obertura de noves zones de
préstec, s’haurà de tramitar l’autorització de l’òrgan ambiental corresponent.
L’elecció de zones d’ubicació del pare de maquinaria i/o plantes formigoneres (si es dones el
cas), es realitzarà preferentment en espais allunyats de cursos d'aigua i sobre àrees d’escàs
valor biològic. En aquest cas, s'aplicaran les mesures correctores de recollida d'olis i
lubricants procedents de la reparació i manteniment de la maquinaria d'obra. Per les
formigoneres, s'establiran basses de decantació per la neteja de les canaletes, que
posteriorment seran netejades, conduint els residus generats a abocadors autoritzats.
Un cop finalitzades les obres, es procedirà a la neteja de la zona afectada i a l’establiment
d'una coberta vegetal, a base de la implantació d’espècies herbàcies, arbustives i arbòries,
sobre les superfícies nues.

5.2.2 Hidrologia
Impactes generats en la fase de construcció
Les accions que poden generar impactes són:
Pas de camions i maquinària, especialment a Farrera
Abocament accidental de substàncies contaminants a l’aigua, per exemple aigua procedent
de netejar les cubes de formigó.

El desplaçament continu de personal i maquinària pot ocasionar abocaments incontrolats de
restes de formigons procedents de la neteja de les cubes, aigües residuals procedents del rentat de la
maquinaria, i olis i greixos procedents del manteniment de maquinaria d'obra i caigudes accidentals
de matèries solides com les terres. El punt del camí d’accés on creua el torrent és un punt susceptible
de patir un impacte notable si no es prenen les mesures adequades.
Impactes generats en la fase d’explotació
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Les accions són:
Millora de la qualitat de les aigües abocades al medi
Urbanització parcial de la parcel·la
Una de les conseqüències és l’augment d’escorrentia superficial degut a la impermeabilització
produïda per la urbanització parcial de la parcel·la. Aquest fet pot ocasionar zones d’acumulació
d’aigua en cas de fortes pluges i el sorgiment de circuits de circulació preferent de l’aigua abans no
arribi al torrent. Per altra banda, la millora de la qualitat de les aigües abocades al medi suposa un
impacte positiu.
Mesures correctores
Evitar efectuar canvis d’oli o reparacions de maquinària en zones pròximes a cursos d'aigua
Evitar escollir zones pròximes a cursos d'aigua per aplec temporal de terres.
Marcatge previ de les àrees d’actuació
Per altra banda, una correcta planificació de les obres que tingui en compte, a mes a mes dels
aspectes constructius, els ambientals, evitaria, en molts casos, contaminacions innecessàries.

5.2.3 Medi biòtic
Impactes generats en la fase de construcció
Les alteracions que les obres projectades produiran sobre la vegetació es concentren exclusivament
en la fase de construcció.
La desbrossada i el moviment de terres provocaran la desaparició de la coberta vegetal sobre la
superfície afectada per les obres de la nova planta depuradora i el nou tram del col·lector. La
superfície total a esbrossar es de 2.986,17m2.
La vegetació existent en la parcel·la de l’EDAR és la típica de prat de pastura, de manera que no es
preveu afectar cap comunitat d'especial valor o singularitat. De totes maneres, donada la proximitat
d’altres formacions com ara el bosc de ribera, caldrà prendre precaucions per tal d'evitar afeccions
innecessàries derivades d'un control inadequat de les obres, com son: el pas de maquinaria, la
caiguda de materials, el trepig, etc., sobre àrees no expropiades localitzades a les proximitats de la
parcel·la.
La possible afecció a la fauna es troba relacionada amb els sorolls i el desplaçament del personal
d'obra que poden generar molèsties puntuals que provoquin el desplaçament d'alguna especies
faunística cap a zones mes tranquil·les mentre durin les obres.
Impactes generats en la fase d’explotació
No es preveuen impactes.
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Mesures correctores
Correcta senyalització de les obres per evitar l’afecció, pel pas de vehicles i personal de
l’obra, de més superfície de l’estrictament necessària.
Respecte a la fauna, no s'estableixen mesures preventives donat que les poblacions d'aus i mamífers
de la zona es desplaçaran de l’àrea d’influència de les obres a altres mes tranquil·les i seran
recuperades un cop restituïda la zona.

5.2.4 Paisatge
Impactes generats en la fase de construcció
Els impactes que es generen sobre el paisatge en la fase de construcció són de caràcter estètic.
L’activitat que suposa més impacte és el moviment de terres, però d’altres com l’ocupació del sòl
amb abocadors temporals, l’emmagatzematge de materials, l’obertura de rases per les
canalitzacions, etc. també disminuiran la qualitat visual de l’entorn de les obres. Degut al caràcter
negatiu d’aquest impacte, caldrà disposar de mitjans que assegurin que els efectes desapareixen un
cop acabada l’obra.
Impactes generats en la fase d’explotació
Els impactes en la fase d’explotació són deguts als elements que perduraran un cop finalitzada l’obra,
és a dir, els elements visibles de la EDAR, especialment la superfície urbanitzada. No obstant, la
parcel·la no resulta gaire visible des de gran part del poble de Farrera, i gràcies a la bona aparença
estètica dels aiguamolls i de les mesures correctores d’integració, l’impacte visual serà molt reduït.
Mesures correctores
Restauració de la zona afecta per les obres, aplicant mesures de revegetació en els talussos
generats en la construcció de les explanacions. També es preveu la recuperació de la
superfície d’ocupació temporal per la instal·lació del nou tram de col·lectors. En ambdós
casos la revegetació consistirà en l’estesa de 30 cm de terra vegetal procedent de la pròpia
obra, previ decapatge, i l’aplicació d'una barreja d'hidrosembra sobre tota la superfície.
De la mateixa manera, es realitzarà la plantació d’espècies arbustives autòctones de mida
mitjana i gran en la zona no pavimentada amb finalitats estètiques.

5.2.5 Atmosfera
Impactes generats en la fase de construcció
Els impactes sobre l’atmosfera es deriven bàsicament dels moviments de terres i excavacions, així
com de l’ús de maquinària i circulació de vehicles. L’augment dels nivells d’immissió són temporals i
prenent una sèrie de mesures correctores es pot reduir la seva intensitat.
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Els prats propers als terrenys de la EDAR poden veure’s afectats per pols en l’atmosfera. Les activitats
associades a una major producció de pols són les excavacions i moviments de terres, així com el
transport de material. La parcel·la es localitza a una distància suficient com perquè en condicions
normals de vent no es produeixin afeccions significatives a la qualitat de l’aire a les cases.

Impactes generats en la fase d’explotació
Contràriament a la creença generalitzada, els aiguamolls com a tractament d’aigües residuals no es
caracteritzen per la producció d’olors desagradables intenses. Si bé el procés depurador provoca
inherentment l’emissió d’algunes olors desagradables, el disseny i dimensionament del procés
evitarà que aquestes siguin permanents i en cap cas d’elevada intensitat. El fet que el flux sigui
subsuperficial, de manera que la làmina d’aigua es troba a uns 5cm de profunditat en el llit de graves,
contribueix a que les emissions d’olors siguin més controlades. A més, per tal d’afavorir processos
aerobis, s’ha escollit una profunditat de 0,4cm, que resulta en la banda inferior del rang de
profunditats habituals.
La retirada dels fangs del tanc Imhoff si que pot provocar olors més intenses, però es tracta d’una
tasca puntual amb una periodicitat anual.
Mesures correctores
Regar periòdicament en funció de les condicions climàtiques les pistes i els accessos, així com
de les superfícies denudades, principalment en èpoques seques per tal de minimitzar els
efectes de la pols.
Realitzar el transport de terres i àrids en vehicles que disposin de lones de protecció. Les
zones de
Revisar periòdicament els vehicles i la maquinaria relacionats amb les obres per tal de que es
trobin en perfecte estat de manteniment.
Davant de condicions de vent fort o molt fort es limitaran les operacions de moviments de
terres.

5.2.6 Soroll
Impactes generats en la fase de construcció
La generació dels sorolls es un impacte relacionat amb els processos constructius que requereixen
maquinaria i amb el transit dels vehicles relacionats amb l’obra. En aquest cas, les cases més
properes i la fauna de la zona en són el receptor més sensible.
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Pel que fa al soroll emès per la maquinaria treballant, s'estima que els nivells d’emissió per a vehicles
pesats (>3,5 T) a 7,5 m de distancia, es de 80 dB (A) (OCDE, 1980), i que es converteixen en nivells de
70-75 dB (A) per a distancia d'uns 25 m.
Aquest impacte, que es produirà durant la fase d'obres, es considera de caire temporal i reversible, ja
que quan acaba l’actuació, finalitza el seu efecte.
Impactes generats en la fase d’explotació
No es preveu cap impacte. La tecnologia escollida fa que funcioni sense cap equip electromecànic i
que no es produeixi cap soroll.
Mesures correctores
No es realitzaran operacions sorolloses entre les 23h i les 7h.
Es procurarà fer les tasques més sorolloses com ara les excavacions i desbrossada fora de
l’època de reproducció de l’avifauna de la zona (de març a agost). Es recomana seguir
aquestes restriccions temporals a l’hora d’elaborar el pla d’obres del projecte.
Revisar periòdicament els vehicles i la maquinaria relacionats amb les obres per tal de que es
trobin en perfecte estat de manteniment.

5.2.7 Residus
Impactes generats en la fase de construcció
Els residus resultants dels processos constructius com ara terres sobrants, restes de formigons, olis
de maquinària, plàstics, etc. s’hauran de gestionar correctament. Es prendran les precaucions
oportunes durant el transport, manipulació i eliminació dels residus.
Com ja s'ha indicat anteriorment, l’eliminació d'abocaments i escombraries generats en fase de
construcció, es realitzaran en abocadors controlats i en indrets autoritzats.

Impactes generats en la fase d’explotació
El sistema de depuració basat en aiguamolls presenta la gran avantatge que genera pocs residus però
caldrà gestionar-los adequadament. Aquests són:
Residus procedents de la reixa de desbast.
Fangs del tanc Imhoff
restes vegetals de poda dels macròfits.
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5.2.8 Medi socioambiental
Accessibilitat
L’accés de la maquinària a l’obra es fa per la carretera de Farrera o alternativament pel camí que
puja directament des de Glorieta. En tot moment s'ha de garantir la permeabilitat territorial i
mantenir oberts els accessos a totes les propietats de la zona (habitacles i finques), establint rutes
alternatives i desviaments que es trobin perfectament senyalitzats.
Expropiacions i serveis afectats
La parcel·la on es situarà l’estació depuradora és de titularitat privada, així com la resta de parcel·les
per on va el traçat de les canonades dels col·lectors, de manera que caldrà realitzar expropiacions.
Durant l’execució de les obres a realitzar no s’afectarà cap instal·lació de serveis de gas natural,
aigua, electricitat, fibra òptica, ni telefonia, tal i com queda reflectit a l’Annex 14. Expropiacions i
Serveis Afectats del present Projecte. Tot i així, en cas de que s'afecti un servei sense valorar, es
reposarà amb la major urgència possible.
Contractació de personal

La fase de construcció precisarà mà d’obra que pot ser proporcionada per treballadors locals. En
aquest cas, l’increment de la demanda d'actiu sobre la població serà temporal, directe i immediat,
considerant-se un efecte positiu.
Durant la fase d’explotació, el manteniment rutinari no requereix de mà d’obra altament qualificada,
de manera que també pot oferir algun lloc de treball.
Patrimoni cultural
No es preveu cap impacte, ja que el projecte no afecta a cap element arquitectònic o arqueològic.

6.

6.1

PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

OBJECTIU DEL PLA

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) té com a objectius:
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a) Avaluació inicial dels impactes prevists i dels paràmetres de seguiment de la qualitat dels
vectors ambientals.
b) Controlar l’aplicació de mesures de protecció al medi previstes en el projecte corresponent
d’acord amb les recomanacions tècniques i realitzar un seguiment.
c) Definir les mesures adients en el cas de impactes no previstos.

6.2

MESURES

6.2.1 Control de la superfície d’ocupació i dels camins d’accés
Objectiu: evitar ocupar més superfície de la necessària, limitant el sòl ocupat directament per l’obra.
Indicador: : longitud correctament senyalitzada en relació a la longitud total del perímetre
corresponent a la zona d’ocupació i camins d’accés, expressat en percentatge.
Actuacions: Senyalització adequada de la superfície d’ocupació. Reparació o reposició de la
senyalització. Delimitació de les zones de moviment de maquinària a l’inici de l’obra.

6.2.2 Control de zones d’ocupació temporal i abocadors
Objectiu: verificar la localització de les zones d’ocupació temporal (parc de maquinària, instal·lacions
d’obra, etc.) en indrets de mínima afectació mediambiental.
Indicador: Les zones d’ocupació temporal s’ubiquen en indrets de mínima afectació paisatgística.
Presència de cap tipus de residu o rebuig procedents de les activitats constructives en l’entorn de les
obres.
Actuacions: Control previ al començament de les obres, diari durant el moviment de terres i
setmanal durant la resta de fase de construcció. Comprovació del destí dels residus generats a les
obres, exigint-se un registre del lloc de destí, que haurà de ser un centre de tractament de residus o
abocador autoritzat.

6.2.3 Control de qualitat atmosfèrica
Objectiu: Mantenir una bona qualitat atmosfèrica i evitar la generació de pols com a conseqüència
dels moviments de terres.
Indicador: presència de núvols de pols i acumulació de partícules en la vegetació i en les proximitats
de les zones habitades.
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Actuacions: fer regs periòdics dels accessos i de les àrees on s’hi produeixen moviments de terra, per
evitar la formació de pols. Protecció d’aquests materials durant el transport (tapar camions).

6.2.4 Control de soroll
Objectiu: Acotar les emissions sonores.
Indicador: Els límits màxims admissibles queden regulats pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer,
pels que es regulen les emissions sonores de l’entorn degudes a determinades maquinaries a l’aire
lliure. Els màxims acceptables, hauran de ser, en principi, en àrees residencials de 65 dB(A), durant el
dia i 55 dB(A), durant la nit (22:00 a 8:000 hores).
Actuacions: Treball durant l’horari establert (entre 8h i 22h). Complir la normativa vigent i les
revisions corresponents de la maquinària. Es controlarà que les activitats mes sorolloses no es
realitzin durant les hores normals de descans (22:00 a 8:00 hores). Si es realitzen treballs nocturns,
s’informarà convenientment i amb antelació a la població propera.

6.2.5 Desbrossada i recuperació de la capa vegetal
Objectiu: Garantir la reutilització de la capa vegetal per les tasques de restauració.
Indicador: S’evitarà la barreja de material de rebuig amb la terra vegetal extreta, controlant-se
diàriament aquest fet mentre es desenvolupi aquesta actuació. No es tolerarà mes d'un 20 % en
volum de materials susceptibles de ser rebutjats amb terra vegetal extreta
Actuacions: : la terra vegetal s'ha d’emmagatzemar i conservar en superfícies planes i en piles no
superiors a 2 metres, s'ha d'evitar la seva compactació o barreja amb altres materials o altres tipus
de terres. També s’ha d’oxigenar periòdicament durant l’abassegament i s’ha adobar abans de
l’estesa definitiva.

6.2.6 Protecció de la qualitat de les aigües
Objectiu: minimització de les obres d’afectació d’aigües superficials i subterrànies.
Indicador: Mostrejos d’aigua aigües avall del punt de desguàs.
Actuacions: Reduir les activitats properes a la llera. En cas d’haver excavacions properes al nivell
freàtic, es duran a terme durant l’època més seca de l’any. Realització d’un mostreig semestral a les
aigües del riu aigües avall del punt de desguàs.

6.2.7 Tractament i gestió de residus
Objectiu: minimitzar l’impacte negatiu dels residus generats
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Indicador: Els paràmetres de control seran els aplecs no previstos, el sistema d'emmagatzematge de
les substancies perilloses i les àrees de préstec o abocaments incontrolats. Es prohibirà la formació
de qualsevol tipus d'abocador, aplec o zona de préstec fora de les zones condicionades per a tal us.
Actuacions: Disposició de contenidors de residus i la seva retirada amb la freqüència adequada.
Abocaments: Quan es precisa d'un abocador per a terres sobrants el Contractista haurà de
sol·licitar una autorització que hauran d'acceptar el Director de les obre, l’Organisme autonòmic
competent i el propietari, en cas d'esser un terreny privat. Amb la sol·licitud de la concessió,
s’haurà d'acompanyar una memòria sobre Impacte Ambiental i un Projecte de restauració
ambiental, un cop s'hagi finalitzat l’explotació, que serà revisat per l’Equip de Control i Vigilància.
La selecció de possibles emplaçaments per al dipòsit de materials sobrants ha de seguir les
següents consideracions:
o
o
o
o
o

Elecció de l’emplaçament en àrees poc exposades a les vistes o en àrees que tot i estar
exposades no plantegin problemes d'escala o de futura dominància.
Elecció de l’indret amb suficient cabuda. Sovint es preferible una única localització abans
que moltes petites.
Elecció d'indrets on sigui possible restablir l’ús preexistent: forestal, sol industrial, etc.
Llocs fàcils de drenar però sense problemes de drenatge.
Indrets geotècnicament aptes.

Una vegada finalitzades les operacions d'abocament de materials es procedirà a restaurar i
integrar amb l’entorn existent aquest abocador. El pla de restauració ha de contemplar les
següents operacions:
o

o
o

Recuperació i emmagatzematge de la terra vegetal present en l’indret escollit per la seva
posterior estesa sobre les Superficies resultants i garantir d'aquets manera la
reinstauració de la coberta vegetal herbàcia completa en talussos o en la plataforma amb
sembres i hidrosembres.
El pendent del talús haurà de ser com a màxim 3H/2V, per a garantir que la terra vegetal
es mantingui quan arribi el moment de la seva estesa.
Creació d'una coberta vegetal herbàcia completa en talussos i en plataformes amb
l’aplicació d'hidrosembres.

Préstecs: les condicions a seguir a l’hora d'establir una zona de préstec seran les mateixes que
per l’elecció de l’emplaçament d'un abocador. Tot i així, el paper de la restauració dels terrenys
afectats per una activitat de préstec es molt mes important que en el cas dels abocadors. En
aquest cas, el programa de restauració o recuperació serà molt mes extens.
Si durant l’execució de les obres fos precís ampliar aquestes zones, l’equip de control i vigilància serà
l’encarregat de dictar les pautes per a evitar afeccions al medi.
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6.2.8 Control de manteniment de serveis i servituds
Objectiu: Disminuir l’impacte als veïns i eventuals empreses prestadores de serveis.
Indicador: Permeabilitat i manteniment dels accessos a finques i propietats durant les obres.
Actuacions: Assegurar l’accés permanent a tots els terrenys que actualment el tinguin i la reposició
dels serveis afectats. Reposició immediata de qualsevol servei afectat accidentalment.

7.

CONCLUSIONS

Un cop analitzats els diferents factors ambientals i descrits els impactes ocasionats per les activitats
derivades de la construcció i explotació de l’estació depuradora de Farrera, es poden concloure els
punts següents:
L’efecte global de la construcció de la depuradora és positiu.
No hi ha cap acció concreta del Projecte que origini impacte ambiental crític o sever.
Els impactes negatius de major consideració que s'han identificat son la presència de la
zona urbanitzada l’EDAR així com la producció de fangs com a element residual del
procés de depuració.
No s’han trobat afeccions sobre el patrimoni cultural, arqueològic i arquitectònic.
Es redacta un programa de vigilància ambiental pel seguiment de les mesures descrites.
Avaluat l’impacte ambiental del present projecte es pot concloure que la realització de la EDAR
representa un impacte compatible amb el medi durant la fase de construcció i positiu durant la fase
d’explotació de la instal·lació. Les mesures correctores descrites en aquest estudi són, per tant, de
caràcter protector.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és determinar si es produeixen afectacions a les zones protegides per part
de l’Administració pública mitjançant diferents mecanismes com ara la legislació d’espais naturals. En
cas que l’abast i tipologia de projecte fos incompatible amb les restriccions establertes, caldria refer
o anular el projecte.

2.

AFECCIÓ A LA LLERA

La llera pública està definida per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de
període de retorn 10 anys. Com que la parcel·la no resulta inundable pels cabals de període de retorn
de 10 anys, la construcció i explotació dels col·lectors en alta i estació depuradora d’aigües residuals
de Farrera està fora de l’àmbit definit com a llera pública.
L’única afecció a la llera serà la produïda per l’obra de desguàs de la depuradora, que vessa les aigües
al torrent que corre al sud de la depuradora. El desguàs s’haurà de projectar per tal que la sortida del
col·lector no es vegi tapada per l’aigua que circula pel riu en períodes on el riu porti més cabal.

3.

AFECCIÓ A SISTEMES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL

Diversa legislació sectorial defineix figures de protecció territorial per a la preservació de la
biodiversitat i els valors naturals que hostatja:
a. La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, és el marc general per a la protecció,
conservació, gestió, restauració i millora de la diversitat biològica i la productivitat dels espais
naturals de Catalunya. Aquesta Llei ordena el desenvolupament del Pla d'espais d'interès
natural de Catalunya (PEIN) i crea quatre modalitats d'espais naturals de protecció especial.
b. La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i la flora silvestres (coneguda també com la Directiva hàbitats), la Directiva 97/62/CE, de
27 d’octubre de 1997, que l’adapta al progrés científic i tècnic i la Directiva 79/409/CEE, de 2
d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (coneguda com a directiva de les
aus i que queda recollida per la Directiva hàbitats) creen la xarxa d’espais Natura 2000.
c. La Llei 3/1988, de 4 de març, i e protecció dels animals crea les reserves naturals de fauna
salvatge per a protegir determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill
d'extinció i els refugis de fauna salvatge per a preservar la fauna. En les primeres, no s’hi permet
cap activitat que pugui perjudicar l'espècie o la població objecte de protecció. En les segones,
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que es declaren a instàncies del propietari dels terrenys, es prohibeix qualsevol tipus d'activitat
cinegètica, la captura d'animals o la introducció d'espècies que no siguin autòctones.
d. El Pla territorial general de Catalunya recull la potestat del planejament territorial i urbanístic
per delimitar nous espais per tal d’incorporar-los als que ja són objecte de protecció,
fonamentant-se en l’interès natural que tingui l’espai en el context de l’àmbit de planejament.

3.1

PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)

El PEIN, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, és un instrument de planificació territorial,
amb categoria de pla territorial sectorial. Això significa que el seu abast comprèn tot el territori de
Catalunya i que les seves disposicions normatives són de compliment obligat per part de les
administracions públiques i els particulars.
El PEIN delimita una xarxa d'espais naturals d’interès nacional suficientment representativa de la
riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país (144 espais
naturals que inclouen poc més del 20% de la superfície de Catalunya) i els dota d'un règim bàsic de
protecció alhora que fomenta l’estabilitat del món rural assegurant el manteniment i la millora de les
activitats tradicionals compatibles o necessàries per al manteniment dels valors naturals que es
protegeixen.
El contingut d'aquesta protecció bàsica es materialitza en el règim urbanístic de sòl no urbanitzable i
en una regulació d’usos i activitats especialment estricta en aspectes com la circulació motoritzada,
l’accés al medi natural, les activitats extractives o les obres i instal·lacions susceptibles de perjudicar
notòriament els valors naturals protegits. Per a un nombre d'espais concrets, estableix disposicions
de caràcter particular, bàsicament relatives al planejament urbanístic i a la protecció de les aigües i
algunes espècies de la flora i fauna silvestres. Finalment, estableix que cada espai inclòs al PEIN haurà
de ser delimitat definitivament per mitjà de qualsevol de les figures de protecció especial previstes a
l'article 21.1 de la Llei d'espais naturals o de l'aprovació d'un pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge individualitzat amb la inclusió de mesures de promoció i millora destinades a la
població rural resident en cada un dels espais.
Es tracta d’espais inclosos en el PEIN però que es troben sotmesos a criteris de protecció més
restrictius pel seu alt valor científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i/o recreatiu. La Llei
d’espais naturals defineix quatre modalitats de protecció especial: els parcs nacionals, els paratges
naturals d’interès nacional, els parcs naturals i les reserves naturals integrals i parcials.
Al terme de Farrera hi trobem 2.928,62 ha pertanyents a l’EIN de la Vall de Santa Magdalena, que es
superposen actualment amb la superfície que comprèn el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran (Decret
194/2003, de l'1 d'agost). L’àmbit de l’actuació de la EDAR queda fora dels límits del PEIN. Per tant,
no hi ha cap afecció.
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Figura 1. Límits del Parc Natural de l’alt Pirineu al terme municipal de Farrera. Font:
POUM

3.2

XARXA NATURA 2000

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la
flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats, i la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de
1997, que l’adapta al progrés científic i tècnic tenen l’objectiu de contribuir a garantir la biodiversitat
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu
dels estats membres. Els seus principals instruments són el sistema de protecció global de les
espècies (que inclou la Directiva de les aus) i la creació de la Xarxa d’Espais Natura 2000 per a la
conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies.
La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) i les
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Els primers es designen d’acord amb la Directiva
d’Hàbitats mentre que les ZEPA són designades d’acord amb la Directiva de les aus: són aprovades
directament per la Generalitat i passen a formar part, immediatament i automàticament, de la Xarxa
Natura 2000. La Xarxa d’Espais Natura 2000, per tant, està formada per espais d’interès comunitari
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per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la Directiva hàbitats i/o la
conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus. Cada ZEC haurà de disposar
d’un pla de gestió, un pla de desenvolupament i un seguit de mesures que garanteixin les necessitats
ecològiques dels diferents hàbitats i espècies d’interès comunitari.
L’objectiu principal de la Directiva Hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió
Europea, mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna silvestres.
Els hàbitats naturals d’interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó
catalogats. Allò que s’ha de garantir és la conservació d’unes mostres d’aquests mitjançant la seva
inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000.
Els espais de Xarxa Natura 2000 no inclouen els nuclis de població ni els seus entorns, de manera que
el projecte de la EDAR no provoca cap afecció.

Figura 2. Límits dels espais de la xarxa Natura 2000 a les proximitats dels nuclis de
Farrera.

3.3

ALTRES FIGURES PER PROTECCIÓ DE LA FAUNA

A l’Alt Pirineu i Aran no s’ha declarat cap reserva natural de fauna salvatge. De refugis de fauna
salvatge i refugis de caça se n’han declarats quaranta-cinc amb una superfície total de 5.378,2 ha. De
reserves nacionals de caça n’hi ha quatre amb una superfície total de 187.210 hectàrees: la de l’Alt
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Pallars-Aran per a l’isard i el cabirol, les de Cerdanya-Alt Urgell i Cadí per a l’isard i la de Boumort per
al cérvol.
El terme municipal no forma part de la reserva nacional de caça de l’Alt Pallars-Aran.

3.4

PLA TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN

El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran (PTAPA) diferencia, segons el seu valor i funció territorial, les
diferents classes de sòl que han de quedar al marge dels processos d'urbanització i estableix la
normativa de protecció i les directrius de gestió de cadascuna d'elles. Estableix una gradació de
protecció del sòl d'interès mitjançant la definició de tres categories bàsiques d'espais oberts:
Protecció especial, Protecció territorial i Protecció preventiva. Dins el municipi de Farrera trobem tan
sols la categoria de Protecció especial o la de Protecció preventiva.
La zona de Protecció especial definida pel PTAPA, que es recull també al POUM com “sòls de
protecció especial” dins la qualificació de sòl no urbanitzable, inclou els espais de major valor natural
a nivell comarcal i regional i, de l’altra, els connectors territorials i ecològics necessaris per acabar
d’assegurar la connexió i continuïtat territorial del conjunt de la xarxa.
L’àmbit del projecte de construcció de col·lectors en alta i estació depuradora de Farrera en el nucli
de Montesclado pot entrar en conflicte amb la zona definida de protecció especial pel PTAPA per
motius de connectivitat ecològica. De totes maneres, el PTAPA declara:
“Els plànols del Pla assenyalen a escala 1/50 000 els límits dels diferents tipus de sòl que
composen el sistema d’espais oberts. Aquests límits podran ésser precisats pels instruments
de planejament urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades, sempre que
no hi hagi augments substancials de superfície de sòl de menor protecció en detriment del de
major protecció, sense perjudici de la possibilitat, prevista en el Pla, de classificar en els
POUM parts del sòl de protecció preventiva com a sòl urbanitzable. En tot cas, s’hauran de
justificar les variacions de forma de la delimitació que calgui introduir.”
Per tant, com que aquests espais de protecció especial no estan sotmesos a cap figura legal de
protecció especial dins de les qualificacions del sòl no urbanitzable (com si que ho estan els EIN per
exemple) i el POUM està encara en fase d’aprovació, la requalificació dels terrenys seria possible. A
més, cal tenir en compte que es tracta d’una parcel·la situada al límit de la zona de protecció
especial.
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Figura 3. Zones de protecció especial definides pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i
Aran (PTAPA).

4.

AFECCIONS A LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE

No es produeix cap afecció en la zona marítimo-terrestre.

5.

CONCLUSIONS

Les úniques afeccions que es produeixen són al nucli de Montesclado, per interferència amb la zona
definida com a zona de protecció especial pel Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran (PTAPA). Tot i així,
es tracten d’uns límits subjectes a modificació per instruments de planificació urbanística més
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detallada com ho són els POUMS, de manera que seria possible una modificació del POUM en la seva
versió definitiva, encara per aprovar.
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1.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del present annex és definir les actuacions necessàries per a l’explotació i manteniment de
l’estació depuradora de Farrera. Es determinen tant les actuacions de posada en marxa, com de
manteniment a curt i llarg termini, així com les instruccions per assegurar la higiene en tots els
elements de la planta. Finalment, es fa una valoració de les despeses que signifiquen aquestes
activitats.

2.

INSTRUCCIONS GENERALS

2.1

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de la instal·lació
es portaran a terme complint la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts:
Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb la finalitat
de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure i fumar. Les
persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es rentaran i es
desinfectaran acuradament amb els productes adequats abans de menjar, de beure i de
fumar.
Tota persona que hagués d’accedir al dipòsits de la instal·lació, ha d’estar ben agafada a un
cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que es trobarà fora del dipòsit.

2.2

INSTRUCCIONS DE SERVEI

Pel correcte manteniment i explotació de la planta s’hauran de complir les següents instruccions:

Conservar en perfecte estat tot els elements i instal·lacions de la planta.
Mantenir adequadament totes les instal·lacions i equips de l’EDAR.
S’hauran de mantenir en perfecte estat de neteja i pintura tots els elements i obres de la
instal·lació.
S’hauran de conservar en bones condicions tots els elements annexes a la planta (camins,
edificacions, etc.).
No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids:
Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o qualsevol altra
substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes.
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Aigua i fang procedents de fosses sèptiques.
Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la mateixa, haurà
de ser reparat d’immediat.
Les reparacions o revisions dels equips electrònics les realitzaran especialistes autoritzats a
l’efecte.
Tots els treballs de control i manteniment, incidències i reparacions seran registrats en el
llibre de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents.
Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable del
manteniment.

3.

ACTIVITATS DE MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ

A vegades hi ha la creença que els sistemes de depuració mitjançant aiguamolls construïts no
necessiten manteniment. La realitat és que, tot i la seva simplicitat operativa, un bon manteniment
és imprescindible per al bon funcionament de la planta. Un bon control per interpretar els possibles
símptomes de mal funcionament serà clau per prendre les mesures oportunes.

3.1

POSADA EN SERVEI

Durant la posada en servei de l’estació depuradora, les operacions que cal seguir són diferents que
les de la resta de vida útil de la instal·lació. Es considera que el període de posada en marxa finalitza
quan la vegetació està ben consolidada, és a dir, després d’un any o cicle biològic. Al llarg del temps
de posada en marxa també creixen les poblacions bacterianes, que es calcula que necessiten entre 3
i 6 mesos per desenvolupar-se.
Assolir una bona cobertura vegetal resulta relativament senzill, però s’han de respectar tot un seguit
de recomanacions:
Pot ser convenient alternar amb el nivell d’aigua normal i a uns 2-10 cm de la superfície.
Aquesta acció ajuda a prevenir el creixement de plantes indesitjades i evitar que certs
depredadors com ara rosegadors es mengin els brots tendres. Els dos estadis es combinen
per evitar males olors i la presència d’insectes.
La plantació s’ha de realitzar preferentment a la primavera. En cas que es dugui a terme a la
tardor o a l’hivern, s’ha de tenir en compte que el creixement vegetal no serà evident fins la
temporada següent. En aquest cas, es recomana altament que la plantació es realitzi després
de l’època de gelades.
Es recomana una densitat de plantació de 3 plantes/m2.
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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.

3.2

EXPLOTACIÓ I MONITORATGE

Per tal d’obtenir els resultats de tractament esperats són necessàries un seguit d’activitats per
assegurar el correcte funcionament de tots els elements del sistema. A les taules 1 i 2 es descriuen
les accions de control necessàries, classificades segons la periodicitat requerida. Per cada acció es
descriu el problema que es vol detectar i un llistat d’accions per dur a terme quan en un control o
mesura es detecta algun problema o bé per evitar l’aparició del problema.

3.2.1 Controls setmanals
Taula 1.Activitats de control setmanals
Control visual de l’estat de la coberta vegetal del sistema
Objectiu

Accions

Verificar el creixement
correcte de la vegetació

Verificar el nivell d’aigua
Verificar la càrrega orgànica de l’afluent
Replantar

Verificar si hi ha acumulació
de restes vegetals a la
superfície de les basses
Verificar si hi ha invasió
d’altres plantes dintre de les
basses

Retirar les restes vegetals acumulades a la superfície
(no emprendre aquesta acció en cas de gelades)

Verificar si hi ha invasió
d’altres plantes dintre de les
basses

Retirar les plantes invasores

Retirar les plantes invasores

Control visual de la vegetació de l’entorn del sistema
Objectiu

Accions

Verificar si hi ha creixement
de plantes llenyoses al voltant
de les basses

Retirar els arbres i arbustos

Control visual de l’estat de la superfície de la bassa
Objectiu

Accions

Verificar si el substrat està
reblert

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari
En cas que l’EDAR no disposi d’un tractament primari,
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estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un
Fer alimentacions discontínues (deixar reposar el llit,
fer buidats)
Netejar la superfície reblerta amb un rasclet
Reemplaçar el substrat reblert
Controlar el nivell d’aigua *
Objectiu

Accions

Verificar si hi ha aigua en
superfície

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari
En cas que l’EDAR no disposi d’un tractament primari,
estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un
Verificar els cabals d’entrada i sortida
Fer alimentacions discontínues
Disminuir el nivell d’aigua

Verificar si la làmina d’aigua
es troba uns 5 - 10 cm per
sota la superfície

Verificar els cabals d’entrada i sortida
Variar el nivell d’aigua

* Aquest control també es recomana fer després de precipitacions

Controlar el nivell d’aigua *
Objectiu

Accions

Verificar si hi ha aigua en
superfície

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari
En cas que l’EDAR no disposi d’un tractament primari,
estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un
Verificar els cabals d’entrada i sortida
Fer alimentacions discontínues
Disminuir el nivell d’aigua

Verificar si la làmina d’aigua
es troba uns 5 - 10 cm per
sota la superfície

Verificar els cabals d’entrada i sortida
Variar el nivell d’aigua

Control dels sistemes d’alimentació de l’aigua *
Objectiu

Accions

Verificar si hi ha aigua en
superfície

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari
En cas que l’EDAR no disposi d’un tractament primari,
estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un
Verificar els cabals d’entrada i sortida
Fer alimentacions discontínues
Disminuir el nivell d’aigua

Verificar si la làmina d’aigua
es troba uns 5 - 10 cm per
sota la superfície

Verificar els cabals d’entrada i sortida
Variar el nivell d’aigua
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Control visual de la capa impermeabilitzant i mesura del cabal d’entrada i de sortida*
Objectiu

Accions

Verificar si la capa
impermeabilitzant
(membrana o terreny
compactat) manté les seves
propietats

Apedaçar els forats de la membrana
Reomplir i compactar la franja de terreny que fa de
capa impermeabilitzant
Evitar el creixement d’arbres i arbustos prop de les
basses
Evitar la proliferació de rosegadors

* Aquest control també es recomana fer després de precipitacions

3.2.2 Controls quinzenals
Taula 2.Activitats de control quinzenals.
Mesura de la DBO5 i sòlids en suspensió de l’afluent i l’efluent

3.3

Objectiu

Accions

Verificar si hi ha sobrecàrrega
orgànica

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari

Verificar la concentració de
sòlids en suspensió

Verificar el funcionament correcte del pretractament i
del tractament primari
En cas que l’EDAR no disposi d’un tractament primari,
estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un
Verificar si la matriu està reblerta
Verificar si en el sistema de distribució de l’aigua hi ha
acumulació de sòlids.

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 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 comunitat, i
que és responsable de les possibles amenaces a la salut pública que poden derivar-se d’un
manteniment incorrecte de la depuradora.

3.3.1 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.
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Els sòlids s’acumularan en un contenidor i s’hauran de entregar de manera periòdica, preferiblement
cada dia, a l’abocador municipal d’escombraries.

3.3.2 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.

3.3.3 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.

3.3.4 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.

3.3.5 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 compactar-ho.

•

Eliminar les males herbes que vagin creixent, en especial les plantes aquàtiques.
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3.3.6 Camins, reixa de tancament i altres elements
La planta depuradora esta rodejada per una tanca metàl·lica, 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.

4.

4.1

DEFINICIÓ I VALORACIÓ DE COSTOS

COSTOS FIXES

Són costos fixes aquells que no depenen del cabal d’aigua tractada i que es generen
independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora d’aigües residuals.

4.1.1 Costos de personal
La planta disposarà d’una única persona encarregada que treballarà a jornada parcial ( 3 hores a la
setmana). Aquesta tindrà una formació que asseguri un coneixement suficient dels processos que
intervenen en la depuració de les aigües per tal de ser capaç d’interpretar els possibles símptomes de
mal funcionament i prendre les mesures adequades.
Suposa un cost valorat en 2.200 €/any + Seguretat Social (25 %)
Cost total personal

2.750 €/any

4.1.2 Costos de manteniment i conservació
D’acord amb l’experiència prèvia en obres similars, aquest capítol es calcula com el 1% anual sobre
els costs de primera instal·lació.
Conservació obra civil: 1% de 92.266,93€ = 922,67 €/any
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4.1.3 Costos d’analítiques de control
En aquest capítol s’inclou el cost de les analítiques necessàries per un control periòdic del
funcionament de l’estació depuradora amb la finalitat de comprovar el correcte funcionament així
com diagnosticar els eventuals problemes.
Taula 3.Costos analítiques de control realitzades al laboratori
Número de mostres anual

Paràmetres

Cost unitari

Cost

Afluent

Efluent

€/Ut

€/any

DBO5

24

24

3,85

184,8

DQO

12

12.

5,15

123,6

SS

24

24

1,8

86,4

Total despeses analítiques de control

394,8

4.1.4 Altres despeses operatives
En aquest capítol s’inclouen despeses diverses de caràcter operatiu, és a dir necessàries per a
executar la feina.

Equipament i vestuari

150,00 €

Costos administratius

300,00 €

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

1.200,0 €

Cost total despeses varis

4.2

1650,00 €/any

COSTOS VARIABLES

Són costos variables aquells que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques
quantitatives com qualitatives.

4.2.1 Evacuació dels fangs del tractament primari
Taxa anual de producció de fangs:

140 l/hab

Volum anual de fangs:

14,5 m3

Volum camió cisterna d’evacuació de fangs: 15 m3
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Nº de viatges anuals:

1

Cost viatge camió cisterna d’evacuació de fangs:
Cost evacuació de fangs

4.3

240€

240,00 €/any

RESUM DELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ

A.- Despeses fixes
A.1.- Personal

2750,00 €/any

A.2.- Manteniment i conservació

922,67,00 €/any

A.3.-Analítiques de control

394,8 €/any

A.4.- Varis

1650,00 €/any

COST TOTAL DESPESES FIXES

5717,00 €/any

B.- Despeses variables
B.1.- Evacuació de fangs

240,00 €/any

COST TOTAL DESPESES VARIABLES

240,00 €/any

COST TOTAL EXPLOTACIÓ

5957,47 €/any

El volum anual tractat per l’EDAR serà de 5666,00m3/any. Això suposa un cost de tractament unitari
(per m3) de 0,95 €/m3.

ANNEX 18.
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT
DE L’ADMINISTRACIÓ
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

13% Despeses generals, impostos i taxes
6% Benefici industrial

SUMA PARCIAL
21% I.V.A.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA
Expropiacions
Serveis afectats

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

131.085,25 €

17.041,08 €
7.865,12 €

155.991,45 €
32.758,20 €

188.749,65 €
8.411,12 €
0€

197.160,77€

El present Pressupost per a Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de: CENT NORANTASET MIL CENT SEIXANTA AMB SETANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (197.160,77€ )
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1.

FOTOGRAFIES DE FARRERA

Figura 1. Vistes al nucli de Farrera des de la carretera d’Alendo. Font: pròpia
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Annex 19. Annex fotogràfic

2.

FOTOGRAFIES DE MONTESCLADO

Figura 2. Vistes al nucli de Montesclado des de Farrera. Font: pròpia
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3.

FOTOGRAFIES DE MALLOLÍS

Figura 3. Vistes al nucli de Mallolís des de Farrera. Font: pròpia

Disseny de la EDAR de Farrera
Annex 19. Annex fotogràfic

4.

FOTOGRAFIES D’ALENDO

Figura 4. Vistes al nucli d’Alendo des de Farrera. Font: pròpia
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5.

FOTOGRAFIES DE BURG

Figura 5. Vistes al nucli de Burg des de Farrera. Font: pròpia

Disseny de la EDAR de Farrera
Annex 19. Annex fotogràfic

6.

FOTOGRAFIES DE LA CARRETERA D’ACCÉS A BURG

Figura 6. Fotografia de la carretera d’accés a Burg i Farrera en el tram anterior a
Burg.
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1.

INTRODUCCIÓ

En aquest annex es presenta un esbós del Programa de treballs per a la construcció de l’EDAR i dels
col·lectors de Farrera. En primer lloc es descriuen les activitats de què es composa l’execució de
l’obra i a continuació s’estableix un calendari d’execució.

2.

2.1

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

REPLANTEIG I COMPROVACIÓ DE LES DADES

Aquesta activitat és la primera que cal realitzar i consisteix en la comprovació de totes les dades del
projecte, i en especial en el replanteig de les obres. Les obres no començaran fins que no se signi
l’Acta de replanteig.

2.2

CAMÍ D’ACCÉS

Construcció del ferm en el camí d’accés: preparació de l’explanada, estesa i compactació de subbase
i formigonat. Execució del drenatge superficial. També aquesta activitat recull la col·locació de tota
la senyalització i mesures de protecció col·lecticava projectades dintre del Pla de Seguretat i Salut.

2.3

CONSTRUCCIÓ COL·LECTORS EN ALTA

Inclou l’esbrossada en tot el recorregut del col·lector, l’excavació de la rasa, col·locació del col·lector,
reblert i compactació del terreny . Finalment, s’estendrà una capa de 20cm de la terra vegetal extreta
a la mateixa obra.

2.4

MOVIMENT DE TERRES I PERFILAT DE TALUSSOS

En aquesta activitat s’inclouen l’esbrossada i, anivellació, recobriments, compactació del terreny on
s’ha de situar l’estació depuradora i transport a l’abocador del material sobrant. L’objectiu del
moviment de terres és la creació dels dos nivells d’explanació, de les rampes d’accés a les
explanacions així com de l’excavació de les basses per als aiguamolls.

2.5

CONSTRUCCIÓ DEL TANC IMHOFF

Inclou l’excavació del pou i construcció de l’estructura de formigó armat. Posteriorment, el reblert de
la part posterior dels murs amb material sobrant de l’excavació.
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2.6

CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES I POUS

Inclou l’excavació de terres corresponent, la

2.7

IMPERMEABILITZACIÓ DELS AIGUAMOLLS

En aquesta activitat es portarà a terme la impermeabilització de les dues basses, incloent el segellat
de les zones d’unió.

2.8

TANCAT PERIMETRAL

Consisteix en la instal·lació de la reixa metàl·lica que ha de voltar el perímetre de l’estació
depuradora.

2.9

CANONADES DEL PROCÉS I BY-PASS

Es procedirà a la col·locació de les canonades que formen part de la planta de tractament de les
aigües residuals projectada, tant connecten els diversos elements de la mateixa i com els tubs
foradats que distribueixen i recullen l’aigua en els aiguamolls. Inclou la connexió de tots els elements,
foradat de la impermeabilització dels aiguamolls i juntes de segellat.

2.10

COL·LOCACIÓ DEL SUBSTRAT DELS AIGUAMOLLS

En primer lloc es col·locaran les graves gruixudes en els extrems dels aiguamolls. Posteriorment es
col·locarà el substrat de graves fines sobre la impermeabilització executada prèviament.

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 l’aigua no queda estancada en cap punt. En el cas que no sigui així, es portaran a
terme les accions oportunes per a la seva posada a punt.

2.12

PAVIMENTACIÓ

Consisteix en la pavimentació de les explanades i les rampes d’accés a elles.
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2.13

PLANTACIÓ DE LES PLANTES ORNAMENTALS

Inclou l’extesa d’una capa de terra vegetal en els talussos que s’hagin de revegetar, així com la
plantació de les espècies autòctones sel·leccionades per a l’entorn de l’estació depuradora.

2.14

PLANTACIÓ DELS MACRÒFITS

Aquesta activitat consisteix en la plantació dels macròfits en el substrat dels aiguamolls construïts de
flux subsuperficial, prenent les mesures oportunes per a assegurar el seu desenvolupament. És molt
convenient que la plantació dels macròfits es faci coincidir amb la temporada de creixement
d’aquesta espècie, que és d’abril a setembre, preferiblement a la primavera.

2.15

PROVES DE FUNCIONAMENT

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

2.16

NETEJA I ACABATS

Inclou la finalització de tots els acabats i la recollida de tots els elements, materials i maquinària
utilitzats durant l’obra que no siguin més necessaris.

2.17

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.
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3.

PLA D’OBRA
ACTIVITAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Replanteig
Camí d'accés
Construcció col·lectors en alta
Moviments de terres
Construcció del tanc Imhoff
Construcció arquetes i pous
Impermeabilització aiguamolls
Tancat perimetral
Canonades del procés i by-pass
Col·locació graves aiguamolls
Comprovació de la línia d'aigües
Pavimentació
Plantació espècies ornamentals
Plantació macròfits
Proves de funcionament
Neteja i acabats
Seguretat i salut

0

1

MES 1
2 3

4

1

MES 2
2 3

4

1

MES 3
2 3

4

1

MES 4
2 3

4

1

MES 5
2 3

4

1

MES 6
2 3
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1.

DADES DE L’OBRA
Tipus d'obra
CONSTRUCCIÓ COL·LECTORS EN ALTA I EDAR
Emplaçament
Nucli de Farrera, Farrera
Superfície d’actuació
4183,39 m2
Tècnics autors del Projecte Executiu
CLARA UNZETA LLORET
Tècnics redactors de l'Estudi de Seguretat i Salut
CLARA UNZETA LLORET

2.

DADES DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

Electricitat:

FECSA ENDESA
Tel: 900.77.00.77

Bombers:

C/ Emili Riu i Periquet, 3
25560 Sort

Mossos d’Esquadra:

Camí de la Cabanera, 1. Població. 25560 Sort
Tel: 088 / +34 973 658 885

Hospital:

Hospital Comarcal del Pallars
Pau Casals, 5 25620 TREMP
Tel: 973 652 255

Ambulatori:

CAP Llavorsí
Ctra. de la Val d'Aran, 31 1a planta
25595, Llavorsí
Tel: 973 622 152

Protecció Civil:

972.358.167/092
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Informació Toxicològica:

3.

915.620.420

OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

L’estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de higiene i
benestar dels treballadors.
Els objectiu d’aquest treball són els següents:
Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.
Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims.
Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del
personal.
Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.
Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.
Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de la
maquinària que se’ls encomana.
Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits.
Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut.

Servirà per donar directrius a l’empresa constructora per a dur a terme el Pla de Seguretat i Salut,
segons la seva obligació en el camp de prevenció de riscs professionals, que haurà d’ésser aprovat
pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut o per la Direcció Facultativa, segons el cas, durant
l’execució de l’obra; i per l’Administració pública que adjudiqui l’obra, d’acord amb el Real Decret
1627/1997, de 24 d’octubre que estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica l’obligatorietat de
l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres (Art. 4)
Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut
quan es doni algun dels supòsits següents:
Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 €.
Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment.
El volum de la mà d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 dies.
Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses.
Degut a que es compleix la tercera premissa, es realitza un Estudi de Seguretat i Salut.
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4.

4.1

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres consistiran en la construcció de l’EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà), que
tractarà les aigües residuals urbanes del nucli de Farrera.

4.2

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

Aquesta obra té un pressupost d'execució per contracte de 188.749,65€ IVA inclòs.

4.3

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d'execució previst de l’obra és de 6 mesos .

4.4

PERSONAL PREVIST

Es preveu un nombre total de 12 persones per a l’execució de l’obra.

5.

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de
l’obra:
Moviment de terres i excavació
Maquinària d’excavació
Maquinaria de moviment de terres
Maquinària de compactació
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals
Grups electrògens
Ferms
Maquinària de fressat
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Maquinària d’estesa i compactació
Camions de trabuc
Pavimentadores
Regs
Eines manuals
Estructures de formigó fetes “in situ”
Encofrats
Acers
Formigoneres
Bombes de formigó
Grues
Eines manuals
Pous, rases, etc.
Maquinària d’excavació
Camions
Formigoneres
Grues
Prefabricats
Eines manuals
Drenatges, sanejament i canalitzacions
Formigoneres
Tubs i canonades
Recobriments
Grues
Prefabricats
Eines manuals
Jardineria, recobriments
Camions
Grues
Subministrament de plantes
Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió
Tractaments fitosanitaris
Eines manuals
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6.

ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció. Article 5.
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista
adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li
sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull les
condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació
d’aquesta autoria de seguretat i salut.

6.1

EXCAVACIONS, COL·LOCACIÓ DE CANONADES I CONDUCCIONS
Atropellament, col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària.
Despreniment de terres o roques (per inestabilitat, per utilització de maquinària, per
sobrecàrregues en els extrems de l'excavació, per no utilitzar el talús corresponent, per
variacions d'humitat del terreny, per filtracions, per vibracions, per alteració de la
temperatura, per fallida dels apuntalaments, etc.)
Caiguda al mateix o diferent nivell.
Caiguda d'objectes.
Atrapaments.
Interferència amb instal·lacions de subministrament públic.
Electrocució per contactes directes o indirectes.
Explosions
Vibracions
Projecció de partícules als ulls.
Pols i gasos.
Cops a mans, peus i cap.
Afeccions a la pell.

6.2

EXECUCIÓ D’OBRES DE FÀBRICA
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Cops contra objectes.
Caiguda de personal al mateix i a diferent nivell.
Caiguda d'objectes i materials.
Ferides punxants en peus i mans.
Cops i talls produïts per eines de mà.
Interferència amb les esteses elèctriques.
Electrocucions.
Esquitxades de formigó als ulls.
Dermatosis pel ciment.
Erosions i contusions per manipulació.
Generació de pols.
Atropellaments per màquines i vehicles.
Atrapament per maquinària.
Ferides per màquines talladores.

6.3

OBRES DE PAVIMENTACIÓ
Atropellament per maquinària i vehicles.
Atrapament per maquinària i vehicles.
Col·lisions, bolcada i falses maniobres de la maquinària.
Interferències amb línies elèctriques.
Esquitxades.
Generació de pols.
Soroll.

6.4

ACABATS I NETEJA
Derivats d’eines en males condicions
Caiguda d’objectes a diferent i igual nivell
Despreniment del material apilat.
Caiguda de treballadors
Riscos dorsolumbars

6.5

RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el
personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode
general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció
individual adequats.
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La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de treball
si és a la via pública. Com mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem remetre als
medis de protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, el cascos. És
important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball
que faran reduir els sinistres de forma important.

6.6

RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat de
l’obra.
Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases i
pous.
A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles.

7.

7.1

MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS

PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció
de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat:
En excavació i explotació de pedreres
Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats.
Barana de limitació i protecció.
Cinta d’abalisament.
Entibacions per a rases.
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
Baranes.
Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat.
Detectors de corrents erràtiques.
Marquesines o passadissos de seguretat.
Regat de pistes.
Topalls d'abocadors.
Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.
En transport, abocament, estès i compactació
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Tanques de limitació i protecció.
Barana d’abalisament.
Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària.
Senyals de trànsit.
Senyals de seguretat.
Regat de pistes.
En formigons
Il·luminació d'emergència.
Passadís de seguretat.
Barana de limitació i protecció.
Cinta d’abalisament.
Senyals de seguretat.
Baranes.
Cables de subjecció de cinturons de seguretat.
Drenatges, sanejament i canalitzacions
Formigoneres
Tubs i canonades
Recobriments
Grues
En soldadures
Vàlvules antiretrocés.
En riscos elèctrics
Interruptors diferencials.
Preses de terra.
Transformadors de seguretat.
Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.
En incendis
Extintors portàtils.
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. Les rases, forats,
desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la
seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny
abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a
màxim.
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En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint
pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En
aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de
coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida.
Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres.
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva
correcció si procedís.

7.2

PROTECCIONS INDIVIDUALS

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre
amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a
realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha
decidit utilitzar les contingudes al següent llistat:
Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants
Guants d’ús general
Guants de goma
Guants de cuir
Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.
Botes de seguretat de lona
Botes de seguretat de cuir
Granotes de treball
Ulleres contra impactes i antipols
Ulleres per a soldadura autògena
Polaines de soldador
Cinturó de seguretat de subjecció
Caretes antipols
Protectors auditius
Roba reflectant
Mascaretes
Impermeables
Guants de soldador.
Faixa contra les vibracions.
Cinturó antivibratori.
-Canellera contra les vibracions.
Pantalla de seguretat per a soldador elèctric.
Davantals de cuir.
Ulleres per a soldadura autògena.
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7.3

PREVENCIÓ ESPECÍFICA

7.3.1 Atropellaments per màquines o vehicles
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i evitar
riscs.
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i
portàtils, prohibint la presència de personal.
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal
en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere.
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els
treballs en calçades i vorades de la mateixa.
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui
necessari.

7.3.2 Col·lisions i bolcades de màquines i camions
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent.
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra
u Organismes autònoms pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls.

7.3.3 Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols.

7.3.4 Atrapaments
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius,
prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina.
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de
seguretat.
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Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de seguretat.
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides.

7.3.5 Caigudes a diferent nivell
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc.
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament.

7.3.6 Caigudes al mateix nivell
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a
cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de
seguretat.

7.3.7 Caigudes d'objectes
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i
pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA.
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta.

7.3.8 Electrocucions
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300
mA) i presa de terra.
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial
d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra.
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
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7.3.9 Projecció de partícules
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:
- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i
escarpa.
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.

7.3.10 Incendis-Explosions
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del
personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.

7.3.11 Vibracions, lumbàlgies
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris
de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors,
portaran cinturó antivibratori.

7.3.12 Punxades i talls
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs
amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.

7.3.13 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran gàlibs en
ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.

7.3.14 Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions
acústiques.
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7.3.15 Ensorraments d'excavacions
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al
Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc
d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa.

7.3.16 Intoxicacions per fums, pintures, etc.
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris
utilitzaran caretes.

7.3.17 Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants.
Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans,
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill.

7.4

SENYALITZACIÓ DELS RISCOS

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització
adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat.

7.4.1 Senyalització dels riscos del treball
Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode
informatiu.
Banda d’advertència de perill
Prohibit el pas a vianants

7.4.2 Senyalització vial
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o
veïnat del trànsit rodat, En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que
organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix el
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necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a
continuació, a mode informatiu.
Con d’abalisament. TB-6
Balisa de cantó dret. TB-8
Balisa de cantó esquerre. TB-9
Triangular perill TP-18 “obres” 60 cm.
Cartell indicatiu de risc de 50 ×40 cm.
Cordó d’abalisament reflectant
Xarxa de plàstic per limitació d’accés

7.5

FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs a utilitzar,
són fonamentals per a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal
forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de
les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i
dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció.
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut
que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les.
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de
les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les
persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per
garantir el citat fi.

7.6

SERVEIS COMUNS

Es disposarà d’un mòdul prefabricat amb funció de vestuari, dotat amb armariets individuals amb
clau, penjadors, seients i una taula.
Per a la neteja i conservació del locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.
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7.7

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Farmacioles:
Es disposarà d’una farmaciola d’obra que es situarà a la oficina d’obra, senyalitzat mitjançant cartell.
El contingut mínim de la farmaciola serà: aigua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iode, mercurocrom
transparent, amoníac, caixes de gases estèrils, cotó hidròfil, rotllo d’esparadrap, torniquet, bossa per
aigua o gel, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics
i tònics cardíacs d’urgències.
Existirà a l’obra alguna persona que tingui coneixements de primers auxilis de forma bàsica. Aquestes
persones seran també responsables de la revisió setmanal de les farmacioles i de la seva reposició.
El personal d’obra serà informat que en els vestuaris, (junt a la farmaciola) i a l’oficina d’obra existeixi
una llista de telèfons d’interès on acudir per un ràpid trasllat d’accidentats.

Assistència a accidentats:
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar
o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
És preceptiu disposar a l’Obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels Centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un transport ràpid dels
possibles accidentats als centres d’assistència.

Reconeixement mèdic:
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es
repetirà cada any.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat
periòdicament, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. En cas necessari s’instal·laran
aparells per la seva cloració.
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8.

8.1

SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ

SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT I
DOCUMENTS DE NOMENAMENTS

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les condicions
contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans del
Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:
1°

Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es defineix al
plec de condicions tècniques i particulars.

2°

Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja
inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats
rebutjables.

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de
Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als
contractistes com als subcontractistes):
- Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.
- Document de nomenament del senyalista de maniobres.
- Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o
que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars.
- Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a realitzar.
- Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de
prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i
d’acord amb el que es cita a l’apartat següent.
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8.2

PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL

Local farmaciola de primer auxilis
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és necessari
dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers atencions sanitàries
als possibles accidentats.
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars de
seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost.
A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar la ubicació, així
com la dotació de dita farmaciola.

Medicina Preventiva
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de
ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a
la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra.
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria
d’accidents i assistència sanitària.

Evacuació d’accidentats
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la
contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través
del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions tècniques i particulars.

9.

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El Pressupost d’Execució Material del Pla de Seguretat i Salut és de QUATRE MIL SET-CENTS
CINQUANTA-DOS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (4.752,96 €).
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10.

DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT NÚM. 1

MEMÒRIA

DOCUMENT NÚM. 2

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOCUMENT NÚM. 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4

PRESSUPOST

L’Autora del projecte:

Signat: Clara Unzeta Lloret
Barcelona, maig 2013

ANNEX 21.
SEGURETAT I SALUT
DOC. 2: PLÀNOLS

ANNEX 21.
SEGURETAT I SALUT
DOC. 3: PLEC DE CONDICIONS
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1.

RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS

LABORALS

DRET DISPOSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER CONSTRUCCIÓ

ASPECTES GENERALS

Prescripcions de Seguretat en la indústria de l'edificació segons el conveni de l’OIT.
Implantació de l'obligació d'elaborar estudis i plans de seguretat i higiene en el treball.
R.D. 555/1986 del 21 de febrer. BOE 21 de març de 1986.
Modificació parcial: R.D. 84/1990 del 19 de gener de 1990. BOE 25 de gener de 1990.
Model de llibre d'incidències corresponent a obres en les que sigui obligatori un estudi de
seguretat i higiene en el treball.
O.M. 20 de setembre de 1986. BOE 13 d'octubre de 1986.
Llei 54/2003. Llei de prevenció de riscs laborals.
BOE 12 de desembre de 2003.
Reglament dels serveis de prevenció.
R.D. 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball.
R.D. 486 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.

CONDICIONS AMBIENTALS I DELS LLOCS DE TREBALL

Reial Decret 486/4997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball.
Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició a soroll durant el treball.
R.D. 1316/1989 del 27 d'octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
Protecció dels treballadors davant els riscs derivats de l'exposició al clorur de vinil.
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O.M. 9 d'abril de 1986. BOE 6 de maig de 1986

UTILITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL. CONDICIONS DELS MATEIXOS

Real decret 1215/1997 de 18 de juliol. Utilització d’equips de treball.
Reglament d'aparells d'elevació i el seu manteniment.
R.D. 2291/1985 del 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
ITC-MIE-AEM3: Carretes Automotrius de manutenció.
O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989.
ITC-MIE-AEM4: Grues Mòbils Autopropulsades utilitzades.
R.D. 2370/1996 de 18 de novembre. BOE 24 de desembre de 1996.
Reglament d'aparells elevadors per a obres.
O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juliol de 1977.
Modificacions BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
Reglament de seguretat per les màquines.
R.D. 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986.
Correccions BOE 4 d'octubre de 1986.
ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció.
O. 8 d’abril de1991. BOE 11 d’abril de 1991.
Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE sobre màquines.
R.D. 1435/1992 del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1992.
Reglament de recipients a pressió.
D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969.
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.
ITC-MIE-APQ-005: emmagatzematge de botelles de gas comprimit, liquat i dissolts a pressió.
O. 21 de juliol de 1992. BOE 14 d’agost de 1992.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
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Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 20 de
novembre de 1992.
BOE 28 de novembre de 1992.
Modificat per O. del 16 de maig de 1995 i pel R.D. 159/1995 del 3 de febrer.
Modificacions del període transitori establert en el R.D. 1407/1992 del 20 de novembre, sobre
equips de protecció individual.
O. 6 de maig de 1994. BOE 1 de juny de 1994.
Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització
dels treballadors d’equips de protecció individual.

SENYALITZACIONS

Instrucció 8.3 – I.C. sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes
en vies fora de poblat.
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987.
Senyalització mòbil d’obres. Ministeri de Foment 1997.
R.D. 485 del 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i
salut en el treball.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i salut laboral en les
obres de construcció.
Instrucció T.C. 10.3.01 sobre explosius. Voladures especials.
O.M. del 31 d’agost de 1987. BOE 18 de setembre de 1987

VARIS

Quadre de malalties professionals.
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R.D. 1403/1978. BOE del 25 d’agost de 1978.
Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualització.
Reglament de línies aèries d’alta tensió.
D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat BOE 8 de març de
1969
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries.
D. 2413/1973 del 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 1973.

2.

PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i
mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la
comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat i
salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

3.

LLIBRE D’INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execució,
i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball (a
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24 hores.
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4.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc
de seguretat.
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència
mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat
l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de
l'obra, on s'especificarà:
Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el
dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de
mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
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Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.

5.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil, i es llençaran quan aquesta acabi. Hauran de tenir el segell CE.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de
lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

6.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat
del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a
què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Les característiques principals són:
Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.
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CALÇAT DE SEGURETAT:
Les característiques principals són:
Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81,
BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
cotó o punt: feines lleugeres,
cuir: manipulació en general,
làtex rugós: manipulació de peces que tallin,
lona: manipulació de fustes.

CINTURONS DE SEGURETAT:
Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

PROTECTORS DE LA VISTA:
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Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o
pantalles.

ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba
impermeable.

7.

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
BARANES
Disposaran de llistó superior a una altura de 100 cm., de suficient resistència per garantir la retenció
de persones, i portarà un llistó horitzontal entremig, així com el seu corresponent entornpeu.
TANCAMENTS DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ
Tindran com a mínim 90 cm., construïdes amb balustres metàl·liques tipus sergent o puntals amb
suports pel passamà de fusta o tub, també metàl·lic.
CABLES I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DEL CINTURÓ DE SEGURETAT I ELS SEUS ANCORATGES
Tindran suficient resistència per suportar els esforços que puguin estar sotmesos, d’acord amb la
funció protectora.
SENYAL NORMALITZADA DE TRÀFIC
Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i
vianants ho facin necessari, d’acord amb el codi de circulació i la norma 8.3-I.C.
SENYAL NORMALITZADA DE SEGURETAT
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Es col·locarà en tots els llocs de l’obra o dels seus accessos, on sigui precís advertir els riscs, recordar
obligacions d’utilitzar determinades proteccions, establir prohibicions o informar de la situació de
mitjans de seguretat.
En l’apartat de plànols s’inclouen les senyals normalitzades de seguretat, d’acord amb la legislació
vigent.
CORDÓ DE BALISAMENT
Es col·locarà en els límits de zona de treball o de pas en les que existeixi perill de caiguda per
desnivell o per caiguda d’objectes, com a complement de la corresponent protecció col·lectiva. Si és
necessari serà reflectant.
EXTINTORS
Serà adequat en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisarà el contingut de
càrrega cada any, i amb el retimbrat i data dins dels últims cinc anys.
TAPES EN ARQUETES
Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapa de fusta de resistència adequada.
TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES
Es podran realitzar amb un parell de taulons embrindats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats
al mateix, o d’una altra manera eficaç.
PASSADISSOS DE SEGURETAT
Es col·locaran en accessos o passos obligatoris, en l’obra o en el seu entorn on no sigui possible
eliminar el risc de caiguda d’objectes.
Podran realitzar-se amb pòrtics de peu drets i llinda a base de taulons, fermament subjectes al
terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a
base de tubs o perfils i la coberta de xapa).
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, podent col·locar
elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.)
XARXES
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb garantia, la
funció protectora per la qual estan previstes.

LONA
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Es col·locarà per impedir la caiguda de treballadors i objectes per aïllar a aquells de les condicions
atmosfèriques adverses.
En cas de que es realitzin treballs de soldadura o similars serà resistent a la propagació de la flama.
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per
força.
La resistència de les preses de terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat
de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà
periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any.
TRANSFORMADOR DE SEGURETAT DE 24 V.
Es situarà en línies alimentadores d’eines i llums manuals quan es treballi en zones d’alt contingut
d’humitat.
REGATGES
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l’aixecament de pols pel trànsit
d’aquests. També es regaran les escombraries per evitar la formació de pols.
MAQUINÀRIA
Totes les màquines compliran la legislació vigent i a l’arribar a l’obra tindran tots els dispositius de
seguretat i elements de protecció que es senyalin en l’obra.
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA
Aquests mitjans tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució
per les línies elèctriques.

8.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord
amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

SERVEI MÈDIC:
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Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels
treballadors ja contractats.

9.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa
el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el
Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

10.

INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

11.

CONTROL ECONÒMIC

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del
projecte d'execució.

12.

COMPLIMENT DEL RD 167/1997 PER PART DEL PROMOTOR:

COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que
assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera,
20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.
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L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

L’Autora del projecte:

Clara Unzeta Lloret
Barcelona, Maig 2013
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SEGURETAT I SALUT
DOC. 4: PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Data: 13/05/13
01
01
01

H1411111

u

H1421110

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

u

H1432012

u

H1451110

u

H1461110

u

H1462241

u

H1481131

u

H1487460

u

H1445003

u

H1459630

u

12,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

12,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

10

12,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

9

12,000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE

8

12,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE

7

12,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

6

8,000

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE

5

12,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

4

12,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MESURES INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

01
01
02

5,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MESURES INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
PROTECCIONS COL·LECTIVES
Euro
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AMIDAMENTS

1

H1522111

Data: 13/05/13

m

H1533591

m2

H152KBD1

u

1

01
01
03

H16F1004

h

1

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

01
02
01

HQU1A50A

mes

1

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

01
02
02

HQU25701

u

HQU27502

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2GF01

u

1,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

6,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
MOBILIARI PER A MÒDULS D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE
2

5,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
MÒDULS PREFABRICATS

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

4,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MESURES INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
MESURES PREVENTIVES

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

4,000

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

30,000

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

2

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro

Pressupost de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)

AMIDAMENTS

Data: 13/05/13

AMIDAMENT DIRECTE
4

HQU2P001

u

HQU22301

u

1

2

3

01
02
03

HQUA1100

HQUAM000

HQUAP000

u

1

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
EQUIPAMENT MÈDIC

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

12,000

u

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Curset de primers auxilis i socorrisme

u

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS PER A PERSONAL DE L'OBRA
ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENT PERSONAL

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQUZM000

h

1

01
03

HBBAB115

u

HBBAF004

u

36,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

1,000

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

6,000

Reconeixement mèdic

01
02
04

HJ7127D1

12,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Obra
Capítol
Titol 3

1,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

3

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

Pàg.:

1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS

Data: 13/05/13

AMIDAMENT DIRECTE
3

HBBAA005

u

Pàg.:

4

4,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Euro

QUADRE DE PREUS I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

13/05/13

Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

5,93

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

5,99

€

P-3

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

18,51

€

P-4

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

1,60

€

P-5

H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

1,13

€

P-6

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

6,77

€

P-7

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

5,54

€

P-8

H1462241

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

13,05

€

P-9

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

12,08

€

P-10

H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

5,49

€

P-11

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

13,53

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

13/05/13

Pàg.:

2

P-12

H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

22,89

€

P-13

H1533591

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

7,56

€

P-14

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

19,44

€

P-15

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

34,67

€

P-16

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

33,64

€

P-17

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

42,52

€

P-18

HJ7127D1

u

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

155,29

€

P-19

HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

172,57

€

P-20

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

58,34

€

P-21

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

22,18

€
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Data:

13/05/13

Pàg.:

3

P-22

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

18,75

€

P-23

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

54,88

€

P-24

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

1,91

€

P-25

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

114,45

€

P-26

HQUAM000

u

Reconeixement mèdic
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

35,25

€

P-27

HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

201,25

€

P-28

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

19,44

€

Barcelona, maig 2013
L´autora del projecte:

Signat: Clara Unzeta Lloret
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P-1

H1411111

u

B1411111

P-2

H1421110

u

u

B1421110

P-3

H1432012

u

u

B1432012

P-4

H1445003

u

u

B1445003

Data: 13/05/13

5,93

€

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
Altres conceptes

5,93000
0,00000

€
€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp
Altres conceptes

5,99000
0,00000

€
€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
Altres conceptes

18,51000
0,00000

€
€

1,60

€

1,60000
0,00000

€
€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13

€

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p
Altres conceptes

1,13000
0,00000

€
€

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,77

€

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla
Altres conceptes

6,77000
0,00000

€
€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,54

€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r
Altres conceptes

5,54000
0,00000

€
€

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

13,05

€

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller
Altres conceptes

13,05000
0,00000

€
€

12,08

€

12,08000
0,00000

€
€

5,49

€

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

P-5

H1451110

u

B1451110

P-6

H1459630

u

u

B1459630

P-7

H1461110

u

u

B1461110

P-8

H1462241

u

u

B1462241

P-9

H1481131

u

u

B1481131

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes

P-10

H1487460

u

1

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
u

Pàg.:

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
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B1487460

P-11

H1522111

u

m

Pàg.:

2

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
Altres conceptes

5,49000
0,00000

€
€

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos

B0D41010

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos

Data: 13/05/13

Altres conceptes
P-12

H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

P-14

7,56

€

Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes

5,62000
1,94000

€
€

19,44
19,44000

€
€

34,67

€

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Altres conceptes

P-15

P-16

P-17

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

9,07000

€

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c
Altres conceptes

6,16000
19,44000

€
€

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,64

€

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb

BBBAA005

u

HBBAB115

u

8,04000

€

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ
Altres conceptes

6,16000
19,44000

€
€

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,52

€

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el

BBBAB115

u

HBBAF004

u

€

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

kg

m2

22,89

€
€

B0B27000

B0DZWC03

€
€

5,68400
12,80600

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

m2

0,79200
12,31800

€

m

H1533591

€

4,40000

B0D21030

Altres conceptes
P-13

0,42000
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P-18

Data: 13/05/13

€

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am
Altres conceptes

13,31000
19,44000

€
€

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

155,29

€

59,97000
95,32000

€
€

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57

€

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla
Altres conceptes

172,57000
0,00000

€
€

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,34

€

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3
Altres conceptes

53,41000
4,93000

€
€

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18

€

Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones
Altres conceptes

19,22000
2,96000

€
€

18,75

€

11,84500
6,90500

€
€

54,88

€

52,91000
1,97000

€
€

1,91

€

0,92000
0,99000

€
€

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

114,45

€

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat
Altres conceptes

114,45000
0,00000

€
€

Reconeixement mèdic

35,25

€

Reconeixement mèdic

35,25000

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri

BBBAD004

u

u

BJ7127D0

u

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat
Altres conceptes

P-19

HQU1A50A

mes

BQU1A50A

P-20

HQU22301

mes

u

BQU22303

P-21

HQU25701

u

u

BQU25700

P-22

HQU27502

u

u

BQU27500

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
Altres conceptes

P-23

HQU2GF01

u

BQU2GF00

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
Altres conceptes

P-24

HQU2P001

u

BQZ1P000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
u

Penja-robes per a dutxa
Altres conceptes

P-25

HQUA1100

u

BQUA1100

P-26

HQUAM000
BQUAM000

u

u
u

3

9,77000

BBBAF004

HJ7127D1

Pàg.:

€
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Data: 13/05/13

Pàg.:

4

0,00000

€

201,25

€

Altres conceptes

201,25000
0,00000

€
€

Altres conceptes

19,44
19,44000

€
€

Altres conceptes
P-27

HQUAP000

u

BQUAP000

P-28

HQUZM000

Curset de primers auxilis i socorrisme
u

h

Curset de primers auxilis i socorrisme

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Barcelona, maig 2013
L´autora del projecte:

Signat:Clara Unzeta Lloret
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Data: 13/05/13

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

01

Mesures individuals i col·lectives

Titol 3

01

Proteccions individuals

Pàg.:

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,93

12,000

71,16

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99

12,000

71,88

3 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

18,51

8,000

148,08

4 H1451110

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 5)

1,13

12,000

13,56

5 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

5,54

12,000

66,48

6 H1462241

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 8)

13,05

12,000

156,60

7 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 9)

12,08

12,000

144,96

8 H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 10)

5,49

12,000

65,88

9 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,60

12,000

19,20

10 H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)

6,77

5,000

33,85

TOTAL

Titol 3

01.01.01

791,65

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

01

Mesures individuals i col·lectives

Titol 3

02

Proteccions col·lectives

1 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

13,53

30,000

405,90

2 H1533591

m2

Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 13)

7,56

4,000

30,24

3 H152KBD1

u

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

22,89

4,000

91,56

TOTAL

Titol 3

01.01.02

527,70

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

01

Mesures individuals i col·lectives

Titol 3

03

Mesures preventives

euros
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1 H16F1004

TOTAL

h

Titol 3

Data: 13/05/13

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 14)

5,000

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

02

Equipaments per a personal de l'obra

Titol 3

01

Mòduls prefabricats

mes

Titol 3

2

97,20

97,20

Capítol

TOTAL

19,44

01.01.03

Obra

1 HQU1A50A

Pàg.:

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 19)

172,57

6,000

01.02.01

1.035,42

1.035,42

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

02

Equipaments per a personal de l'obra

Titol 3

02

Mobiliari per a mòduls d'obra

1 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

22,18

1,000

22,18

2 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

18,75

1,000

18,75

3 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

54,88

1,000

54,88

4 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

1,91

12,000

22,92

5 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

58,34

6,000

350,04

TOTAL

Titol 3

01.02.02

468,77

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

02

Equipaments per a personal de l'obra

Titol 3

03

Equipament mèdic

1 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 25)

2 HQUAM000

u

Reconeixement mèdic (P - 26)

3 HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 27)

TOTAL

Titol 3

01.02.03

114,45

1,000

114,45

35,25

12,000

423,00

201,25

1,000

201,25
738,70

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

02

Equipaments per a personal de l'obra

Titol 3

04

Elements auxiliars per a equipament personal

euros

Pressupost de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)

PRESSUPOST

Data: 13/05/13

1 HJ7127D1

u

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2 HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 28)

TOTAL

Titol 3

Pàg.:

3

155,29

1,000

155,29

19,44

36,000

699,84

01.02.04

855,13

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

Capítol

03

Senyalització provisional

1 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

33,64

1,000

33,64

2 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

42,52

4,000

170,08

3 HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

34,67

1,000

34,67

TOTAL

Capítol

01.03

238,39

euros

RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/05/13

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
Proteccions individuals
791,65
Titol 3

01.01.02

Proteccions col·lectives

Titol 3

01.01.03

Mesures preventives

527,70
97,20

Capítol

01.01

Mesures individuals i col·lectives

1.416,55

Titol 3

01.02.01

Mòduls prefabricats

1.035,42

Titol 3

01.02.02

Mobiliari per a mòduls d'obra

Titol 3

01.02.03

Equipament mèdic

738,70

Titol 3

01.02.04

Elements auxiliars per a equipament personal

855,13

Capítol

01.02

Equipaments per a personal de l'obra

468,77

3.098,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.514,57
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Mesures individuals i col·lectives
1.416,55
Capítol

01.02

Equipaments per a personal de l'obra

Capítol

01.03

Senyalització provisional

Obra

01

Pressupost SEGURETAT I SALUT

3.098,02
238,39
4.752,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.752,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost SEGURETAT I SALUT
4.752,96
4.752,96

euros

ÚLTIM FULL

Pressupost de Seguretat i Salut. Projecte de l´EDAR i dels col·lectors de Farrera (Pallars Sobirà)

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .........................................................................

4.752,96

13 % Despeses generals SOBRE 4.752,96........................................................................

617,88

6 % Benefici industrial SOBRE 4.752,96............................................................................

285,18

Subtotal

5.656,02

21 % IVA SOBRE 5.656,02.................................................................................................

1.187,76

€

6.843,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS )

Barcelona, maig 2013
L´autora del projecte:

Signat:Clara Unzeta Lloret

