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RESUM 

El projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral parteix de dos objectius clars. 

El primer objectiu és definir i valorar les obres d’infrastructura de sanejament i depuració, 
mitjançant un sistema compacte, de les aigües residuals urbanes de Nuñomoral, un dels sis 
municipis de la Mancomunitat que constitueix Las Hurdes. 

Degut a la gran similitud tant orogràfica com demogràfica dels sis municipis de Las Hurdes, 
aquest projecte també es marca l’objectiu de ser una guia a seguir per a la construcció de la 
xarxa de depuradores que la zona necessita. 

La metodologia que s'ha aplicat en aquest projecte contempla un profund estudi de la literatura 
especialitzada en el tema, una recopilació de la informació de població, un inventari 
d’infraestructura de sanejament i abocaments, un reconeixement geològic, l’estudi del marc 
legal espanyol i extremeny referent a aigües residuals urbanes, i finalment l’anàlisi de les 
alternatives. 

Com a resultat d’aquest mètode previ, es projectarà una estació depuradora d’aigües 
residuals que es fonamenti en un procés biològic de fangs actius de doble etapa. 

Donat que al municipi d’estudi hi ha fortes oscil·lacions de cabal i càrrega en els períodes de 
baixa i alta ocupació poblacional, aquesta solució resulta idònia ja que permet, a l’etapa alta 
treballar amb la doble etapa, i a l’etapa baixa treballar amb la segona etapa del procés i així 
ajustar els consums i el funcionament a les necessitats reals. A més, la solució adoptada té un 
baix consum energètic, un baix cost de manteniment, un reduït volum de fangs produïts i 
minimitza l’excavació necessària per a la seva implantació i el seu impacte ambiental. 

En general el disseny d’una depuradora d’aigües residuals per a un petit nucli urbà dóna 
bons resultats degut a què el residu d’origen domèstic està ben caracteritzat. L’únic gran 
problema que es planteja són les limitacions econòmiques i pressupostàries d’una petita 
comunitat que ha de complir amb les normatives d’abocament vigents. 
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1. GLOSSARI 

 

EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

EPA: Environmental Protection Agency 

h-e: Habitants equivalents 

RDPH: Reglament del Domini Públic Hidràulic 

PEIN: Pla Electrònic i Informàtic Nacional 

PG-3: Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts 

Pla de sanejament: Un pla general de sanejament s’elabora amb la finalitat de permetre un 
desenvolupament ordenat de les instal·lacions de recollida, tractament i evacuació que 
satisfagui les necessitats d’una comunitat durant molts anys. 

 

 

 

 

 

 

 





Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Càceres)   Pàg. 9 

2. INTRODUCCIÓ 

2.1. Antecedents 

A fi i efecte de tornar en condicions òptimes les aigües ja utilitzades a les seves lleres 

naturals, la Junta de Extremadura està realitzant un ambiciós Plan de Saneamiento y 

Depuración [JEX, 2003] que permetrà el compliment de les directrius de la Unió Europea en 

aquesta matèria i amb el que serà possible la protecció integral de les aigües d’aquesta 

comunitat. 

En aquest sentit, la Consejería de Obras Públicas y Turismo d’Extremadura té vertebrat un 

projecte per a la depuració integral de las aigües de Las Hurdes, Mancomunitat de sis 

municipis del nord d’Extremadura. La citada conselleria és conscient de l’alt valor natural, 

turístic i patrimonial del territori hurdà i és per això que vol promoure projectes que 

salvaguardin els importants recursos naturals de la zona, que depenen, en gran part, de la 

qualitat de les aigües. Així, la conselleria s’ha proposat sanejar i millorar les condicions dels 

rius hurdans.  

Aquest Pla de Depuració Integral contempla la instal·lació de depuradores d’aigües residuals 

(EDAR) a la totalitat dels nuclis habitats de la comarca. Es calculen uns 157.000 euros  per 

aquest Pla de Depuració Integral, finançat pel Fons de Cohesió de la UE i per la Junta de 

Extremadura [Aqua, 2003]. 

Diverses investigacions i anàlisis dutes a terme a la zona per tècnics de la Junta de 

Extremadura, constaten que les aigües dels rius hurdans pateixen un excés de compostos 

nitrogenats i de fòsfor, els quals provoquen processos d’eutrofització. Això dóna peu a una 

gran proliferació d’algues i plantes aquàtiques (per efecte dels nutrients) que, quan moren i 

es descomposen, redueixen els nivells d’oxigen dissolt a l’aigua, afectant així no només la 

seva claredat sinó també els éssers vius que hi habiten. La gran quantitat de biomassa així 

produïda, sedimentada en el fons de rius i llacs pot arribar a obstruir-los, sobretot si són poc 

profunds, donant lloc a la seva desaparició i la conseqüent formació d’hortes o prades. 

D’altra banda, a la majoria de les poblacions de la comarca de Las Hurdes (Càceres) el 

número d’habitants varia molt dels mesos d’estiu als mesos d’hivern. Així doncs, es genera 

la necessitat de construir una sèrie d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes i 

estacionals amb una línia de tractament a l’hivern diferent a la línia de tractament a la que es 

sotmeten les aigües residuals durant els mesos d’estiu. 
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2.2. Objectius del projecte 

L'objecte del Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Càceres) 
és el de definir i valorar les obres d’infraestructura de sanejament i depuració, mitjançant un 

sistema compacte, de les aigües residuals urbanes de Nuñomoral, un dels sis municipis de 

la Mancomunitat que constitueix les Hurdes (Caminomorisco,  Casar de Palomero, Casares 

de Hurdes, Ladrillar, Pinofranqueado i Nuñomoral).  

Degut a la gran similitud tant orogràfica com demogràfica dels sis municipis de Las Hurdes, 

aquest projecte també es marca l’objectiu de ser una guia a seguir per a la construcció de la 

xarxa de depuradores que la zona necessita. 

El projecte es justifica perquè actualment les poblacions d’aquests municipis aboquen les 

aigües residuals a fosses sèptiques i a més a més a l’actualitat s’està construint un col·lector 

d’aigües fecals per a un dels municipis, el qual constituirà el nostre municipi tipus per a 

construir la depuradora: Nuñomoral. 

La metodologia que s'ha aplicat en aquest projecte contempla les següents activitats 

fonamentals:  

• Recopilació de la informació de població. 

• Inventari d’infrastructura de sanejament i abocaments. 

• Reconeixement geològic. 

• Estudi d'alternatives. 

 

 

 

 

2.3. Aigües residuals urbanes 

· Definició 

Es defineixen les aigües residuals urbanes com les aigües residuals domèstiques o la 

mescla d’aquestes amb aigües residuals industrials o amb aigües de vessament pluvial. Per 
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la seva banda, les aigües residuals domèstiques són aquelles aigües residuals procedents 

de zones de vivenda i de serveis, generades principalment pel metabolisme humà i les 

activitats domèstiques [ESP,1995]. 

· Paràmetres principals de caracterització. 

Els principals paràmetres de caracterització de l’aigua es divideixen en paràmetres físics, 

químics i biològics. En la taula 2.1 apareixen els paràmetres més habitualment utilitzats. 

Paràmetres físics Paràmetres químics Paràmetres biològics 

Temperatura 

Olor 

Sabor 

Color 

Terbolesa 

Matèria en suspensió 

Matèria dissolta total 

Conductivitat elèctrica 

Radioactivitat 

pH 

Potencial d’oxidació-reducció 

Alcalinitat 

Acidesa 

Duresa 

Clorurs 

Amoníac 

Nitrats 

Nitrits 

Oxigen dissolt 

Demanda bioquímica d’oxigen (DBO) 

Demanda química d’oxigen (DQO) 

Nitrogen Kjedahl 

Bacteris 

Virus 

Fongs 

Microalgues 

Plantes 

Animals 

 

Taula 2.1: Paràmetres habitualment utilitzats per caracteritzar la qualitat d’una aigua [MAT, 1998]. 

 

 

Els contaminants en les aigües residuals són normalment una mescla complexa de 

compostos orgànics i inorgànics. 

Els compostos orgànics presents a l’aigua residual afecten negativament als recursos 

d’oxigen en el medi ambient. Els compostos orgànics solubles en aigua i de baix pes 
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molecular tendeixen a biodegradar-se per l’acció dels bacteris i dels fongs, amb consum 

d’oxigen. A mesura que s’incrementa la complexitat de les molècules orgàniques, disminueix 

la solubilitat i la biodegradabilitat [Per, 1992]. 

Els mètodes analítics per a contaminants orgànics es classifiquen en dos grups; els que 

mesuren la demanda d’oxigen i els que mesuren el contingut de carboni.  

Mètodes d’avaluació per a la demanda d’oxigen: 

Demanda teòrica d’oxigen (DTeo). Correspon a la quantitat estequiomètrica d’oxigen 

requerida per oxidar completament un determinat compost.  

Demanda química d’oxigen (DQO). Correspon al volum d’oxigen requerit per oxidar 

la fracció orgànica d’una mostra susceptible d’oxidació al dicromat o permanganat, 

en medi àcid. 

Demanda bioquímica d’oxigen (DBO). Aquest paràmetre s’utilitza com a mesura de la 

quantitat d’oxigen requerit per a l’oxidació de la matèria orgànica biodegradable 

present a la mostra d’aigua i com a resultat de l’acció d’oxidació bioquímica aeròbia. 

En les aigües residuals urbanes quasi tota la demanda d’oxigen es deu a materials 

orgànics carbònics i es determinen amb assajos de DBO. 

Demanda total d’oxigen (DTO). Aquest paràmetre medeix el total d’oxigen consumit i 

representa la suma de la DBO i la DQO. 

Cal dir que la demanda d’oxigen de les aigües residuals és resultat de tres tipus de 

materials: (1) materials orgànics carbònics, utilitzables com a font d’alimentació per 

organismes aerobis; (2) nitrogen oxidable, derivat de la presència de nitrits, amoníac, i en 

general compostos orgànics nitrogenats que serveixen d’aliment per a bactèries 

específiques (Nitrosomes i Nitrobacter); i (3) compostos químics reductors, ió ferrós, sulfits i 

sulfurs que s’oxiden per oxigen dissolt. 

Mètodes d’avaluació de paràmetres de contingut en carboni: 

Carboni orgànic teòric (COTe). Correspon a la quantitat estequiomètrica de carboni 

oxidat, és a dir, el carboni orgànic teòric. 

Carboni orgànic total (COT). Es basa en l’oxidació del carboni de la matèria orgànica 

a diòxid de carboni i en la determinació d’aquest. 

Els compostos inorgànics estan en major presència en les aigües residuals industrials que 
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no pas en les aigües residuals urbanes. Les aigües residuals urbanes presenten un equilibri 

entre els compostos orgànics i inorgànics. De fet, la biodegradació dels compostos orgànics 

requereix quantitats adequades de nitrogen, fòsfor, ferro i traces de sals. 

Per a què l’impacte en el medi ambient sigui mínim, les aigües residuals han de tenir valors 

de pH que varïn entre 6 i 9. Si el pH és inferior a 6, l’aigua residual tendeix a ser corrosiva, 

com a resultat de l’excés d’ions hidrogen. D’altra banda, si el pH és superior a 9, alguns ions 

metàlics es precipitaran com a carbonats i hidròxids. 

En general, les temperatures d’operació en el tractament de depuració han d’oscil.lar entre 

10 i 30ºC. Els sistemes biològics termofílics per al tractament de l’aigua residual es poden 

operar amb temperatures de fins 65ºC. Per contra, les baixes temperatures donaran 

velocitats lentes de reacció per a sistemes de tractament biològic i químic. 

L’oxigen dissolt és un recurs bàsic del medi ambient dels llacs i rius receptors. La vida 

aquàtica requereix nivells adequats d’oxigen dissolt (DO). L’EPA va establir un nivell mínim 

de DO en els rius de 5 mg/l. És important que la descàrrega de l’aigua residual tingui nivells 

màxims de DO i un mínim de components que demanin oxigen, per tal que el DO romangui 

per sobre de 5 mg/l. S’ha de tenir en compte que el DO és mínim quan les velocitats de 

demanda bioquímica d’oxigen (DBO) són màximes. 

· Marc legal 

La qualitat de les aigües superficials és objecte de diferents directives comunitàries, tant pel 
que fa a aigües de subministrament com a aigües residuals, que de forma preceptiva han 
estat traslladades a l’àmbit estatal en forma de decrets. 

El V Programa Comunitari de política i actuació en matèria de medi ambient i 
desenvolupament sostenible, que va entrar en vigor l’1 de febrer de 1993, estableix les 
directrius d’actuació en matèria ambiental que han de desenvolupar els Estats membres. Pel 
que fa referència a l’aigua, la política comunitària es fixa els següents objectius: 

• Impedir la contaminació de les aigües subterrànies i superficials, prevenint 
especialment la contaminació en origen. 

• Rehabilitar les aigües subterrànies i de superfície per assegurar una font adient de 
subministrament d’aigua potable. 

• Equilibrar la demanda i el subministrament d’aigua mitjançant un ús i una gestió 
més racionals dels recursos hídrics. 
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El 21 de maig de 1991 la Unió Europea va aprovar la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament 
de les aigües residuals urbanes, en la que s’estableix que els Estats membres adoptaran les 
mesures necessàries per garantir que aquestes aigües són tractades correctament abans del 
seu abocament. 

La directiva marca un calendari concret, per assolir un nivell de tractament de les aigües 
residuals, en funció de la població de les aglomeracions. Pel que fa referència a nuclis de 2.000 
habitants equivalents, el tractament ha de ser adequat a la qualitat del medi receptor abans del 
31 de desembre de l’any 2005. 

Pel que fa referència al marc legal espanyol, el fet de l’abocament d’aigües residuals i el 
problema de la seva contaminació i degradació de les aigües receptores, tant continentals com 
costaneres està contemplat a la llei 29/1985 d’aigua i a la llei 22/1988 de Costes. La llei d’aigües 
articula la protecció de la qualitat de les aigües continentals, Títol III del Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, i el règim econòmic financer, Títol IV, desenvolupa la figura del cànon 
d’abocament. 

Pel que fa referència a l’evacuació de fangs, es prohibeix l’abocament de fangs procedents de 
les instal·lacions d’aigües residuals a les aigües marines, a partir del dia 8 de gener de 1999. 
L’evacuació a aigües continentals va quedar prohibida des de l’entrada en vigor del Reial 
Decret-llei 11/1995 [ESP, 1995]. 

En referència a l’aplicació de fangs a sòls s’ha de considerar el Reial Decret 1310/1990, de 29 
d’octubre, pel qual es regula la utilització de fangs en el sector agrari. Tota partida de fangs 
destinada a l’activitat agrària ha d’anar acompanyada d’una documentació, expedida pel titular 
de l’estació depuradora i en possessió de l’usuari dels fangs, en la que s’especifiqui el procés 
de tractament i la composició. Els paràmetres mínims que s’han d’incloure són: matèria seca, 
materia orgànica, pH, nitrogen, fòsfor i metalls com el cadmi, cobre, níquel, plom, zinc, mercuri i 
crom. Els fangs utilitzables i els sòls on es poden aplicar estan limitats quant a contingut de 
metalls pesats [ESP, 1990]. 

2.4. Tractament d’aigües residuals urbanes 

És necessari conèixer els diferents sistemes de tractament de les aigües residuals amb la 
finalitat de poder escollir més endavant (v. apartat 4.2) l’alternativa que millor s’adapti a les 
necessitats del present projecte. Els diferents sistemes utilitzats en el tractament de les aigües 
residuals es poden classficar segons els següents criteris: 

a.-Segons el medi d’eliminació dels contaminants 

Els contaminants de l’aigua residual es poden eliminar per mitjans físics, químics i biològics. 
Normalment un sistema de tractament (o fase de procés) és una combinació d’aquests. A 
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efectes de classificació es considera l’efecte predominant. 

 a.1.-Processos físics.  

Els mètodes de tractament en els que predominen els fenòmens físics (aplicació de forces 
gravitatòries, centrífugues, retenció física, etc.) es coneixen com a processos físics. En aquest 
grup es poden incloure: desbast de sòlids, desgreixament, dessorrament, sedimentació, flotació, 
evaporació, desinfecció i absorció. 

 a.2.-Processos químics.  

Els mètodes de tractament en els que l’eliminació de contaminants és provocada per la addició 
de productes químics o per altres reaccions químiques es coneixen amb el nom de processos 
químics. Entre aquests podem incloure: floculació i coagulació, neutralizació, oxidació, reducció, 
intercanvi iònic, absorció i desinfecció (clor, ozó). 

 a.3.-Processos biològics.  

Els mètodes de tractament en els quals s’aconsegueix l’eliminació de contaminants per una 
activitat biològica són coneguts com processos biològics. El tractament biològic s’utilitza 
principalment per eliminar les substàncies orgàniques biodegradables (coloïdals o dissoltes) 
presents en l’aigua residual. Bàsicament, aquestes substàncies es transformen en gasos que 
poden escapar a la atmosfera i en teixit cel·lular biològic que pot posteriorment eliminar-se per 
sedimentació. En aquest grup es poden incloure: fangs actius, llits bacterians, llacunatge, 
biodiscs i sistemes d’aplicació al sòl. 

 b.-Segons la fase de depuració. 

Els sistemes de tractament d’aigües residuals podem classificar-los en funció a la fase de 
depuració en la que es situen.  

b.1-Pretractament.  

El pretractament es defineix com el procés d’eliminació dels constituients de les aigües 
residuals dels que la seva presència pot provocar problemes de manteniment i funcionament 
dels diferents processos, operacions i sistemes auxiliars. Com a exemples de pretractaments 
podem citar el desbast i dilaceració per a l’eliminació de sòlids grans i draps, la flotació per a 
l’eliminació de greixos i olis, i el dessorrament per a l’eliminació de la matèria en suspensió 
gruixuda que pugui causar obstruccions en els equips i un desgast excessiu dels mateixos. 

b.2-Tractament primari. 

El tractament primari s’elimina una fracció dels sòlids en suspensió i de la matèria orgànica del 
aigua residual. Aquesta eliminació es duu a terme mitjançant operacions físiques tals com el 
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tamissat i la sedimentació. L’efluent del tractament primari sol tenir una quantitat considerable 
de matèria orgànica i una DBO alta. 

b.3-Tractament secundari convencional. 

El tractament secundari de les aigües residuals està principalment encaminat a l’eliminació dels 
sòlids en suspensió i dels compostos orgànics biodegradables. Aquest tractament inclou el 
tractament biològic amb fangs activats, reactors de llit fix, sistemes de llacunatge i la 
sedimentació. 

Sovint, en el tractament secundari també s’incorpora l’eliminació de nutrients. Els principals 
nutrients són el nitrogen i el fòsfor, i la seva eliminació pot dur-se a terme per processos físics, 
químics o ambdós. Per citar algun exemple es poden afegir sals metàliques en els tancs d’aireig 
per provocar la precipitació del fòsfor en el procés de decantació final. 

A més de l’eliminació de nutrients, el tractament secundari també pot incloure un tractament 
avançat a fi i efecte d’eliminar constituients que mereixen una atenció especial. Algunes de les 
operacions unitàries que conformen aquests tractaments avançats són la coagulació química, 
floculació, i sedimentació seguida de filtració i carboni activat. 

b.4-Tractament terciari. 

De naturalesa biològica o físico-química, reuneix un conjunt d’instal·lacions de tractament que, 
normalment, es situen darrera del tractament secundari. S’inclouen procesos de nitrificació-
desnitrificació, processos d’eliminació de fòsfor, llacunatge de maduració, llacunes de 
macrofites, filtres verds, ultrafiltració, ozonització i radiació ultraviolada [Par, 1998]. 

A la taula següent es resumeixen els diferents sistemes utilitzats per eliminar els contaminants 
més importants de les aigües residuals i l’eficàcia de diferents processos en la reducció d’alguns 
dels paràmetres més significatius.  
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Contaminants Sistema de tractament 

Sedimentació 

Desbast 

Filtració 

Flotació 

Addició de polímers o reactius 
químics 

Coagulació-sedimentació 

Sòlids en suspensió 

Sistemes de tractament per 
evacuació al terreny 

Fangs activats 

Filtres percoladors 

Discs biològics  

Variacions del llacunatge 

Filtració intermitent de sorra 

Sistemes de tractament per 
evacuació al terreny 

Matèria Orgànica biodegradable 

Sistemes físico-químics 

Cloració  

Hipocloració Patògens 

Ozonització 
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Sistemes de tractament per 
evacuació al terreny 

Variacions de sistemes de cultiu 
suspès (nitrificació-desnitrificació) 

Variacions de sistemes de pel·lícula 
fixa (nitrificació-denitrificació) 

Arrastre d’amoníac (stripping) 

Bescanvi iònic 

Nitrogen 

Sistemes de tractament por 
evacuació al terreny 

Addició de sals metàliques 

Coagulació i sedimentació amb sal 

Eliminació biològica de fòsfor 
Fòsfor 

Sistemes de tractament per 
evacuació al terreny 

Absorció en carbó 

Ozonizació terciària 
Matèria orgànica refrectària 

Sistemes de tractament per 
evacuació al terreny 

Precipitació química  

Bescanvi iònic 
Metalls pesats 

Sistema de tractament per evacuació 
al terreny 

Bescanvi iònic 

Òsmosis inversa Sòlids inorgànics dissolts 

Electrodiàlisi 

 Taula 2.2. Sistemes de tractament utilitzats per eliminar contaminants      
presents en l’aigua residual. [Deg, 1991] [Metcalf-Eddy, 1996] 
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2.5. Tractament de fangs  

Tots els procesos biològics de tractament d’aigües residuals produeixen, en major o menor 
grau, alguna forma de fang. Els fangs estan composats bàsicament d’aigua i contenen un baix 
percentatge de matèria sòlida (entre 1-5% de sòlids) [Win, 1998]. L’objectiu principal del 
tractament del fang és reduir el volum del fang que s’ha de manipular i augmentar la seva 
estabilitat biológica, per tal de produir un material suficientment concentrat i suficientment 
inofensiu per al seu destí final. 

Els procediments per tractar el fang variaran segons tres factors: 

  · El tipus d’aigües residuals de les que provenen. 

  · El procés utilitzat per a tractar les aigües residuals. 

  · Destí que se’ls assignarà als fangs. 

 

Espessiment de fangs 

L’espessiment de fangs consisteix en augmentar la concentració de sòlids en el fang. D’aquesta 
manera s’aconsegueix que la concentració dels sòlids en el fang aproximadament es dupliqui. 

Els mètodes més usuals per dur a terme l’espessiment són l’assentament per gravetat i 
l’espessiment per flotació. 

Estabilització dels fangs 

L’estabilització dels fangs pot ser estabilització per digestió anaeròbia o bé per estabilització per 
digestió aeròbia. 

En el cas de la digestió anaeròbia, aproximadament la meitat del contingut orgànic del fang - un 
40% dels sòlids dels fangs totals - es fermenta per formar un gas que consisteix principalment 
en metà. El fang digerit és el suficientment estable com per a ser utilitzat com a fertilitzant. 

La digestió aeròbia es pot considerar com un procés similar al procés d’aireig perllongat. Implica 
un llarg periode d’aireig dels fangs activats en un tanc, amb un temps de retenció de 20 dies a 
temperatura ambient. 

 

Condicionament de fangs 

El tractament dels fangs per augmentar la seva susceptibilitat a la concentració es coneix com 
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acondicionament del fangs. Es pot millorar la capacitat d’assentament dels fangs per l’addició 
de sorra, ions inorgànics polivalents com el Fe3+ o l’Al3+, o polielectrolits. 

Deshidratació de fangs 

Consisteix a extreure-li al fang la suficient quantitat d’aigua de tal manera que adquireixi 
característiques quasi sòlides. Per a dessecar el fang prèviament estabilitzat s’utilitza la filtració. 
En cas que els fangs digerits no siguin adequats per sotmetre’s a filtració (ja que poden  formar 
un tortó) s’utilitza el centrifugat o el dessecat en llits de sorra.  

Els fangs secs es poden aprofitar com a fertilitzants però els costos d’assecament són elevats. 

Incineració de fangs 

Es pot utilitzar la incineració com a mètode últim de disposició dels fangs. El procés 
d’incineració pot ser incineració autotèrmica o incineració en que s’utilitzi combustible 
addicional, depenent del contingut de sòlids. 

Val a dir que la incineració no resol completament el problema de la disposició del fang perquè 
es produeixen cendres residuals. 

Fangs com a fertilitzants 

Aproximadament la meitat dels fangs s’utilitzen com a fertilitzants gràcies al seu elevat contingut 
en matèria orgànica. 

Tot i això, els fangs com a fertilitzants tenen tres limitacions: 

 · Els fangs van perdent progressivament el seu contingut en nitrogen i fòsfor. 

 · Els fangs tenen tendència a acumular metalls pesats. 

· La possibilitat de contenir organismes causants de enfermetats. 

Altres processos d’aprofitament dels fangs 

Els fangs produïts en processos de tractament residual representen una enorme quantitat de 
biomassa potencialment valiosa, i es realitzen esforços continus per aprofitar-la millor. Un 
exemple d’això és l’extracció de proteïnes dels fangs filtrats [Win, 1998]. 

D’altra banda, els fangs produïts en petites depuradores poden ser destinats a ús agrícola degut 
al seu escàs volum, proximitat als camps i, en general, pel seu major temps de permanència a 
la planta presenten un major grau de mineralització. 

2.6. El tractament biològic d’aigües residuals pel sistema de 
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fangs activats 

El principi bàsic del procés consisteix en que les aigües residuals es posin en contacte amb una 
població microbiana mixta, en forma de suspensió floculant en un sistema airejat i agitat. La 
matèria en suspensió i la col·loidal s’eliminen ràpidament de les aigües residuals per adsorció i 
aglomeració en es flòculs microbians. Aquesta matèria i els nutrients dissolts es descomposen 
després més lentament per metabolisme microbià en un procés conegut com estabilització. En 
aquest procés, part del material nutrient s’oxida a substàncies simples en un procés anomenat 
mineralització, i part es transforma en una nova matèria cel·lular microbiana, anomenada 
assimilació. Part de la massa microbiana es descomposa també de la mateixa manera en un 
procés anomenat respiració endògena.  

La respiració endògena es duu a terme quan l’aportació de substrat viable es redueix i els 
microorganismes comencen a consumir el seu propi potoplasma per tal d’obtenir energia per al 
manteniment de les reaccions cel·lulars. 

Un cop assolit el grau de tractament desitjat, la masa microbiana floculenta coneguda com a 
fang es separa de l’aigua residual mitjançant el que es coneix com a clarificació, assentament o 
sedimentació. El sobrenedant de l’etapa de separació resulta doncs l’aigua residual tractada. La 
major part del fang sedimentat es retorna a l’etapa d’aireig per mantenir la concentració del fang 
en el tanc d’aireig al nivell necessari per al tractament efectiu. 

Així doncs, la naturalesa floculenta dels fangs resulta important, en primer lloc, per a l’adsorció 
de les matèries col·loïdals, iòniques i en suspensió en l’aigua residual i en segon terme per a 
una separació ràpida, eficient i econòmica de la massa microbiana de l’aigua residual tractada. 

Existeix una varietat de diferents versions del procés de fangs activats, d’on s’origina una gran 
versatilitat per adaptar-se a un ampli rang de requeriments de tractament. 

Com es pot observar a la figura 2.1, les característiques essencials del procés convencional 
(recirculació) de fangs activats són una etapa d’aireig, una etapa de separació i un sistema de 
reciclatge del fangs.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Característiques essencials dels processos de fangs activats [Win, 1998] 
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A continuació s’expliquen les modificacións del procés convencional més significactives pel que 
fa referència al present projecte: 

Contacte i estabilització 

El procés de contacte i estabilització utilitza dos tancs o compartiments separats per al 
tractament d’aigua residual i l’estabilització del fang activat. El fang activat estabilitzat es mescla 
amb l’aigua residual afluent (bruta o decantada), en un tanc de contacte. El líquid barrejat es 
decanta en un decantador secundari i el fang de retorn s’aireja per separat en un tanc de 
reaireig per estabilitzar la matèria orgànica. Els volums de aireació necessaris solen ser d’un 
50% inferiors als necessaris en el procés convencional de flux pistó. L’aplicació d’aquest procés 
a la depuradora de Nuñomoral s’estudiarà més endavant (v. apartat 5). 

Aireació perllongada 

El procés d’aireació perllongada és similar al de fangs activats convencional excepte en que 
funciona en la fase de respiració endògena de la corva de creixement, la qual cosa precisa una 
càrrega orgànica reduïda i un llarg període d’aireig. Aquest procés s’utilitza molt en plantes 
prefabricades per a petites comunitats com la que s’estudia en aquests projecte. L’aplicació 
d’aquest procés a la depuradora de Nuñomoral s’estudiarà més endavant (v. apartat 5). 

 

 

 

 

2.7. El tractament d’aigües residuals en petites comunitats 

Problemes específics 

Degut a la seva mida, les petites comunitats s’afronten a una sèrie de problemes que dificulten 
la construcció i explotació de les plantes de tractament d’aigües residuals habitualment 
gestionades per les entitats municipals. Els principals problemes que es presenten estan 
relacionats amb: 
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 · Normatives d’abocament estrictes: Les normatives d’abocament d’aigües residuals 
tractades són les mateixes per a comunitats grans que per a petites, és a dir, es veuen 
obligades a proporcionar el mateix nivell de tractament que les grans comunitats. El problema 
que es planteja és proveir aquest nivell de tractament contant amb les conseqüents limitacions 
econòmiques i pressupostàries d’una petita comunitat. 

 · Costos per habitant elevats: Degut a la seva mida, les petites comunitats no poden 
aprofitar els avantatges de l’economia d’escala que es deriven de la construcció de les plantes 
de tractament d’aigües residuals per a grans comunitats. Les instal·lacions de tractament 
convencionals tenen un cost constructiu per habitant més elevat en petites comunitats que en 
d’altres de major mida. En les petites comunitats, el fet que la població estigui més dispersa 
també contribueix a elevar el cost per habitant. La construcció del sistema de sanejament pot 
comportar un cost per habitant entre 2 i 4 cops superior en una comunitat de 1.000 habitants 
que en una de 100.000 habitants. 

· Limitacions de financiació: En general, les petites comunitats s’enfronten amb 
problemes de financiació de les instal·lacions de gestió d’aigües residuals. 

· Presupostos limitats per a l’explotació i manteniment de les instal·lacions: En molts 
casos, les petites comunitats disposen de recursos econòmics limitats i escassa experiència en 
la gestió d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals. [Cri, 2000], [Metcalf-Eddy, 1996]. 
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3.  TREBALLS PRELIMINARS A NUÑOMORAL 

3.1. Recopilació de la informació sobre la població 

L'estudi de l'evolució de la població es realitza utilitzant les dades de població obtingudes de 

l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i han estat contrastades amb el servei tècnic de 

l’Ajuntament de Nuñomoral. L’objectiu va ser el de conèixer la població fixa i estacional per a 

determinar la població de disseny amb la que procedirem al dimensionament de l’EDAR. Les 

dades de previsió de creixement preveuen un augment de la població a mig i llarg termini. 

No existeix cap empresa amb activitat industrial que estigui connectada a la xarxa de 

sanejament ni es preveu que es connecti cap en el futur. L’estudi en detall de la població 

s’adjunta en l’annex A d’aquest projecte. 

Per a l’estimació de la població equivalent es considera tota la població fixa i estacional del 

nucli. La població actual del sistema són 450 habitants fixos i 1.500 habitants en temporada 

alta. 

Per al dimensionament de l’EDAR s’ha considerat un increment dels habitants equivalents, 

preveient-se un creixement a mig termini de 500 hab. equivalents en temporada baixa i 

1.000 hab. equivalents en temporada alta. 

Així doncs, per al dimensionament de l’EDAR es prenen els següents valors: 

 

 

HABITANTS 
ZONA 

Temporada baixa Temporada alta

Nuñomoral 1.000 2.500 

  Taula 3.1: Previsió d’habitants de Nuñomoral a mig termini 

 

 

 
 

 

 

 

3.2. Infraestructura de sanejament.  Caracterització de cabals i 
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càrregues 

- Inventari d'infraestructura. 

En el nucli de Nuñomoral només es disposa de fosses sèptiques per a la recollida d’aigües 

fecals. 

No existeix cap altra infraestructura de sanejament en l’actualitat a Nuñomoral, però s’està 

construint una xarxa separativa per aigües pluvials i fecals, que desguassarà en un punt 

proper a la ubicació de la nova EDAR de la que és objecte aquest Projecte. Aquesta xarxa 

es construeix amb canonades de PVC corrugat de diàmetre nominal de 400 mm. 

- Dotacions i cabals. 
Els tècnics de l’ajuntament ens han facilitat les dades del consum del municipi de 

Nuñomoral. Aquestes dades s’han d’incrementar en un 25% degut a pèrdues. Segons els 

tècnics, el 70% d’aquest consum correspon a la localitat de Nuñomoral i el 30% correspon a 

la resta de comunitats que conformen el municipi. A continuació s’exposen les dades més 

rellevants, les quals es troben més detallades a l’annex C. 

Per determinar els cabals s'han considerat les següents formulacions: 

1 - Q mig   = Dotació x Població  

2 - Q dilució = 5 · Q mig 

3 - Q mínim = 0.5 · Q mig  

4 - Q punta  = 2.4 · Q mig 

L'adopció d'un factor de dilució 5:1 està justificada per al pretractament, atenent-se a les 

normes vigents per a la redacció de projectes [ACA, 2004]. 

Així doncs, prenent que la dotació és de 200 l/hab·d i que la població assistida depèn de la 

temporada podrem obtenir la caracterització de cabals que es mostra a la Taula 3.2.  
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Dimensionament  

Disseny Temp. Baixa Temp. Alta 

Pob. Assistida  hab 2.500 1000 2.500 

Dotació             l/hab. d 200 200 200 

Qmig                   m3/h 20.8 8.3 20.8 

Qmig diari              m3/d 500 200 500 

Qdilució                m3/h 104 41,5 104 

Qmínim                           m3/h 10.4 4.15 10.4 

Qpunta                            m3/h 50 20 50 

Taula 3.2: Caracterització de cabals. 

 

Donades les característiques de l’emplaçament i preveient el creixement futur de la població 

s’ha considerat adoptar el Qpunta per al dimensionament del tractament.  

A la taula següent es donen els cabals deduïts de la caracterització anterior, amb els quals 

es farà el dimensionament dels col·lectors i l’EDAR: 

 Cabal de disseny (l/s) 

Qdilució (l/s)  28,93 

Qpunta  (l/s) 13,89 

Qmig (l/s) 5,79 

Qmínim (l/s) 2,89 

    Taula 3.3: Cabals de disseny. 

 

- Càrregues. 

Donat l’estat de la xarxa actual de sanejament de la urbanització de Nuñomoral no ha pogut 

realitzar-se cap campanya analítica. Per tant, les càrregues contaminants s’han establert a 
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través de dades estadístiques i tenint en compte que no s’aboquen aigües industrials a 

l’EDAR. 

Les dotacions s’han establert a partir de les dades facilitades per l’ajuntament, el qual 

gestiona l’abastament d’aigua potable en aquesta localitat, i han permès establir una relació 

entre consum d’aigua potable i dotació per a sanejament, tal com s’indica a l’annex A. 

A continuació es resumeixen els resultats obtinguts de les dades estadístiques de càrregues 

contaminants. 

 

Càrregues contaminants i característiques 
físiques 

                 DBO5  (mg/l) 300 

DQO   (mg/l) 450 

MES   (mg/l) 450 

NT       (mg/l) 50 

P (mg/l) 19 

Greixos (mg/l) 70 

Coliform totals (Núm./ 100 ml) 108 

Temperatura 21 

pH 7.2 

            Taula 3.4: Caracterització de càrregues. 

 

 

 

3.3. Reconeixement geològic 

L'estudi geològic té per objecte realitzar la descripció i donar les característiques generals 

del terreny a l’emplaçament de l’EDAR, així com també proporcionar dades per a l'excavació 
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de les rases, estimació de la profunditat que es pugui excavar amb mitjans convencionals, 

talussos orientatius, trams on es preveu estrebar, nivell de les aigües subterrànies, etc. 

Geològicament l’àrea de les Hurdes està situada dins del Macizo Hespérico, en l’àrea de la 

Unidad Geológica Centroibérica [Julivert, 1974]. Més concretament, Nuñomoral s’emmarca 

en el mapa geològic de la fulla de Martiago. Aquesta unitat està ocupada per terrenys 

relativament tendres d’edat terciària, Oligocè, argiles i gresos vermellosos, i calcàries 

lacustres, que es troben en general poc deformats.  

Les conclusions obtingudes a partir de l’estudi realitzat, que es troba a l’annex B d’aquest 

document, són les següents: 

• Els materials existents a la zona són essencialment dipòsits quaternaris, llims 

argilosos, i materials terciaris, constituïts per margues, gresos, argiles i calcàries. 

• Pel que fa a l'excavabilitat, la major part dels materials que s'extreuran són 

excavables fàcilment amb mitjans convencionals tipus retroexcavadora.  

• La major part dels materials obtinguts en l’excavació es classifiquen segons el PG-3, 

de tolerables.  

• El gruix mig de terra vegetal estimat en els terrenys de l’obra és d'uns 20 

centímetres. 

• No es preveuen problemes d’estabilitat amb talussos subverticals i verticals, donada 

la poca profunditat a la que es troben les litologies rocalloses. 

• Es recomana realitzar una fonamentació superficial, de manera, però, que s’assoleixi 

el substrat rocós. La càrrega admissible per l’emplaçament de la depuradora es 

considera de l’ordre de 2 Kg/cm2 per una profunditat mínima de 1,5 metres respecte 

la superfície del terreny natural a la llera. 
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4. ESTUDI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA 
SOLUCIÓ ADOPTADA   

4.1. Qualitat requerida i destí de l’aigüa tractada 

La legislació vigent preveu tant l’abocament d’aigües residuals a la llera pública com a 

col·lectors i depuradores municipals.  

En el cas del nostre estudi l’abocament es realitzarà a llera pública, on els límits 

d’abocament són més restrictius. Així, és absolutament necessari disposar d’un sistema de 

depuració de les aigües per poder realitzar l’abocament en condicions.  

Així doncs, es pretén que l’aigua de sortida de la depuradora no superi els límits establerts 

en eI quadre I i quadre II sobre els requisits dels abocaments d’aigües urbanes publicat pel 

BOE [ESP,1996]. 

Aquests dos quadres estableixen uns límits que es resumeixen seguidament: 

 

Paràmetres Concentració 
Percentatge mínim de 

reducció (1) 

70-90 
 Demanda bioquímica d’oxigeno 

(DBO5 a 20°C) (2) 
25 mg/l O2 

40 (3) 

Demanda química d’oxigen  125 mg/l O2 75 

35 mg/l (4) 90 (4) 
Sòlids en suspensió 

60 mg/l (3) 70 (3) 

     Taula 4.1. Resum quadre I BOE sobre requisits per abocaments procedents 
d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals urbanes. S’aplicarà el valor de 
concentració o el percentatge de reducció.  

(1) Reducció relacionada amb la càrrega del cabal d’entrada.  
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(2) Aquest paràmetre es pot substituir per un altre: carboni orgànic total (COT) o demanda total d’oxigen (DTO), 
en el cas que es pugui establir una correlació entre la DBO5 i el paràmetre substituït.  

(3) Es refereix a les regions considerades d’alta muntanya contemplada en l’apartat 3 de l’article 5 del Reial 
Decret-llei 11/95, de 28 de decembre ( de 2.000 a 10.000 h-e). 

(4) Aquest requisit és optatiu. 

 

Paràmetres Concentració 
Percentatge mínim de 

reducció (1) 

2 mg/l P (de 10.000 a 
100.000 h-e) 

Fòsfor total 
1 mg/l P (més de 

100.000 h-e) 

80 

 

15 mg/l N (de 10.000 a 
100.000 h-e) 

Nitrogen total (2) 
10 mg/l N (més de 

100.000 h-e) 

70-80 

   Taula 4.2. Resum quadre I BOE sobre requisits per abocaments procedents d’instal·lacions de 
tractament d’aigües residuals urbanes en zones sensibles d’aigües eutròfiques o que tinguin 
tendència a ser-ho en un futur proper. S’aplicarà el valor de concentració o el percentatge de 
reducció.  

(1) Reducció relacionada amb la càrrega del cabal d’entrada. 

(2) Nitrogen total equivalent a la suma del nitrogeno Kjeldahl total (N orgànico + NH3), nitrogen en forma de nitrat 
(NO3

-) i nitrogen en forma de nitrit (NO2
-).  

 

La relació completa dels límits d’abocament que estableix el Reglament es mostra en les 

següents referències bibliogràfiques sobre legislació d’aigües residuals: [ESP, 1995], 

[ESP,1996]. 

 

4.2. Estudi d’alternatives 

La redacció del present Projecte sorgeix de la necessitat de depurar les aigües del nucli urbà 
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de Nuñomoral, que es caracteritza per la gran estacionalitat de la població i per una baixa 

població fixa. 

Els criteris de selecció de les tipologies de depuració s’han basat principalment en les 

següents consideracions: 

- Versatilitat front de les variacions de càrrega i de cabals. 

- Processos de baix cost d’explotació. 

- Mínim consum energètic. 

- Mínim manteniment de les instal·lacions. 

- Simplicitat de construcció. 

- Mínim impacte ambiental. 

 

En la taula 4.3 es reflexa l’eficàcia de depuració dels tractaments més emprats sobre alguns 

dels paràmetres de contaminació més característics. 

 

% de reducció  
PROCÉS  DEPURACIÓ 

DQO  DBO5  MES  Color  Cost(*)  

a. Fangs activats  85-92  90-98  50-95  20-80  2 

b. Fangs activats + carbó 
actiu  

80-93  85-98  50-90  80-99  3 

c. Coagu. floculació 
química  

50-80  50-80  >95  90-99  3 

 

 

d. A + C  90-95  95-99  >95  90-99  4 
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e. Filtre percolador + C  85-95  85-99  >95  90-99  3 

g. Evaporació – 
condensació  

99 99 >98  >98  5 

(*) cost a escala relativa.  

 Taula 4.3: Percentatges de depuració aconseguits per cada tractament                      
         [Metcalf-Eddy,1996] 

 

Les aigües residuals urbanes estan contaminades bàsicament per contaminats de tipus 

orgànic dissolts [Ram, 1996]. Aquest punt condiciona l’elecció d’un sistema biològic doncs 

aquest elimina, a més dels sòlids en suspensió i col·loides, la matèria orgànica dissolta que 

no és capaç d’eliminar un tractament físico-químic. 

El tractament biològic es mostra molt més efectiu per a tractaments d’efluents urbans 

abocats a llera pública (on els límits són més restrictius); ja que destaca per un rendiment 

sensiblement major que el físico-químic d’eliminació de DBO i DQO. 

Es va realitzar un estudi de depuració mitjançant llacunatge però es va desestimar per 

l’orografia de la zona, massa muntanyosa per aquest sistema que exigeix grans superfícies 

amb pocs canvis de pendent. D’altra banda, segons tècnics de diverses consultories que 

estudien la implantació de les depuradores a Las Hurdes, la depuració mitjançant llacunatge 

també era inacceptable degut a l’impacte ambiental que provocava, calificat de sever. [Rom, 

1999]. 

També es va valorar el tractament biològic mitjançant fangs activats respecte al sistema de 

filtres percoladors. Els filtres percoladors tenen una sèrie d’avantatges i inconvenients 

respecte als fangs activats. El filtre percolador destaca sobre el procés de fangs activats per 

un menor consum energètic, una menor sensibilitat a les variacions de càrrega contaminant 

o la presència de tòxics, així com el menor cost de construcció i explotació.  

No obstant això, amb un filtre percolador hi ha possibilitat d’aparició d’olors i insectes, es té 

una sensibilitat superior a les baixes temperatures i s’obtenen uns efluents amb major 

terbolesa que en fangs activats ben operats. A més, aquest tractament té una menor 

capacitat d’eliminació dels compostos difícilment oxidables com el color i els tensoactius 

[Cor, 2000]. 

Per aquests motius s’ha escollit una depuradora basada en un sistema biològic de fangs 
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activats. D’altra banda, tenint en compte l’àrea on s’ha d’ubicar i que es tracta d’una població 

petita però amb fortes variacions estacionals, s’ha dissenyat la depuradora de doble etapa 

amb un sistema compacte que s’adapta pràcticament a qualsevol tipus de terreny i que 

minimitza l’impacte ambiental en el medi perceptual (v. apartat 13.5 i taula 13.1) per les 

seves petites dimensions. A més a més, aquest sistema permet controlar amb facilitat la 

temporalitat ja que pot usar-se el sistema complet a les èpoques de punta tant de cabal com 

de càrrega i utilitzar-se la mateixa instal·lació només en un procés d’aireig perllongat durant 

les temporades de baix consum [Metcalf-Eddy, 1996]. 

D’altra banda, es podria haver inclòs en la planta algun tipus de tractament terciari, però s’ha 

considerat que amb el disseny escollit és suficient per aconseguir els límits de depuració 

desitjats. 

Així doncs, es considera que amb el tractament escollit es podrà abocar amb uns 

paràmetres per sota dels límits citats. Aquesta consideració a més està corroborada en 

l’experimentació en altres estacions depuradores de les mateixes característiques, on ha 

quedat patent l’eficàcia dels tractaments escollits. 

La justificació detallada de l’opció escollida així com la seva descripció es presenten a 

l’apartat 4.5 i 4.6. 

4.3. Solució adoptada 

La solució adoptada a la necessitat de depurar les aigües del municipi de Nuñomoral ha 

estat, doncs, la de la construcció d’una depuradora d’aigües residuals urbanes que treballi 

amb un procés biològic de fangs actius de doble etapa. 

4.3.1 Justificació dels col.lectors 

Donat que la xarxa de col·lectors que està duent a terme l’ajuntament no està finalitzada, 

s’ha definit el punt on s’ubicarà el darrer pou d’aquesta xarxa. Aquest punt s’ha escollit amb 

suficient cota perquè la perllongació del col·lector fins a l’EDAR (100 m) pugui fer-se amb un 

col·lector en làmina lliure, evitant bombejaments. D’altra banda, aquest darrer pou on 

finalitzarà la xarxa municipal i que la connectarà amb el col·lector de l’EDAR es troba al 

marge del riu que recollirà els abocaments mentre es realitzin les obres de l’EDAR. No s’ha 

previst acabar la xarxa en el solar destinat a l’EDAR perquè els abocaments dificultarien les 

obres de la mateixa. Per a més informació, consultar el plànol d’emplaçament i situació 

adjuntat a l’annex K. 
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4.3.2 Justificació de la ubicació de l’EDAR 

La ubicació de l’EDAR està determinada pel punt final del col·lector de sanejament de la 

població de Nuñomoral. A més s’ha tingut en compte la zona d'influència d’aquest col·lector 

a l’hora de ubicar l’EDAR.  

Els criteris que s’han seguit per a la selecció de l’emplaçament són els següents: 

• Planejament vigent: A Nuñomoral el planejament vigent és l’exposat en la 

Delimitación de Suelo Urbano publicat per la Dirección General de Urbanismo y 

Protección del Territorio, que data de l’any 1989. La zona propera al punt final del 

col·lector de sanejament on s’ubicarà la depuradora compleix les condicions 

imposades pel planejament, degut a que es troben fora de la delimitació de sòl 

urbà. A més, el creixement de la població previst a les noves normes 

urbanístiques no afecta a cap dels possibles punts. 

• Condicionants medioambientals: S’ha consultat el Plan de Protección del Medio 

Físico, publicat per la conselleria de medi ambient de la Junta de Extremadura, 

per tal de comprovar si existeix alguna protecció en els terrenys on s’ubicarà 

l’EDAR i no s’ha trobat que cap estigui sotmès a cap tipus de restricció. 

• Proximitat al nucli urbà: Aquesta circumstància s’ha de tenir molt en compte ja 

que es poden produir olors que molestin a la població, sobretot a l’estiu, degut a 

les elevades temperatures que es pateixen en aquest període. El punt final del 

col·lector de sanejament de la població, on s’ubicarà la depuradora, es troba 

suficientment allunyat del poble i per tant aquest no serà un problema a 

considerar. 

• Topografia del terreny: Aquest punt donarà idea del moviment de terres que s’ha 

de fer per poder realitzar l’obra i el sistema de depuració a col·locar. La ubicació 

de la depuradora en el punt final del col·lector de sanejament de la població, 

implica que la depuradora es trobi entre el marge dret del riu Hurdano i la 

carretera de Casares de las Hurdes. Aquesta és una franja de terreny 

relativament plana i no necessita molt moviment de terres. A més, la zona 

d’influència del col·lector i de la futura EDAR contempla la proximitat del riu i el 

desnivell, el qual permet que totes les conduccions funcionin per gravetat, evitant 

les zones de gran desnivell natural. Aquesta informació es troba ampliada a 

l’annex B. 
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• Accés a la depuradora: Des d’aquest punt de vista l’emplaçament, el punt final 

del col·lector, situat entre el riu i la carretera, dóna bona accessibilitat a les 

futures instal·lacions. La obra no estarà molt allunyada de la carretera de Casares 

de las Hurdes i això beneficiarà el transport de equips, maquinària, vehicles, etc.  

• Expropiacions de terrenys: La franja de terreny entre el riu i la carretera es pot 

dividir en dues zones. La primera zona, contigua al municipi, és ocupada per 

terrenys de regadiu i olivars.  

La segona zona comença a aproximadament dos-cents metres del municipi i és 

on està previst que desemboqui el col·lector. En aquesta zona els terrenys van 

ser expropiats per la Confederación Hidrogràfica del Tajo a l’any 1965 per a la 

construcció del pantà de Gabriel y Galàn. Així doncs, no caldrà expropiar aquests 

terrenys. 

• Proximitat de serveis: S’ha de considerar l’existència de serveis a la zona degut a 

que, sinó, s’hauran de realitzar les operacions necessàries per instal·lar-los. 

L’aigua necessària per neteja i consum a l’obra es podrà prendre d’un canal 

d’aigua potable que s’utilitzava antigament per al regadiu. També es disposa 

d’una línia d’alta tensió propera a la ubicació de la depuradora. 

 

4.3.3 Justificació del procés 

El tractament de les aigües residuals constitueix l’aplicació de diverses tecnologies de 

depuració amb l’objecte de reduir la contaminació de l’aigua fins als límits aptes per 

l’abocament al medi receptor. 

En primer lloc s’ha de determinar el tractament més eficaç, tècnica i econòmicament, d’acord 

amb les característiques pròpies de la població i els límits d’abocament, per això s’han de 

realitzar prèviament una sèrie d’estudis: 

 

a. Identificació del problema. 

b. Anàlisi de requisits actuals i futurs. 

c. Caracterització de l’aigua residual: mesures de cabal, mostreig i anàlisi de les 

mostres. 
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d. Observacions “in situ”, veure annex I. 

e. Anàlisi i modificació del procés. 

f. Anàlisi dels possibles tractaments. Estudi de la tecnologia disponible. 

g. Valoració en el laboratori. 

h. Selecció i disseny de les instal·lacions de tractament. 

 

En la població objecte d’estudi s’han seguit tots aquests estudis (v. apartat 3) amb excepció 

de l’anàlisis de les mostres i les valoracions al laboratori. Aquestes anàlisis s’han substituït 

per dades estadístiques facilitades per l’Ajuntament de Nuñomoral (v. apartat 3.2 i annex A). 

Existeix un gran nombre de processos de depuració que podrien aconseguir, mitjançant la 

seva combinació, els resultats anomenats anteriorment o fins i tot millors, però hem de basar 

l’elecció en aquells processos que aportin majors garanties, i a més cal contemplar aspectes 

econòmics com ara la inversió, els costos d’explotació i manteniment, etc. 

D’entre els aspectes tècnics cal considerar: la complexitat de la tecnologia, la disponibilitat 

d’un servei tècnic adequat i de personal especialitzat; la compatibilitat amb instal·lacions 

disponibles i la flexibilitat davant canvis en la població assistida.  

Així doncs, i després de l’estudi d’alternatives (v. apartat 4.2) el procés de depuració escollit 

és el d’un tractament biològic de fangs activats de doble etapa. 

Es proposa un tractament biològic de doble etapa donada la gran capacitat d’adaptació a les 

variacions de cabal i de càrrega, admetent puntes de DBO5 molt superiors al valor mig de 

disseny. En efecte, com es veurà més endavant detallat a l’apartat 5, el sistema de 

tractament de doble etapa permet laminar les puntes de càrrega de DBO5, ja que a la 

primera etapa, d’alta càrrega, es redueix un 60% de la DBO5 amb el que a la segona etapa, 

de baixa càrrega, mai arriben puntes elevades. 

En els casos, com el que ens ocupa, de fortes oscil·lacions de cabal i càrrega en els 

períodes de baixa i alta ocupació poblacional, aquesta solució resulta idònia ja que permet, a 

l’etapa alta treballar amb la doble etapa, i a l’etapa baixa treballar amb la segona etapa del 

procés i així ajustar els consums i el funcionament a les necessitats reals. 

Pel que fa al sistema constructiu de planta s’ha optat per allotjar el tractament biològic en un 
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compacte prefabricat construït en polièster reforçat amb fibra de vidre i carcassa d’acer 

inoxidable AISI 316, integrat a la mateixa fibra. El compacte acull tots els compartiments 

necessaris per dur a terme els diferents processos del sistema de doble etapa. Així, el 

compacte alberga els compartiments desgreixador, de preaireig, primera decantació, aireig, 

segona decantació i digestió aeròbia de fang. 

La solució proposada permet ocupar una reduïda superfície de terreny, així com minimitzar 

l’excavació necessària per la seva implantació i el seu impacte ambiental. 
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5. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS DE 
TRACTAMENT 

El sistema de tractament biològic de fangs activats en doble etapa que s’ha escollit per al 
disseny de la depuradora de Nuñomoral es basa en una modificació del procés de fangs actius 
d’aireig perllongat  i aprofita la gran reducció que es produeix en els instants inicials de l’aireig. 
L’aigua a tractar es sotmetrà prèviament a un pretractament (desbast, dessorrament-
desgreixament). 

El procés d’aireig perllongat funciona en la fase de respiració endògena de la corba de 
creixement, la qual necessita una càrrega orgànica relativament baixa i un llarg període d’aireig. 
És per això que només es pot aplicar a petites plantes de tractament, de capacitat inferior a 
3800 m3/d. Així doncs, aquest procés de fangs actius per aireació perllongada serà el més 
utilitzat en plantes prefabricades que donen tractament a petites comunitats [Metcalf-Eddy, 
1996]. 

La modificació del procés consisteix bàsicament en dur a terme la depuració biològica en dues 
fases o etapes, cadascuna d’elles incloent un reactor i un decantador [Deg, 1991]. Així, el 
tractament en doble etapa consisteix en la utilització de dos processos de fangs actius en sèrie. 
El reactor de la primera etapa s’anomena tanc de preaireig o tanc d’estabilització i el reactor de 
la segona etapa s’anomena tanc d’aireig. Aquest procediment redueix molt la càrrega de DBO 
inicial i s’obté un alt rendiment amb un baix consum energètic [Aur, 1996] (veure figura 5.1)  

La primera etapa s’assimila a un procés de contacte-estabilització. El tanc de preaireig queda 
dividit en dos parts: Una d’elles on es realitza el contacte o mescla de l’aigua i el fang, 
constitueix pròpiament el tanc de floculació. Una segona a part, anomenada d’activació o 
d’estabilització, rep el fang que ha sortit del en la seva major part del primer decantador i ha 
passat al digestor, s’aireja en aquesta segona part del tanc de preaireig sense aportar noves 
sustancies orgàniques i d’aquesta manera s’esgoten les reserves de matèria orgànica presents 
en el procés. Quan el fang arriba a la càmara de mescla resulta molt àvid de la materia orgànica 
de l’aigüa residual i s’accelera de forma sensible el procés.  És a dir, el fang que es recircula 
s’activa abans d’entrar en el reactor, airejant-se en un dipòsit diferent per a que els bacteris es 
desenvolupin en absència d’aliment. D’aquesta forma, quan el fang airejat es mescla amb les 
aigües residuals a depurar, els “afamats” bactèris realitzen molt ràpidament la floculació de la 
materia orgànica [Aur, 1996]. 

La segona etapa consisteix en un procés d’aireig perllongat. Com s’ha comentat, aquest procés 
és aplicable a petites plantes de tractament de capacitat menor a 3.800 m3/d i, per tant, es pot 
aplicar a la nostra planta que com hem vist té un cabal mig diari de 500 m3/d i un cabal punta de 
1200 m3/d. El procés d’aireig perllongat de la segona etapa es realitza amb temps de retenció 
hidràulica i de retenció cel·lular molt elevats. D’aquesta forma, el fang arriba a estabilitzar-se 

 



Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Càceres)   Pàg. 39 

aeròbicament, degut als perllongats períodes d’aireig i desequilibri entre la quantitat de fang en 
el tanc i la quantitat de matèria orgànica que arriba. Degut als elevats temps de retenció es pot 
donar un alt grau de nitrificació. Aquest procés, per tant, tindrà unes elevades necessitats 
d’oxigen ja que s’utilitza tant per a la síntesi i oxidació del sòlids microbians com per a la 
nitrificació. D’aquesta manera es realitza en el mateix dipòsit la coagulacó del sòlids en 
suspensió i l’estabilització dels fangs actius [Cat,1997]. 

Els fangs sedimentats al primer decantador són bombejats i conduits al digestor aerobi. Els 
fangs sedimentats al segon decantador són recirculats cap al tanc d’aireig, mantenint la 
possibilitat del tractament d’aireig perllongat tradicional de purgar els fangs en excés. 

El diagrama de flux del procés es mostra a la figura 5.1. 

La primera etapa es duu a terme amb una càrrega de DBO més elevada mentre que a la 
segona etapa arriba una càrrega de DBO més reduïda. El propòsit d’aquest procés és el 
desenvolupament d’una flora bacteriana diferent a cadascuna de les dues etapes: 

a) En la primera etapa predominaran els fenòmens d’adsorció i una reducció de la DBO5 
d’un 30-60%. Existeixen, però, diversos assajos on es posa de manifest un elevat 
rendiment d’eliminació de la DBO5 , proper al 70%, que es produeix quan durant un curt 
període de temps d’aireig, es combinen una concentració elevada de microorganismes i 
una alta càrrega. 

b) En la segona etapa predomina els mecanismes d’oxidació i síntesi. Pot donar-se també 
nitrificació si la relació F/M és suficientment baixa. La sobreoxigenació de l’afluent, 
juntament amb un temps de permanència llarg, afavoreix l’aparició de Nitrosomes i 
Nitrobacter, responsables del procés de nitrificació, així com l’aparició d’altres 
microorganismes autòtrofs que afavoreixen l’eliminació de matèries lentament 
degradables. 
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Figura 5.1: Diagrama de flux 

 

 

Malgrat les seves reduïdes dimensions, el rendiment general de la planta assoleix, i fins i tot 

supera, el 95% d’eliminació de la DBO5. 

Com ja s’ha comentat, aquest sistema en doble etapa ofereix una gran capacitat d’adaptació a 

les variacions de cabal i càrrega. La planta ha estat plantejada al complet (amb les dues etapes) 

durant la temporada alta però presenta també l’opció de treballar en temporada baixa només 

amb la segona etapa amb un procés d’aireig perllongat [Metcalf-Eddy, 1996]. La digestió 

aeròbia de fangs continua activa durant la temporada baixa. D’aquesta manera s’aconsegueix 

activar amb molta més facilitat la primera etapa en cas de necessitat i començar a funcionar el 

procés sencer de doble etapa. 

En resum, els avantatges del sistema de tractament de doble etapa per aigües residuals 

urbanes, comparant-lo amb els processos convencionals, són: 

1. Menor superfície de terreny ocupada. 

2. Menor necessitat d’oxigen, en eliminar-se a la primera etapa un 60% de la 

DBO5, amb una menor aportació d’oxigen que a l’aireig. 
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3. Major adaptabilitat a les puntes de càrrega, en laminar-les a la primera etapa. 

4. Possibilitat de funcionament de la segona etapa sola, aturant part de la planta si 

el cabal afluent és molt menor en determinats períodes. 

5. Baix consum energètic. 

6. Baix cost de manteniment. 

7. Baix volum de fang produït. 

8. Elevat rendiment. 
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6. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DEL PROCÉS DE 
TRACTAMENT 

6.1. Línia d’aigua 

La línia de tractament d’aigua escollida pel procés de depuració de la planta projectada és la 

següent: 

 Pretractament: 

• Desbast 

• Mesura de cabal 

• By-pass previ al tractament biològic 

• Desgreixament airejat / dessorrador 

 

Tractament biològic: 

• Preaireig 

• Primera decantació 

• Aireig 

• Segona decantació 

• Restitució d’aigua tractada 

Pretractament 

Desbast  

El desbast es realitza a través d’un canal de 0,4 m d’ample i que disposa d’un sistema de 

desbast automàtic mitjançant una reixa de gruixos de 15 mm de llum, tipus circular i un 

tamís dinàmic de 1 mm de llum i 0,44 kW de potència instal·lada, tipus esglaó. El sistema de 

desbast està realitzat en acer inoxidable, cosa que garanteix la seva durabilitat. (v.annex G). 
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Els residus separats al tamís automàtic passaran per un transportador-deshidratador i més 

tard descarregaran sobre una premsa compactadora, amb un motor de 1,5 kW, que els 

conduirà fins un contenidor. El premsat, compactat i l'escorregut dels sòlids garantirà un bon 

control de les olors. Aquests sòlids s’evacuaran mitjançant camions a abocador. 

Mesura de cabal 

Un cop realitzat el desbast de les aigües es procedirà a la mesura del cabal a tractar. La 

mesura de cabal es realitzarà en canonada mitjançant un cabalímetre de làmina d’aigua 

ultrasònic programable. 

By-pass previ al tractament biològic 

Posteriorment a la unitat de mesura de cabal és possible realitzar el by-pass general. Aquest 

by-pass està justificat per motius de seguretat (averies, sobrecàrrega d’alguns dels elements 

de tractament),  manteniment d’algun dels elements del tractament i per la pròpia flexibilitat 

que requereix el procés (v. apartat 5). 

Dessorrament-desgreixament airejat 

Les aigües accedeixen des del desbast al desgreixador que ja es troba dins del compacte de 

tractament. El procés es realitza en un canal airejat amb el que aconseguirem separar 

sorres de tamany superior a 100 micres i la pràctica totalitat dels greixos. La unitat és de 

tipus longitudinal i garanteix un temps de retenció de 5 min. El desgreixador té forma 

rectangular i compta amb una paret longitudinal que permet separar una zona airejada i 

agitada d’una altra de tranquil·lització. En la zona d’agitació restaran dipositades en el fons 

les sorres, mentre que tindrà lloc la desemmulsió de greixos i escumes que, salvant la 

pantalla, passaran a la zona de tranquil·lització. En la zona de tranquil·lització, les escumes i 

els greixos resten retinguts per a la seva posterior retirada. 

L’aigua travessa longitudinalment el dessorrador-desgreixador alhora que s’insufla aire des 

del fons d’una de les parets longitudinals, de tal manera que s’obliga a les partícules a 

descriure un moviment helicoidal que augmenta el temps de permanència i afavoreix la 

sedimentació de sorres de tamany superior a 100 micres. 

Al mateix temps, l’aportació d’aire aconsegueix mantenir en suspensió la matèria orgànica 

de manera que passi a les següents unitats de tractament i la sorra no es contamini.  

Les sorres s’extreuen automàticament mitjançant tres Air-Lift, que aspiren les sorres 

depositadas en ells i les envien a un clarificador on escorren fins a la seva retirada a un 
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contenidor. 

Els greixos es recullen en un canal situat en un dels costats del dessorrador on el pendent 

és de 60º i en el que es situen lameles tranquilitzadores. Els greixos acumulats a la part 

superior del dessorrador-desgreixador, per flotació, s’eliminen mitjançant una rasqueta de 

sòlids que les diposita mitjançant una altra rasqueta en un contenidor de PVC de 750 l. 

El tanc compta amb un sistema d’aireig mitjançant difusors de bombolla grossa, suficients 

per al procés que es pretén i per a garantir l’aportació de 8 m3/h·m2 de subministrament 

d’aire. L’aire és aportat pels grups bufadors de la resta del procés de tractament.  

A partir d’aquest punt comença el tractament biològic. 

Tractament biològic 

L’objectiu que persegueix un tractament biològic és l’eliminació dels sòlids en suspensió, 

col·loides i matèria orgànica dissolta en l’aigua no sedimentables.  

El principi bàsic del procés consisteix en el fet que les aigües residuals es posin en contacte 

amb la població microbiana amb l’aportació d’oxigen necessari perquè es portin a terme les 

reaccions biològiques. 

Aquesta població tendeix a transformar la matèria orgànica finament dividida i en suspensió, 

en flòculs microbians per adsorció i aglomeració. Aquests flòculs suspesos en l’aigua i els 

nutrients es descomposen després per metabolisme microbià, on part dels nutrients s’oxiden 

a substàncies més simples i una altra part es converteix en nova matèria cel·lular en un 

procés anomenat síntesi. Finalment part de la massa microbiana es descomposa en 

compostos simples en un procés anomenat respiració endògena [Bit,1994]. 

Aquests flòculs microbians constitueixen precisament els fangs activats que, posteriorment i 

en condicions de repòs, es separen de l’aigua residual per sedimentació. L’aigua decantada 

serà l’aigua residual tractada, idealment lliure de fangs.  

La naturalesa floculant dels fangs activats és important per a l’adsorció de la matèria 

col·loïdal, iònica i en suspensió, i per a la separació ràpida i eficient de la massa microbiana 

de l’aigua residual tractada. 

Tal i com ja s’ha explicat (v. Apartat 5) el tractament biològic dissenyat per la planta de 

tractament de Nuñomoral, és un tractament de doble etapa. A continuació es descriuran els 

principals elements implicats en la línia d’aigua. 
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Preaireig 

El tanc de preaireig o tanc d’estabilització és el primer element de procés que ens trobem en 

la primera etapa del tractament biològic (v. Apartat 5). Aquest tanc afavoreix la primera 

decantació, aconseguint un rendiment d’eliminació de DBO5 superior al 60%.  

L’aireig el proporcionen dos grups bufadors (un de reserva), a través de 5 difusors de 

membrana d’1,5 m de longitud de bombolla fina i inobturables, amb una capacitat òptima 

d’aireig de 10 m3 d’aire per hora i per metre de difusor. La graella de difusors estarà formada 

per un tub quadrat d’acer inoxidable i cada difusor constarà d’un cos de polipropilè injectat 

recobert d’una membrana de silicona expansible. Els baixants seran de tub de cautxú 

flexible. 

El sistema de graelles de difusors s’ha previst de manera que permeti l’extracció 

individualitzada de cada graella, sense necessitat de buidar el tanc. 

La càrrega orgànica del tanc de preaireig se situa en 4 Kg DBO5/m3 mentre que la càrrega 

de fang es xifra en 1 Kg MLSSV/Kg DBO5, que confirma l’alta càrrega del tanc. L’índex 

volumètric de fang es manté per sota dels 600 ml/l.  

Primera decantació 

Posteriorment al preaireig, en el qual comencen a tenir lloc els processos biològics de 

creixement de massa biològica, les aigües passen al decantador en el qual es recullen els 

fangs per sedimentació. 

Dimensionat amb una càrrega superficial superior a 1,5 m3/m2·h per garantir un elevat 

rendiment d’eliminació a la primera etapa, el decantador estarà format per un compartiment 

amb quatre unitats amb fons troncpiramidal invertit, en cadascuna de les quals hi haurà 

col·locada una bomba d’emulsió, que funciona amb l’aire aportat pel grup bufador de l’aireig. 

Les bombes funcionaran de manera que la recirculació es trobi al voltant del 60% del cabal 

afluent. 

Disposa d’una pantalla deflectora d’entrada, així com d’un canal sobreeixidor. El fang 

evacuat d’aquest decantador s’envia al digestor aerobi de fang. Una part d’aquest fang es 

retornarà al tanc de preaireig com a part important del procés de contacte-estabilització que 

es duu a terme a la primera etapa. 

Aireig 

El tanc d’aireig és el primer element de procés que ens trobem a la segona etapa del 
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tractament biològic (v. apartat 5). En el tanc d’aireig es desenvolupen els microorganismes 

responsables del tractament de la matèria dissolta. Per això es precisa l’aportació d’oxigen 

mitjançant 25 difusors d’1,5 m de bombolla fina, amb graella de distribució d’acer inoxidable i 

baixants en tub de cautxú. Cada difusor està format per un cos de polipropilè injectat, i un 

recobriment de goma expansible inobturable. 

Una particularitat especialment a destacar en la instal·lació és que està prevista la 

possibilitat d’extreure els col·lectors de difusors sense necessitat de buidar el tanc, i sense 

haver d’aturar el funcionament de la resta dels col·lectors amb difusors. Això permet que, 

davant l’eventualitat del trencament d’un difusor, aquest pugui ser substituït, evitant que hagi 

d’aturar-se el procés, buidar-se el tanc o passar a condicions anaeròbies, la qual cosa 

generaria importants problemes d’olors per la producció de gasos de fermentació anaeròbia, 

com el metà, i interferiria en el tractament. 

El sistema d’extracció dels col·lectors de difusors compta amb col·lectors d’aportació d’aire 

de cautxú i per tant flexibles, cable d’acer, guies suport i cabrestants. 

L’aire és aportat pels grups bufadors mencionats al preaireig, que també proporcionen l’aire 

per al digestor. Cada grup, és capaç de subministrar 10 m3/min, amb una columna d’aigua 

de 3 m, tenen una potència instal·lada de 7,5 kW i una potència absorbida de 6,6 KW, i són 

d’èmbols rotatius. 

Com pot comprovar-se a l’annex D la potència de l’aireig garanteix una perfecta agitació en 

el reactor. 

La càrrega orgànica en el tanc d’aireig se situa al voltant de 0,50 Kg DBO5/m3. L’índex 

volumètric de fang es manté per sota dels 3000 ml/l. 

Amb la finalitat de controlar l’aportació d’oxigen s’instal·la una sonda d’oxigen, que actuarà 

sobre els grups bufadors gràcies a un convertidor de freqüència [Ols, 1999]. D’aquesta 

manera podrà ajustar-se l’aportació d’aire a les necessitats reals d’oxigen. 

Segona decantació  

 En la segona decantació la càrrega superficial adoptada és de 0,5 m3/m2·hora. La 

relativament escassa necessitat de superfície s’aconsegueix amb la col·locació de 200 

lamel·les, d’1 x 1 m de superfície, plaques de polièster reforçat amb fibra de vidre de 2 mm 

de gruix. Aquestes lamel·les augmenten la superfície de decantació, reduint la càrrega 

superficial del decantador, així com la mida de la menor partícula retinguda. La seva 

inclinació és de 60º amb l'horitzontal, valor de compromís entre la facilitat de neteja 
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(totalment vertical) i la màxima superfície de contacte (totalment horitzontal). 

El fons del decantador està format per 6 unitats amb fons troncpiramidal invertit en 

cadascuna de les quals hi ha col·locada una bomba d’emulsió, que funcionen amb l’aire 

aportat pels grups bufadors de l’aireig. El fang es recircularà a l’aireig (v. apartat 6.2). 

A l’entrada al decantador secundari es disposa una paret deflectora de manera que s’obliga 

a l’aigua a realitzar un recorregut ascensional a través de les lamel·les. 

L’efluent és recollit en un canal sobreeixidor que va protegit per una pantalla deflectora amb 

pendent. El canal i la pantalla estaran realitzats en acer inoxidable. 

Restitució d’aigua tractada 

Un cop tractades les aigües es condueixen a un dipòsit on s’emmagatzema l’aigua tractada, 

prèviament al seu abocament al riu. Aquest dipòsit abastarà d’aigua tractada a la planta, 

mitjançant un grup de pressió per usos com el reg. Una sonda de nivell evitarà el 

funcionament del grup de pressió en buit. 

6.2. Línia de fangs 

El tractament i evacuació dels fangs en excés és un dels punts més conflictius a l’hora de 

crear el disseny de l’EDAR.  

Els processos de tractament de fangs cerquen el condicionament del fang quant a la seva 

composició que, generalment, consisteix en estabilitzar la matèria orgànica. 

Aquests processos inclouen el compostatge, la deshidratació, la digestió, l’assecat tèrmic i la 

valorització energètica (incineració) o oxidació per via humida. 

La solució proposada per al tractament de fangs és l’estabilització del fang per digestió 

aeròbia. 

D’entre les diverses alternatives existents, la línia de fangs proposada, constitueix una 

solució que s’ha considerat l’òptima tècnicament i econòmicament entre les possibles 

alternatives. 

Abans de procedir al tractament de fangs hi hauria l’opció de procedir al seu espessiment 

per tal d’homogeneïtzar-los i disminuir el seu contingut aquós per gravetat o flotació. Així 

s’aconseguiria reduir el volum de fangs a transportar (conduccions, bombaments...) i el 
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volum dels tractaments posteriors. En el cas d’una depuradora de majors dimensions i 

capacitat a la projectada i que per tant treballi amb grans càrregues de fangs seria 

convenient introduir un espessidor de fangs previ a la digestió. En aquest cas, pel reduït 

volum de fangs a espessir (vegeu annex C) no és necessari. 

Una altra alternativa de tractament previ a la digestió és el condicionament tèrmic dels fangs. 

Aquest consisteix en el calentament durant curts períodes de temps del fang a pressió. Com 

a conseqüència s’obté un fang esterilitzat, pràcticament desodoritzat i preparat per la 

digestió [Rah, 1996]. Aquest sistema és molt efectiu, però es descarta per l’elevat cost 

d’inversió i manteniment (alt consum energètic), així com la necessitat de personal qualificat 

per les característiques de la tecnologia usada. 

La solució adoptada, estabilització dels fangs per digestió aeròbia implica un llarg periode 
d’aireig dels fangs activats en un tanc, amb un temps de retenció de 20 dies a temperatura 
ambient. 

Recirculació i purga de fangs 

Els fangs sedimentats al primer decantador es conduiran, mitjançant bombament, al reactor 

digestor aerobi de fang. El bombament estarà format per 4 bombes d’emulsió. 

Els fangs recollits al decantador secundari es recirculen al tanc d’aireig. Tot i això,  una part 

del mateixos és purgada. La purga es realitza des del canal de fangs del decantador. 

En base als càlculs realitzats (veure annex C) el cabal de recirculació s’estableix en el 60% 

del cabal tractat amb una capacitat màxima de 150% del cabal tractat. Els fangs recirculats 

des del segon decantador es conduiran, mitjançant bombament, al tanc d’aireig biològic. El 

bombament estarà format per 6 bombes d’emulsió.  

Estabilització dels fangs per digestió aeròbia 

Al digestor aerobi de fang s’aconseguirà un temps de digestió suficient pel correcte 

funcionament del procés. L’aireig serà de fons mitjançant 10 difusors de les mateixes 

característiques que a l’aireig. Aquí els difusors també disposen de sistema d’extracció 

individualitzat per col·lectors i sense necessitat de buidat del tanc. 

Pel subministrament d’aire s’han disposat dos grups bufadors comuns a l’aireig i el preaireig. 

L’aigua superficial es recircularà cap al tanc de preaireig. 
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Bombament de fang digerit a magatzem 

Un cop digerit el fang es condueix al magatzem de fang mitjançant una bomba d’emulsió.  

El tanc disposa d’un vehiculador que permet homogeneïtzar el contingut i evitar 

sedimentacions. L’aigua superficial és recirculada a capçalera de planta.  

Evacuació del fang 

El fang s’evacuarà mitjançant camions a abocador. 

El tractament que es faci posterior del fang no és objecte d’estudi d’aquest projecte i està 

previst que s’encarregui una empresa externa.  

Com ja s’ha comentat a l’apartat 2.5, els fangs produïts en petites depuradores poden ser 

destinats a ús agrícola degut al seu escàs volum, proximitat als camps i, en general, pel seu 

major temps de permanència a la planta presenten un major grau de mineralització. 

En tot cas, la depuradora projectada de Nuñomoral està obligada per llei a donar documentació 
a l’empresa externa que s’encarregui del fang amb les característiques dels fangs. Aquesta 
documentació ha de ser expedida pel titular de l’estació depuradora i en posessió de l’usuari 
dels fangs, en la que s’especifiqui el procés de tractament i la composició. Els paràmetres 
mínims que s’han d’incloure són: matèria seca, materia orgànica, pH, nitrogen, fòsfor i metalls 
com el cadmi, cobre, níquel, plom, zinc, mercuri i crom [ESP, 1990]. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. OBRA CIVIL 

7.1. Elements de procés 

Els elements principals que constitueixen les línies d’aigua i de fang de l’EDAR estan 

construïts en polièster reforçat amb fibra de vidre i continguts en dos tancs de 15 m x 4 m, 

cadascun. El primer tanc allotja el desengreixat, el preaireig, la primera decantació, la 

digestió i l'emmagatzematge de fangs. Es connecta al segon tanc mitjançant canonades 

d’acer inoxidable en dos punts, en el pas d’aigua de la primera decantació a l’aireig i en el 

pas de fangs a la digestió. El segon tanc conté l’aireig i la segona decantació. 

Aquests tancs són elements prefabricats que es col·locaran després d’haver fet el moviment 

de terres corresponent i haver replantejat amb absoluta exactitud el mateix perquè es 

mantinguin les cotes de la línia piezomètrica. 

A més dels elements prefabricats, es realitzarà in situ l’arqueta d’arribada i el canal de 

desbast. Aquests, es construiran amb formigó armat tipus HA-30/P/20/IVa, segons les 

seccions que es presenten al plànol núm. 6.1.  

Les canonades projectades són de diàmetre 400 mm de formigó armat tant la canonada 

d’arribada com la canonada de sortida. Per als by-pass que hi ha a la planta s’utilitzaran 

canonades de les mateixes característiques.  

Les canonades de la instal·lació interior de l’equip compacte són d’acer inoxidable de 

diàmetres que varien entre els 80 i els 200 mm, tal i com es justifica a l’annex C. 

Per a coneixer més en profunditat les característiques dels elements de procés serà precís 

consultar el plec de condicions de l’annex G. 
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7.2. Edifici 

L’edifici allotja els serveis necessaris per al correcte control de funcionament de la planta 

depuradora, així aquesta petita edificació contindrà les següents sales: 

· SALA DE CONTROL  

· VESTUARIS 

· SERVEI 

· SALA PER A GRUPS DE PRESSIÓ 

L’edifici es divideix en dues zones diferenciades: 

A la primera zona trobem la sala de control, els vestuaris, els serveis i un petit magatzem 

(veure document núm. 2). La sala de control està dissenyada com una petita oficina on 

s’allotgen el sistema de monitorització i un petit laboratori pel control dels processos 

realitzats a la planta depuradora.  El magatzem solament és accessible des de l’exterior. 

A la segona zona trobem la sala per als grups de pressió (annex K).  Aquesta sala  té 

especials condicions d’aïllament acústic i està pavimentada en la seva totalitat amb rajola 

antilliscant. Els equips de bombament es recolzen sobre el terreny mitjançant una 

fonamentació independitzada de la solera de l’edifici per evitar la transmissió de vibracions a 

la resta de la construcció. 

Aquests dos usos diferents del mateix edifici fan que la formalització i materialització del 

mateix també reflecteixi aquesta diferenciació. Així es té un mateix volum sota una única 

coberta amb dos materialitzacions diferents. Una, absolutament massissa i aïllada per 

allotjar els equips de bombament, i l’altra, més lleugera i oberta, on estan la sala de control i 

les altres sales vinculades a aquesta última. 

La definició constructiva de l’edifici confirma aquest diferent tractament. Així, el volum que 

allotja els equips de pressió és un tancament sense més forats que el propi d’accés. Aquest 

tancament és multicapa, definit a la seva cara exterior per un maó vist, cap a l’interior conté 

una cambra de 3 cm d’espessor i després s’acaba a la part interior amb un panell aïllant 

acústic composat per 4 cm de fibra de vidre més 2 cm de guix cartró finalment acabat amb 

pintura plàstica llisa. L’aïllament acústic es realitza mitjançant plaques de fibres minerals poc 

comprimides amb una planxa de guix cartró d’acabat exterior. Aquestes aniran suspeses 

d’uns recolzaments sobre el tancament de maó de mig peu. Aquest tipus de tancament 
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presenta els avantatges de tenir un poder absorbent quasi uniforme en les diferents 

freqüències a més de ser no combustible. 

El tancament que envolta tota la cambra de bombament arriba fins l’alçada del forjat de 

coberta, però amb un contacte flexible amb el mateix, mitjançant una junta de guix 

d’almenys 1,5 cm, de manera que es dificulti qualsevol transmissió de vibracions.  

El tancament que protegeix la resta de l’edifici es configura d’exterior a interior amb un 

acabat d’esquerdejat de morter de ciment de 1,5 cm d'espessor, un acabat amb pintura 

plàstica de color blanc, una cambra d’aire de 2 cm d'espessor i 3 cm d’aïllament de fibra de 

vidre, envà de maó foradat de 4 cm d'espessor, amb tancament interior d'emblanquinador de 

guix de 1,5 cm d'espessor. Aquest tancament té la peculiaritat, que no arriba fins l’altura de 

la cara inferior del forjat de coberta, sinó que acaba a una altura de 2,20 m. A aquesta altura 

és rematat per una platina metàl·lica de 10 mm d’espessor, sobre la que es recolza cap a 

l’exterior un perfil UPN-120. Aquest perfil servirà per a crear un calaix que recorrerà tota la 

façana de l’edifici, sobre el tancament, exceptuant la zona que allotja els equips de pressió.  

Aquest calaix anirà destinat al pas de les conduccions elèctriques que donen servei a 

l’edifici. 

El tancament de separació entre la sala de control i els vestuaris està format per 1,5 cm 

d’emblanquinador de guix, envà de maó foradat de 7 cm d’espessor i cambra de 12 cm 

d’espessor  per al pas de les canonades d’aigua de la instal·lació de fontaneria. 

La solució aplicada de no tocar els forjats amb els tancaments no solament s’aplica als 

tancaments de façanes, sinó que també s’adopta en les divisions interiors, de manera que 

es permet una il·luminació a nivell de sostre. 

El paviment utilitzat a la sala de control i magatzem és de formigó remolinat, una capa de 6 

cm d’espessor sobre una solera de 20 cm, que ha de contenir un mallàs de 10x10x8 mm. A 

la sala dels grups de pressió s’utilitzarà rajola antilliscant. Al vestuari i servei es revestirà 

amb un enrajolat complert des del terra al sostre. 

Existeix un àmpit de bloc de formigó bordejant tot el forjat de coberta. L’àmpit està 

desolaridaritzat de la coberta per mitjà d’un material compressible, junta de poliestirè 

expandit de 2 cm d’espessor, amb un segellat impermeable, per evitar empentes fruit dels 

possibles moviments als que es vegi sotmesa la mateixa. 

Les portes són d’acer galvanitzat i porten cargolades unes planxes ondulades amb el mateix 

tractament. 
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L’interior de l’edifici, a excepció de la sala de bufadors, anirà pintat amb pintura plàstica, llisa 

i blanca tant en parets com a sostre. El vestuari estarà alicatat de sòl a sostre, essent aquest 

pintat amb pintura plàstica llisa blanca. 

L’enllumenat exterior de la parcel·la es preveu que sigui mitjançant bàculs, lluminàries o 

focus, i ha de ser d’acer galvanitzat. 

La instal·lació elèctrica de l’enllumenat serà soterrada mitjançant una canalització de 

diàmetre 60mm, amb les seves corresponents arquetes i drenatge per possibilitat 

d’inundació per aigües pluvials. 

L’edifici de control posseirà instal·lació pròpia d’enllumenat interior a base de lluminària i/o 

fluorescents de tipus i quantitat adequades. També posseirà punts de presa de corrent per 

manteniment i utilització. El nivell mitjà d’il·luminació ha ser superior que l’exterior. 

La jardineria prevista del projecte inclou la plantació d’herba en totes les superfícies no 

pavimentades realitzant-se també actuacions puntuals com plantacions ornamentals de 

vegetació autòctona. 

Pel reg es projecta una xarxa constituïda per conducció de polietilè d’alta densitat dotada 

dels seus corresponents aspersors. 

L’aigua per a reg serà l’aigua depurada (v. apartat 6.1), disposant-se de dos grups de 

pressió (un de reserva). 

El tancament de la planta es projecta mitjançant un entramat de malla de simple torsió i 

postes d’acer galvanitzat, amb una altura de 2m col·locat sobre un mur de 0,6 m.  

La porta d’entrada serà del tipus corredora de 5 m de llarg per l’accés del camió de recollida 

de residus, i una porta batent de 0,8 m d’ample per l’accés de persones des del carrer.  
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8. OCUPACIONS I SERVEIS AFECTATS 

8.1. Expropiacions 

La informació cadastral s'ha obtingut a partir de les dades facilitades pels següents 

organismes: 

· Ajuntament de Nuñomoral. 

· Diputació de Càceres. 

Les afeccions que es realitzaran per a l'execució d'aquest projecte són les següents: 

• Franja de servitud del col·lector de 3 m d'amplada, definida per dos línies 

paral·leles i situades a una distància de 1,5 m de l'eix de replanteig. 

• Franja d'ocupació temporal de 12 m d'amplada per a l'execució de les obres, que 

es limita per dues línies paral·leles, passant a 7,5 m de l'eix a banda i banda. A 

efectes d'amidaments s'ha d'excloure la franja de servitud del col·lector (que 

quedarà dins d'aquesta). 

La superfície total de servitud és de 259 m2, la superfície total d'ocupació temporal és de  

473 m2 i la superfície d’expropiació és 1.408 m2. 

8.2. Serveis afectats 

La informació aportada tant per les companyies de serveis com per l’ajuntament de 

Nuñomoral, ha constatat que no existeix cap companyia que disposi de serveis en la 

parcel·la on s’ubicarà l’EDAR. 

Com les dades de serveis afectats han estat facilitades per les diferents companyies i 

aquesta informació, en alguns casos, no té una definició detallada de la situació tant en 

planta com en alçat, serà necessari fer unes cates de localització durant les obres. 
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9. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El pla d'obra preveu una durada de l'obra de 6 mesos, als quals s’afegiran dos mesos més 

per a proves de funcionament i posada en servei. En aquest pla s'indica la durada de 

cadascuna de les activitats principals: replanteig, moviment de terres, col·locació de tancs i 

compactació i obres complementàries. 

Per a la realització del pla d’obra de l’EDAR de Nuñomoral s’han establert les següents 

activitats, que han intentat assimilar-se el màxim possible als capítols del Pressupost, sense 

que la relació entre ambdós sigui directa. 

1. Activitats Prèvies. 

1.1. Acopis. 

1.2. Replanteig. 

1.3. Esbrossada i neteja del terreny. 

2. Conduccions Exteriors. 

2.1. Replanteig. 

2.2. Execució de rases i pous. 

3. Camí d’accés. 

3.1. Replanteig. 

3.2. Moviments de terres. 

3.3. Asfaltat 

3.4 Senyalització 

4. Moviment de terres. 

4.1. Replanteig. 

4.2. Desmunts. 

4.3. Terraplens. 
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5. Pretractament. 

5.1. Replanteig. 

5.2. Excavació. 

5.3. Obres de fàbrica. 

5.4. Col·locació d’equips. 

6. Tractament Biològic. 

6.1. Replanteig. 

6.2. Excavació. 

6.3. Col·locació de compactes. 

6.4. Replè 

6.5. Col·locació d’equips. 

7. Edifici. 

7.1. Fonamentació. 

7.2. Estructura. 

7.3. Tancament i coberta. 

7.4. Interior de l’edifici. 

7.5. Mobiliari, automatismes i equips. 

8. Urbanització. 

8.1. Drenatge i sanejament. 

8.2. Tancament exterior. 

8.3. Paviments. 

8.4. Jardineria. 

 



Projecte de construcció de l’EDAR de Nuñomoral (Las Hurdes, Càceres)   Pàg. 57 

10. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

10.1. Termini de garantia, revisió de preus i classificació del 
contractista 

El termini de garantia de les obres és d'un any, comptat a partir de la signatura de l'Acta de 
Recepció Provisional.  

Donada la singularitat de les obres projectades, el període esmentat serà de compliment 
efectiu, és a dir, una vegada descomptat el temps d'aturada total del sistema per causes 
alienes a l'explotació. 

Durant aquest període l'Adjudicatari de les obres projectades realitzarà les activitats de 
formació i Assistència Tècnica proposades en l'Acta de Recepció, complint els requeriments 
mínims descrits a les Condicions Particulars del Plec de Condicions del present projecte. 

D'acord amb els Decrets 461/1971 [ESP, 1971], 3650/1970 [ESP, 1970] i 2167/1981 
[ESP,1981], no hi haurà revisió de preus. En cas que els preus s’haguessin de revisar per 
motius extraordinaris, s’aplicarà la fórmula nº 9: 

 Kt=0.33 Ht / H0 + 0,16 Et / E0 + 0,20 Ct / C0 + 0,16 St / S0 + 0,15 

Aquesta fórmula polinòmica hauria d’utilitzar-se en cas de revisió de preus i consta dels 
següents coeficients 

• H.   Coeficient multiplicador de Ht/Ho (mà d’ obra).  

• E. Coeficient multiplicador de Et/Eo (energia).  

• C.  Coeficient multiplicador de Ct/Co (ciment).  

• S. Coeficient multiplicador de St/So (siderúrgics).  

• Terrme fix.  0,15.   

On  Ht, Ho, Et, Eo, Ct, Co, St, So, tenen  el seu significat definit en el Decret 3650/1970 
[ESP, 1970] 

S’estima que el Contractista ha d’estar classificat en el Grup K, Subgrup 8, Categoria E, de 
l’orden del Ministeri de Hisenda de 28 de març de 1968 (B.O.E. de 30 de març de 1968, 
rectificado B.O.E. de 17 d’abril de 1968). 
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10.2.  Afecció a canals de reg i carreteres: 

Afecció als canals de reg: 

  No s’afecta cap canal de reg. 

Afecció a carreteres: 

  No s’afecta cap carretera. 

10.3.  Altres disposicions 

D'acord amb la llei Llei 13/1982 [ESP, 1982] sobre promoció de l'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, l'edifici de control i les zones visitables de l'estació depuradora 
s'han construït sense barreres arquitectòniques per a discapacitats físiques. 

Per al disseny dels edificis s’ha tingut en compte el document "Recomanacions de disseny i 
de materials respectuosos amb l'entorn pels projectes d'edificis de control i explotació 
d'estacions depuradores de la Junta de Sanejament", mantenint l’entorn i respectant les 
normes subsidiàries de planejament tipus a. Redactades pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Aprovades definitivament 
el 20 de març de Barcelona. 
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11. PRESSUPOST 
 
A continuació es presenta el pressupost general d’execució material (PGEM). 
Aquest pressupost general s’ha desglossat en pressupost d’obra civil i equipaments i en 
pressupost de seguretat i salut. Casdascun d’aquests pressupostos parcials els trobem 
desglossats a l’annex H del present projecte. 

PRESSUPOST GENERAL EXECUCIÓMATERIAL    

     

CONCEPTE     IMPORT (€) 

     

PRESSUPOST PARCIAL OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS   484.437,42 

PRESSUPOST PARCIAL SEGURETAT I SALUT   3.362,70 

  TOTAL   487.800,12 € 

     

REDACCIÓ DEL PROJECTE I GESTIÓ    

D'OFERTES DE PROVEÏDORS (6% SOBRE EL PGEM)   29.268,01 

     

DIRECCIÓ D'OBRA (6 %)   29.268,01 

     

  TOTAL   546.336,13 € 

     

IVA (16%)   87.413,78 

  TOTAL   633.749,91 € 

Aquest pressupost per al coneixement de  l’Administració puja a la quantitat de: SIS-CENTS 
TRENTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS. 
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11.1.  Pressupost parcial d’obra civil i equipaments 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa detalladament 
desglossant-lo en capítols a l’ annex H, les quantitats totals a les que puja el pressupost parcial 
d’obra civil i equipaments són les següents: 

 

RESUM DE PRESSUPOST PARCIAL OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS  

CAPÍTOL IMPORT (€) 

CAPÍTOL I: OBRES DE CONDICIONAMENT DE CONDUCCIONS AMB L'EXTERIOR 1.323,99 

CAPÍTOL II: PRETRACTAMENT 44.301,14 

CAPÍTOL III: TRACTAMENT BIOLÒGIC 178.530,64 

CAPÍTOL IV: TRACTAMENT DE FANGS 46.247,74 

CAPÍTOL V: CASETA DE CONTROL I TALLER-MAGATZEM 108.000,00 

CAPÍTOL VI: INSTRUMENTACIÓ I EQUIPS DE MESURA 9.520,00 

CAPÍTOL VII: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I EQUIPS DE CONTROL AUXILIARS 70.000,00 

CAPÍTOL VIII: URBANITZACIÓ I JARDINERIA 26.513,92 

TOTAL PRESSUPOST 484.437,42 € 

 

El pressupost parcial d’obra civil i equipaments es troba integrat en el pressupost general 
d’execució material. 

En el pressupost d’obra civil no s’han considerat expropiacions ja que els terrenys van ser 
expropiats per la Confederación Hidrogràfica del Tajo a l’any 1965 per a la construcció del pantà 
de Gabriel y Galàn. 
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11.2. Pressupost parcial de seguretat i salut 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa detalladament 
desglossant-lo en capítols al annex H, les quantitats totals a les que puja el pressupost parcial 
de seguretat i salut són les següents: 
 
 
 

RESUM DE PRESSUPOST PARCIAL SEGURETAT I SALUT   

CAPÍTOL     IMPORT (€) 

CAPÍTOL I PROTECCIONS INDIVIDUALS   1.005,80 

CAPÍTOL II PROTECCIONS COL·LECTIVES   874,00 

CAPÍTOL III INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR   1.482,90 

  TOTAL PRESSUPOST 3.362,70 € 
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12. ANÀLISI ECONÒMICA DEL PROJECTE. 
 
A continuació es mostra l’anàlisi de les despeses d’explotació i manteniment que han 
d’esperar-se durant l’operació de la depuradora.  A l’annex E es defineixen àmpliament les 
operacions d’explotació i manteniment que s’han de dur a terme a l’EDAR de Nuñomoral. 

12.1. Bases de càlcul 

Personal 
 
El personal previst s’ha valorat anualment de la següent manera: 
 

- Operador:   9.000,00 €/operador 
- Consultor extern: 6.000,00 € 

Energia elèctrica 
 
El càlcul dels costos referents al consum elèctric es realitza en base a les següent tarifes: 

 
- Potència:  1,50 €/kW/mes 
- Energia:   0,07 €/kWh 
 

Evacuació de residus 

En aquest capítol s’han tingut en compte les despeses derivades del transport fins la 

disposició final a gestor autoritzat dels residus obtinguts del desbast i magatzematge dels 

fangs secundaris. 

- Cost: 30 €/Tm 

Aquest cost prové de la mitjana dels costos de transport i gestió de fangs, i dels costos de 

transport i abocament de sòlids de desbast. 

Manteniment 

Sota aquest concepte s’agrupa els costos per reparacions, reposicions, neteja de sòlids i 

brutícia, comprovacions del correcte funcionament d’equips, comprovacions del correcte 

estat d’instal·lacions, pintura i, en general, els costos per mantenir la instal·lació en 

condicions pel seu correcte funcionament (v. annex E). 

Mitjans auxiliars 
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S’inclouen en aquest concepte els costos de material d’oficina, telèfon, articles de neteja, 

equips de seguretat i higiene, costos de mobilitat, assegurances, material de laboratori, 

eines, etc. 

12.2. Composició de l’estudi 

DESPESES FIXES 

Despeses de personal: 

- 1 Operador :                    9.000,00 €/any 

- Consultor extern (P.A.):          6.000,00 €/any 

TOTAL despeses personal:               15.000,00 €/any 

 

Despeses d’energia elèctrica. Terme de potència: 

Import:            50,84 kW · 1,50 €/kW = 76,26 €/mes 

TOTAL despeses fixes energia:                           915,12 €/any 

 

Despeses de manteniment i conservació: 

En base a l’experiència adquirida en altres depuradores d’aquest tipus podem considerar les 

següents despeses de manteniment (v. annex E). 

- Manteniment i conservació d’equips i instal·lacions:        2.400,00 €/any 

- Manteniment i conservació obra civil:         3.600,00 €/any 

TOTAL despeses manteniment:           6.000,00 €/any 

 

 

Mitjans auxiliars i gastos administratius: 

En aquest apartat s’inclouen: material d’oficina, vestuari personal, comunicacions, articles de 
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neteja, entre d’altres. 

TOTAL mitjans auxiliars:             2.000,00 €/any 

 
TOTAL DESPESES FIXES:            23.915,12 €/any
 

 

DESPESES VARIABLES 

Energia elèctrica. terme d’energia: 

Import:          451,02 kWh/d · 360 d/any · 0,07 €/kWh = 11.365,70 €/any 

TOTAL despeses energia:              11.365,70 €/any 

 

Despeses evacuació de residus: 

Import:       [(28.479 kg fang) + (1.139,16 kg sòlids)] x 30 €/Tm = 888,54 €/any 

TOTAL evacuació de residus:              888,54 €/any 

TOTAL DESPESES VARIABLES:       12.254,24 €/any 

 

 
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT:    36.169,36 €/any
 

 

 

Així doncs les despeses d’explotació i manteniment per metre cúbic d’aigua a tractar seran: 
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Import:               36.169,36 €/any / 180.000 m3/any = 0,201 €/any 

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT:     0,20 €/m3 
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13. CONCLUSIONS 

La correcta realització del projecte de construcció de l’EDAR d’un petit municipi com és 
Nuñomoral es fonamenta en el coneixement de les característiques que envolten al sistema 
projectat. 

Així, d’una banda es necessita identificar les entrades i sortides del nostre sistema, és a dir, es 
requereix una caracterització completa dels abocaments generats per la població així com els 
requeriments de l’afluent tractat. Aquest requeriments estaran fixats pel marc legal espanyol i 
contemplats en un estudi d’impacte ambiental. Estudiats aquests requeriments es fixen les 
bases de disseny de l’EDAR. 

D’altra banda, és necessari conèixer l’entorn que envolta la futura depuradora. Es passa a 
l’estudi de la infraestructura de la zona, de les característiques geològiques del terreny, de les 
activitats industrials i agropecuàries desenvolupades, de les dades referents a població i a 
l’estudi de les normatives legals del govern extremeny. Aquestes dades seran de molt 
importants no només per a la selecció del tractament sinó per a un posterior Estudi d’Impacte 
Ambiental. 

Arribats a aquest punt en el que es té informació de les entrades/sortides de la depuradora a 
projectar i del seu entorn físic, social i legal s’estudien les possibles alternatives per a la selecció 
del tractament. 

El tractament escollit en el present projecte, un procés biològic de fangs actius de doble etapa, 
es considera la solució òptima econòmicament i tècnicament al problema de depuració del 
municipi de Nuñomoral. Aquesta conclusió està avalada tant per la recerca bibliogràfica que 
s’ha realitzat com per l’estudi in situ de depuradores instal·lades en petites comunitats de 
característiques similars a Nuñomoral.  

En el moment del disseny de l’estació depuradora s’estudien totes i cadascuna de les 
operacions unitàries de les que consta el procés i es procedeix al dimensionament dels equips i 
instal·lacions. Una conclusió que es pot extreure d’aquest moment de realització del projecte és 
que s’han de recopilar metòdicament no només les dades que serveixin per al dimensionament 
dels equips i instal·lacions, sinó que també s’ha de recopilar alhora dades que permetin calcular 
posteriorment els costos d’explotació i manteniment, i el pressupost. 

Per últim, només dir que en general el disseny d’una depuradora per a un petit nucli urbà dóna 
bons resultats degut a que el residu d’orígen domèstic està ben caracteritzat. L’únic gran 
problema que es planteja són les limitacions econòmiques i pressupostàries d’una petita 
comunitat que ha de complir amb les normatives d’abocament vigents. 
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