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ANNEX A: 

ESTUDI DE LA POBLACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES 
AIGÜES RESIDUALS 
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1. Introducció. 
Per al dimensionament de la infraestructura de la EDAR de Nuñomoral s’adjunta l’estudi de 

població i la caracterització de les aigües residuals. 

Les dades de població han estat obtingudes del Instituto Nacional de Estadística (INE) i han 

estat contrastades amb el servei tècnic de l’Ajuntament de Nuñomoral. 

Les dades de planejament i consum d'aigua han estat facilitades pel servei tècnic de 

l’Ajuntament de Nuñomoral. 

Amb aquestes dades s'ha realitzat un estudi per fer l’estimació de la població actual i futura i 

per determinar el cabal de càlcul pel dimensionament de l’EDAR. 
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2. Dades de partida 

2.1. Dades de població 

Població fixa i estacional actual 

Es disposa de les dades de la població, segons el cens, proporcionades pel propi 

Ajuntament. 

ZONA Cens Fixa Estacional Total 

Nuñomoral 297 450 1.050 1.500 

       Taula 2.1: Dades de població 

Segons estimacions dels tècnics municipals, l’estat actual és de 715 parcel·les amb 300 

habitatges i una ocupació fixa de 450 habitants tot i que el cens només compti amb 297. En 

temporada alta es pot assolir una població estacional de 1.050 habitants. 

Població futura 

L'estimació del creixement en funció de la dinàmica urbanístico-demogràfica realitzada pels 

tècnics municipals de Nuñomoral, preveu per l’any 2.040 un creixement de 200 parcel·les 

fins a 300 habitatges, això suposaria un increment de població d’aproximadament 1.000 

habitants. 

Cada cop més el municipi està rebent nous habitants que venen a construir-se una segona 

residència a les muntanyes de Las Hurdes. 

2.2. Indústria 

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’activitat eonòmica del municipi de Nuñomoral està, bàsicament, lligada a l’agricultura 

(petites hortes amb conreus d’hortalisses i verdures, olivars, etc). No obstant, l’agricultura és 

un sector clarament en decreixement al municipi en detriment d’altres sectors en creixement 

com són els serveis (petits i mitjans comerços, turisme rural,etc) i la construcció.  
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2.3. Dotacions 

Els tècnics de la Junta d’Extremadura ens han donat les dades de 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 localitats que conformen el municipi. 

ANY 
Facturació 

(m3/any) 

Consum real 

(m3/any) 

1.998 70.833 88.541 

1.999 56.858 71.073 

2.000 57.503 71.879 

2.001 64.025 80.031 

2.002 80.769 100.961 

2.003 81.599 101.999 

    Taula 2.2: Consum d’aigua anual 

 

Considerarem una dotació de 200 l/hab/dia [Metcalf-Eddy, 1996] [Cri, 2000]. Aquesta 

aproximació està en concordància amb la facturació de la població en els darrers 5 anys. 

2.4. Població equivalent 

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

nucli. 

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 

en alta. 

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

Temporada baixa Temporada alta

Nuñomoral 1.000 2.500 

 

 

 
 

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

3.1. Campanya d’analítica 

Actualment cada habitatge té una fosa sèptica independent, no hi ha xarxa que concentri els 

abocaments, per aquest motiu no s’ha pogut realitzar cap campanya analítica, ja que l’estat 

actual de la infraestructura de sanejament no ho permet. 

3.2. Determinació de la càrrega contaminant 

Per a la determinació de la càrrega contaminant s’han pres com a referència dades 

estadístiques de contaminació assimilades a la població equivalent, que són: 

DBO5    60 g/hab·dia 

Sòlids en suspensió  90 g/hab·dia 

 

Amb el qual la càrrega contaminant de disseny de l’EDAR de Nuñomomal serà: 

 

DBO5    300 mg/l 

Sòlids en suspensió  450 mg/l 
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4. Infraestructura de sanejament existent 
A l’actualitat s’està construint el col·lector de fecals de la població de Nuñomoral que fins ara 

no tenia infraestructura de sanejament. El sistema en construcció és del tipus separatiu de 

pluvials i residuals i té el seu punt de desguàs en les proximitats de la ubicació escollida per 

a la parcel·la destinada a la nova EDAR. 
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