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Resum
El present Projecte de Fi de Carrera defineix i justifica el sistema de tractament d’aigües
residuals mitjançant fangs activats en reactor biològic del tipus concèntric per a un Municipi
amb una població de fins a 2000 habitants. Aquest és un sistema de tractament d’aigües
residuals adequat pel sanejament de nuclis urbans amb escassa i mitjana població i amb una
aportació moderada en aigües residuals d’origen industrial.
L’objectiu del projecte és, per tant, atendre les necessitats d’aquest Municipi en quant a
depurar les aigües residuals generades en un nucli urbà d’acord amb els paràmetres marcats
per l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
L’estudi que e a continuació defineix i justifica totes les obres i instal·lacions necessàries de
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), la connexió amb el sistema de col·lectors en
baixa existent, l’estació de bombeig de les aigües recollides, els col·lectors en alta que les
porten fins l’EDAR, i el col·lector de restitució de l’abocament a la llera pública.
L’obra està considerada en la seva totalitat, entenent-se que totes les instal·lacions
complementàries i les pròpies de depuració han estat contemplades en el projecte excepte els
detalls dels vials d’accés a l’EDAR, jardineria i tancaments. Això implica el disseny de la pròpia
planta de depuració, de tots els equips de què consta el sistema del punt de vista hidràulic,
mecànic i elèctric.
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1. Glossari
Als apartats 4.3.1 Definicions generals, 4.4.1 Paràmetres físics, 4.4.2 Paràmetres químics i
4.5.1 Cabals de disseny es defineixen els paràmetres més importants tant físics com químics
en referència al tractament d’aigües residuals.
En aquests apartats s’expliquen també en els conceptes adients els mètodes analítics de
laboratori per la determinació dels valors d’aquests paràmetres.
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2. Prefaci
M’ha costat força la confecció d’aquest projecte. Per una banda, el projecte d’una EDAR és
molt extens, més del que permeten les limitacions pròpies d’un PFC. A més em va semblar
inacabat si no contemplava el sistema de captació de les aigües residuals i el retorn a
l’abocament.
Amb això, m’ha calgut escapçar el contingut i ho he fet deixant fora capítols que per ells
mateixos podrien haver fet l’objecte d’un PFC. No he inclòs els Plecs de Condicions Generals
ni Particulars, encara que en un projecte real aquests capítols són obligatoris (Llei de
Contractes de l’Administració Pública, (llei 2/2000 de 16 de Juny). El PFC tampoc inclou els
càlculs estructurals dels dipòsits, etc..

2.1. Origen del projecte
A l’Abril del 2003 va arribar al meu domicili una carta de l’Escola d’Enginyers adreçada als
‘estudiants’ del pla 64 que teníem pendent el Projecte Final de Carrera. Des que l’any 1976
vaig fer el darrer examen...

2.2. Motivació
No podia deixar escapar la darrera oportunitat per obtenir el títol d’Enginyer i complir la
promesa que vaig fer fa 27 anys a la meva esposa: “quan neixi el nostre fill li regalaré el
Projecte”.
La idea de completar el que vaig iniciar fa molt de temps ha estat per damunt de l’esforç que
he hagut de fer per tornar a la mentalitat d’estudiant. Segur que haurà valgut la pena.
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3. Introducció
En els darrers anys l’Administració ha fet un notable esforç per la instal·lació d’EDARs al llarg i
ample de la geografia del país. Una part important d’aquestes instal·lacions (aproximadament
el 70%) corresponen a petites estacions depuradores ubicades en municipis poc poblats,
moltes vegades situats a les capçaleres de les conques hidrològiques.
Lògicament aquestes petites instal·lacions juguen un paper molt important en el medi ambient
del país.
Del projecte original d’una EDAR se n’ha suprimit els capítols que aporten menys des del punt
de vista d’Enginyeria.

3.1. Objectius del projecte
Tota EDAR ha d’estar projectada amb l’objectiu primari de resoldre de forma eficient el
problema de l’abocament d’aigües residuals a les lleres públiques. En aquest sentit, els
paràmetres a complir, tant per l’aigua a tractar com per l’aigua depurada venen indicats per
l’Administració (Directiva europea adoptada per l’Agència Catalana de l’Aigua).
En segon lloc, el projecte ha d’estar a l’abast de l’administració local del petit municipi on
s’instal·la. Per aquest motiu el cost no pot ser superior al milió d’euros.
Des del punt de vista mediambiental es consideren els següents aspectes a complir:
•

Mínim impacte en fauna, flora o paisatgístic, o impacte positiu

•

Emissions atmosfèriques (gasos, pudors) controlades i no molestes per a la població

•

Residus sòlids: utilitzables per l’agricultura o enviats a abocador

Des del punt de vista del projecte en sí, excepte en els capítols deixats voluntàriament, la
informació ha de ser completa, susceptible de ser lliurada al servei públic un cop acabada
l’obra.

3.2. Abast del projecte
L’EDAR que es descriu a continuació cobreix les necessitats de depuració de les aigües fecals
d’un municipi amb una població actual determinada i la que es preveu per a un període de 15
anys si es conserva el patró de creixement.
El projecte reserva un espai dins el recinte de l’estació depuradora per encabir un possible
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4. Dades de partida
En aquest apartat es determinaran les dades de projecte que seran utilitzades pel
dimensionament de l'EDAR i els col·lectors. Les variables que s'obtindran són:
•

Població: a partir de la població fixa i màxima actual es calcularà la població futura
segons les dades de previsió de creixement de l'Ajuntament.

•

Sistema de sanejament existent.

•

Cabals de disseny: a partir del cabals aforats i la població actual es determinarà la
dotació a temporada baixa i alta. Aquesta dotació s'aplicarà a la població futura (fixa i
màxima) per obtenir el cabals de disseny. A més, amb els cabals d’aigua potable
consumida (dada coneguda per l’Ajuntament) es corroborarà la fiabilitat dels cabals
aforats. Quan la diferència entre les dues dades siguin importants es prendrà com a
dada de disseny aquella que sigui més desfavorable.

•

Càrregues contaminants de disseny: a partir de les concentracions obtingudes en
l'analítica, es determinarà la càrrega total diària i la càrrega real per habitant. Aquest
valor es compara amb la càrrega contaminant standar produída per una persona cada
día (1 habitant-equivalent = 65 gr. DBO/dia).

4.1. Càlculs de la població
4.1.1.

Població actual

Les dades de població més actualitzades de que es disposen són les del padró municipal
d’habitants de l’any 1996, facilitades per l’Ajuntament. La població del nucli d’Els Límits,
tant fixa com de pas entre setmana, es recull a la taula següent:
POBLACIÓ ACTUAL
(padró municipal actualitzat a 31/12/1999)
FIXA

DE PAS

TOTAL

DIES FEINERS

110

500

610

DIES FESTIUS

110

1100

1210

Taula. 4.1. Població censada i de pas al nucli d’Els Limits

A efectes del càlcul de dotacions a partir dels resultats dels aforaments, com a població
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fixa d’Els Límits, a la data de realització del projecte, es considerarà 110 habitants. La
població de pas, en dies feiners, és quantifica en 500 habitants i els dies festius i caps de
setmana en 1100 habitats, segons fonts municipals. La població actual és doncs:
Pa = Pf + Pe
essent:
Pa = població actual
Pf = població fixa
Pe = població estacional
Amb les dades anteriors s’obté un valor de 610 habitants en dies feiners i 1.210 habitants
en dies festius. Aquests valors es prendran com la població resident del nucli quan es va
fer l’aforament.

4.1.2.

Població futura

A partir de les Normes Subsidiàries no es pot efectuar una previsió del creixement d’Els
Límits, ja que bàsicament es preveu la colmatació dels sectors de creixement urbanitzats
sense densificar del casc urbà, sense determinar un sostre poblacional. Segons les
previsions de creixement de l'Ajuntament es pot aplicar la següent fórmula pel càlcul de la
població futura:
P2=(1,0322)N*P1
On:

P1= Població any 2000
P2= Població any 2015
N = 15 (nombre d'anys transcorreguts)

Aplicant la fórmula, el càlcul ens dóna una població fixa i de pas entre setmana horitzó
de 981 habitants.
Aplicant la mateixa fórmula las valors de població estacional i de cap de setmana, el càlcul
ens dóna una població màxima horitzó de 1946 habitants.

4.2. Descripció del municipi i del sistema de sanejament
existent
El nucli d’Els Límits forma part del terme municipal de La Jonquera. La Jonquera està
situada al Nord de la comarca de l'Alt Empordà a la dreta del riu Llobregat d’Empordà. El
terme municipal té una extensió de 56,9 km2 i s'estén pels vessants meridionals de la serra
de l'Albera. Aquest terme limita amb França pel Nord, amb el terme municipal de
Campmany pel Sud, amb el terme municipal d'Agullana pel Sud-oest, i amb els termes
municipals de Cantallops, Sant Climent Sescebes i Espolla pel Sud-est.
El barri d’Els Límits està situat a la conca del Llobregat d’Empordà, 2 km. al nord del nucli
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de La Jonquera. L’Avinguda d’Espanya, que travessa tot el nucli d’Els Límits, fa de frontera
entre Espanya i França.
El municipi de La Jonquera està travessat, de Sud a Nord, tant per la carretera N II com
per l'autopista de Barcelona a La Jonquera A7. Aquestes dues carreteres segueixen
paral·lelament el curs del riu Llobregat d’Empordà.
El casc urbà de Els Límits

disposa d’una xarxa de clavegueram completament

desenvolupada que recull la totalitat de les aigües residuals urbanes produïdes per la
població i les procedents de l'escassa activitat industrial que hi radica. És una xarxa d'una
certa antiguitat encara que ben conservada.
S’estructura en múltiples ramals construïts amb canonades de fibrociment de diferents
diàmetres (200, 300, 400 i 500 mm). La major part dels ramals del nucli poblacional
conflueixen en un col·lector general construït en formigó de 400 mm de diàmetre, en el seu
tram inicial, i dues canonades de 300 mm de diàmetre en el tram final abans de
l’abocament en un dels drenatges de l’Autopista. A causa de les condicions topogràfiques,
el barri d'Els Límits està format per dues vessants, una de les quals, més concretament la
zona fronterera amb França, no es recull a la xarxa general abans descrita. La primera, i
més important, es recull per una xarxa i es concentra al col·lector general situat al C/
Doctor Subirós. La segona, i més petita en termes de població, es recull per una xarxa
bàsica que aboca en un torrent que finalment és interceptat per la xarxa del sistema de
sanejament Francés
El col·lector principal situat al C/ Doctor Subirós, aboca a l’interior del drenatge de
l’Autopista situat al final d’aquest carrer, quan aquest encara es troba cobert
(aproximadament a l’alçada del Supermercat La Frontera). És en aquest punt on es
barregen les aigües negres amb les blanques. El torrent cobert passa entre la zona
Francesa i l’Espanyola fins sortir uns metres més a baix de les casetes policials de la
frontera entre França i Espanya.
Així, la xarxa de clavegueram del nucli urbà de Els Límits té un únic punt d'abocament a
llera pública localitzat al torrent de la Comtessa. Aquest punt està situat uns 50 m abans
de la frontera entre Espanya i França.

4.3. Cabals
4.3.1.

Definicions generals

Per tal d’aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la
definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació depuradora
d'aigües residuals.
-

Cabal de disseny del col·lector (QDC): És el màxim cabal d'aigües residuals i pluvials
previst pel col·lector que arriba fins la planta depuradora, referit a la etapa futura en m3/h.
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-

Cabal mig diari de disseny (QMD): És el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes més
industrials) a tractar a la planta depuradora, per l'etapa actual en temps sec. S'expressa en
m3/d

-

Cabal mig horari de disseny (QMH): És el cabal horari que correspon al cabal mig diari de
disseny, és a dir, igual a QMD/24. S'expressa en m3/h.

-

Cabal punta horari de disseny (QPH): És el màxim cabal que, en un determinat moment,
s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Correspon al cabal mig diari de disseny i,
és igual al QMH pel factor punta. S'expressa en m3/h.

-

Cabal mínim horari de disseny (Qmh): És el mínim cabal que, en un determinat moment,
s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Correspon al cabal mig diari de disseny i,
és igual al QMH pel factor mínim. S'expressa en m3/h.

-

Cabal de dilució (QD): És el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de pluja,
després del sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera, el qual rebrà alguna
mena de tractament a la planta. S'expressa en m3/h.

-

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

-

Factor de cabal punta (fp) És la relació entre el màxim cabal horari (QPH) i el cabal mig
horari (QMH).

-

Factor de cabal mínim: És la relació entre el mínim cabal horari (Qmh) i el cabal mig horari
(QMH).

4.3.2.

Aforaments

Per tal de conèixer les característiques de les aigües residuals a tractar, s’ha d’endegar una
campanya de mesura de cabals i presa de mostres per analitzar les aigües residuals
generades al nucli urbà.
Hi ha diversos mètodes de mesura de l’aforament de cabals
Mètodes de descàrrega directa. Són aquells on la magnitud de la descàrrega és funció
d'una o dues variables mesurables.
Traçadors químics
En el calibrat químic es fa una addició contínua d'una substància química de concentració
coneguda, a cabal constant, al corrent de la descàrrega que es vol determinar. A una
distància aigües avall suficientment gran per assegurar la mescla completa del traçador
amb el corrent, es prenen mostres d'aquesta i es determina la concentració de la
substància química o radioactiva. El cabal al corrent pot determinar-se utilitzant un balanç
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de masses.
Les condicions que han de complir-se són les següents: que en el lloc d'extracció de la
mostra la concentració presenti un règim permanent, i que el cabal d'aportació de la
substància química sigui constant.
Els traçadors més habituals són dicromat potàssic i uranina, i tenen l'inconvenient d'ésser
compostos tòxics.
Canals d'aforament venturi
Els canals d'aforament venturi utilitzen el principi del calat crític per mesurar cabals en
canals. Els dos millors tipus coneguts són els canals d'aforament Parshall i PalmerBowlus. S'apliquen per a cabals superiors a 15-20 l/s i són d’instal·lació fixa, normalment
en pous de registre.
Mesura volumètrica
Es mesura el volum de fluid descarregat en un període específic de temps. Generalment
s'aplica per a cabals baixos. Per a l'aplicació d'aquest mètode, que és dels més exactes,
és necessari aconseguir un salt d'aigua amb la finalitat de recollir la totalitat de
l'abocament.
Mètodes de velocitat per àrea. Amb aquests mètodes es determina el cabal multiplicant la
velocitat de flux (m/s) per la superfície de la secció recta (m2) per la qual circula el cabal.
Molinets
Són molinets hidràulics que mesuren mecànicament la velocitat del corrent d'aigua, en la
qual estan submergits. El moviment del corrent d'aigua fa girar un eix per mitjà d'una hèlix,
la velocitat de gir de l'eix tindrà una relació unívoca amb la velocitat de l'aigua.
Flotadors
Es tracta de mesurar la velocitat del flotador en el corrent i la relació Vf/Vc varia entre 0,8 i
1,05, sent més gran quan més gran és la terbolesa i el pendent. Existeixen tres tipus de
flotadors: superficials, submergits i de vareta. Indueixen a força errors.
Colorants
Es tracta de mesurar el temps que transcorre entre el punt d’abocament del colorant i un
punt fixat aigües avall en el qual apareix el colorant, obtenint així la velocitat del corrent, a
partir de la distància entre els dos punts fixats. El colorant més utilitzat és la fluoresceïna.
Mètodes d'aforament per a ajustament d'alçades. Són mètodes que utilitzen abocadors
d'aigua d'una geometria determinada i el cabal de pas es calcula a partir de l'alçada sobre
el abocador.
Els més utilitzats són els abocadors triangulars i Bazin. Per determinar el cabal s'utilitza la
fórmula de Gourley.
Q = 1,32 tg(§/2) h^(2,47)
essent § l'angle de l'abocador i h l'altura de la làmina d'aigua.
Sempre que sigui possible, s’ha d’utilitzar el mètode més simple i precís que és el volumètric.
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Valors d’aforaments enregistrats i comentaris

El treball de camp consisteix en prendre 12 mesures parcials (una cada hora) del cabal al punt
que el col·lector aboca les aigües residuals a la llera pública durant 3 dies consecutius (2 dies
feiners i 1 dia festiu), entre les 8:00 i les 20:00. Mitjançant el mètode volumètric s’han mesurat:

Cabals instantanis (l/s)
Hora

2 de febrer

3 de febrer

4 de febrer

8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

2,08
2,65
1,71
1,78
2,08
2,60
1,71
1,76
1,38
1,39
1,39
1,42

1,44
2,58
2,10
1,78
1,74
3,08
2,14
1,42
1,42
1,39
1,35
1,34

1,36
1,41
2,31
1,90
1,93
2,85
2,14
1,81
1,79
2,39
1,78
1,11

Taula. 4.2. Cabals instantanis (l/s) al punt d’abocamenten tres dies consecutius
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Posat en forma gràfica:
ELS LÍMITS (LA JONQUERA)
3,50

Cabals (l/s)

3,00

2,50
Cadals dia 2/2/01
Cabals dia 3/2/01
Cabals dia 4/2/01

2,00

1,50

1,00
hores

Fig. 4.1.Gràfica d’evolució dels cabals al punt d’abocament

Durant la campanya el cabal mitjà aforat pel punt d’abocament d’Els Límits va ser d’1,83 l/s
(6,59 m3/h) el divendres dia 2 de febrer, d’1,81 l/s (6.52 m3/h) el dissabte dia 3 de febrer i d’1.9
l/s (6.84 m3/h) el diumenge dia 4 de febrer, amb un cabal màxim de 3,08 l/s el dissabte a les
13:00 del migdia i un mínim d’1,11 l/s el diumenge a les 21:00 de la nit.
La variació horària de cabals (Fig. 4.1) és la típica d’un nucli de població de les
característiques d’Els Límits. Per una banda la tipologia urbanística d’Els Límits és
d’habitatges i comerços agrupats formant un nucli urbà compacte i no hi ha urbanitzacions als
voltants. El punt on es va fer l’aforament és previ a la connexió del clavegueram amb el córrec
i per tant no hi ha l’entrada d’aigües blanques al sistema. Aquesta situació es mantindrà en un
futur ja que l’ajuntament preveu la construcció d’un col·lector que condueixi les aigües
residuals des del punt d’aforament fins al bombejament. En ’Els Límits es concentra un
important nombre de restaurants freqüentats majoritàriament per gent francesa. Tots aquests
restaurants estan connectats a la xarxa de clavegueram.
El dia laborable la corba de cabals va augmentant des de les 8:00 hores fins a les 9:30 on
assoleix el valor màxim del dia (2,65 l/s). Des d’aquest moment s’observa una disminució fins
arribar a un mínim de cabal (1,71 l/s), a les 10:30 hores; i altre cop un augment, fins a les
13:30 h. Aquest augment coincideix amb l’hora de dinar dels francesos (principals clients dels
restaurants). Finalment s’aprecia un descens del cabal fins que, a partir de les 16:30 h, es
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manté pràcticament constant. Durant el descens s’observa una punta de producció, a les
15:30 h.
El dissabte la variació dels cabals segueix, majoritàriament, la mateixa tendència que en un
dia laborable. Només s’aprecia alguna diferència. En concret la disminució de cabal des del
màxim del matí es prolonga fins a les 12:30 hores. A partir d’aquest moment s’observa un
augment brusc del cabal fins a les 13:30 h on assoleix el màxim del dia (3,08 l/s). Des d’aquest
moment el cabal disminueix i a partir de les 15:30 h es manté pràcticament constant i amb un
valor similar al del dia laborable.
El diumenge s’aprecia una variació dels hàbits de la població. Concretament el cabal
augmenta fins a les 10:30 hores, després disminueix gradualment durant un parell d’hores i
finalment torna a augmentar fins assolir, a les 13:30 hores, el màxim del dia (2,85 l/s).
L’augment a l’hora de dinar no és tan gran com el del dissabte. Des de les 13:30 h fins a les
16:30 h el cabal torna a disminuir. A diferència dels altres dos dies, la corba del diumenge
presenta un altre pic amb un màxim de 2,39 l/s a les 17:30 hores. Des d’aquest moment el
cabal torna a disminuir.
El cabal del dies de cap de setmana és lleugerament més elevat que el del dia laborable. Això
és a causa de l’existència de restaurants i centres comercials, oberts durant el cap de
setmana, que provoquen un augment de la població.

4.4. Caracterització analítica de les aigües residuals.
S`ha definit una sèrie de paràmetres [1], [2] que permeten quantificar i normalitzar el nivell de
contaminació de les aigües residuals, establint-se una classificació principal que els diferencia
entre físics (temperatura, olor, color, terbolesa) i químics (sòlids, matèria orgànica, nutrients,
pH, alcalinitat, clorurs i greixos).

4.4.1.

Paràmetres físics

•

Temperatura. Sol ser lleugerament superior a la de l’aigua corrent. Té efectes sobre
l’activitat microbiana, la solubilitat dels gasos i la viscositat.

•

Olor: L’aigua residual fresca té una olor lleugerament desagradable que denota la
presència d’olis i detergents. Quan envelleix es produeixen pudors com a resultat de la
descomposició dels productes que conté l’aigua.

•

Color. És de color gris clar però s’enfosqueix amb el pas dels dies o en condicions
sèptiques. Si presenta altres colors indica la presència de determinats compostos.

•

En el mateix temps que es mesuren els cabals horaris, es recullen 12 mostres parcials que
es guarden refrigerades d’acord amb els protocols establerts. Al final de la jornada es
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confecciona una mostra única composta en funció del cabal circulant durant el dia. La
temperatura i el pH es mesuren in situ i també a cada mostra.

4.4.2.

Paràmetres químics

Sòlids totals (ST). Inclou tant la matèria en suspensió com la dissolta. És la fracció en pes
de matèria que resta com a residu de l’evaporació a 103-105ºC d’una aigua residual.
Poden ser:
o

Sòlids en suspensió totals (SST o MES). Correspon a la fracció de sòlids, orgànics i
inorgànics que no estan dissolts: resten retinguts en fer passar l’aigua a través d’un
filtre de pas aproximat d’1,2 µm Tenen dues fraccions: sòlids sedimentables (Ssed) i
no sedimentables en un con Imhoff durant 60 minuts.
Per a la seva determinació [4] es pren una part alíquota de mostra, filtrant-se un volum
determinat (B) sobre un filtre de fibra de vidre d'1,2 micres de porus prèviament
assecat i tarat (t). A continuació es sotmet a un segon assecat del filtre fins a pes
constant i a una temperatura de 115-110 ºC. Aleshores es pesa en idèntiques
condicions (p). La matèria en suspensió es calcula fent:
MES (mg/l) = (p - t) * 1.000 / B

o

Sòlids filtrables (SF). És la fracció de sòlida que travessa el filtre. Tenen dues fraccions
sòlides en suspensió col·loidal (Scol) i sòlids en dissolució vertadera (SD) segons si les
partícules sòlides tenen una mida superior o inferior a 10-3 µm

Matèria orgànica: actualment són 3 els paràmetres que s’utilitzen per determinar el
contingut orgànic a les aigües residuals.
o

Demanda bioquímica d'oxigen (DBO5). Representa la fracció orgànica biodegradable
present a l’aigua residual. Es basa en el consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a
20 ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies. La metodologia emprada per la seva
determinació segueix la 5210B dels Standard Methods [4]. Es prepara la dilució de
l'aigua problema que a priori s'estimi necessari en funció del coneixement que es tingui
(procedència de la mostra, DQO, etc.) emprant per això l'aigua de dilució que es
descriu més endavant. S'ompliran sèries de tres flascons. Cada flascó s'omplirà fins a
la vora, de forma que no quedin bombolles d'aire. En cadascun dels flascons es
determina immediatament el contingut d'oxigen (A1) i els altres dos flascons s'incuben
durant 5 dies, en foscor total i a 20 ºC, determinant al final d'aquest període la
concentració residual d'oxigen (A2 i A3). Es calcula així mateix el consum d'oxigen de
l'aigua de dilució (B) durant aquest període, consum que ha d'ésser significativament
diferent al de l'aigua problema.
El consum d'oxigen és calcula com:
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DBO5 (mg O2/l) = ((A1-(A2+A3)/2-B)) / 1000 / V; V = volum de mostra.

o

Demanda química d'oxigen (DQO). La DQO és exercida per la fracció de matèria
orgànica present en aigua problema que pot oxidar-se per via química. Es defineix com
la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant
una mostra amb un oxidant i en les condicions definides. En aquestes condicions 1
Mol de dicromat equival a 1,5 Mol d'O2. La relació entre la DBO5 i la DQO d'una
mateixa mostra està relacionada amb la procedència de l’aigua residual: L’aigua és
més “industrial” com més alta és la relació DQO/DBO5.
Per a la determinació es parteix de 10 ml de mostra (V0) al qual s'afegeixen 0,4 g de
sulfat de mercuri II, 5 ml de dicromat potàssic, 15 ml de sulfúric amb sulfat de plata i
s'agita amb moviments circulars. Es porta a ebullició a reflux durant dues hores,
refredar i rentar amb aigua destil·lada el matràs, completar fins a 75 ml d'aigua i
refredar fins a temperatura ambient.
Es valora l'excés de dicromat amb la solució de sulfat ferrós en presència d’1 o 2 gotes
de ferroïna. S'anoten els mil·lilitres gastats (V2). La mostra no podrà gastar més de 10
ml de sulfat ferrós. S'ha d'efectuar un assaig en blanc paral·lel a la determinació
emprant 10 ml d'aigua destil·lada (V1).
Per altra banda es dilueixen 5 ml de dicromat potàssic (0,04 Mol/l) a 100 ml de sulfúric
4M. Es valora amb la solució de sulfat ferrós amònic en presència de 2 o 3 gotes de
ferroïna. La concentració experimentada (C) en mols/l de la solució de sulfat ferrós es
dóna per la fórmula:
C = (5 * 0,04 * 6) / V;
V volum en ml de la solució de sulfat ferrós consumit. La determinació de DQO es
realitza aplicant la següent expressió:
DQO (mg O2/l) = 8000 * C * (V1 - V2) / V0

Olis i greixos. Es determinen en base a la seva solubilitat en triclorotrifluoretà. Es
necessita una mostra perfectament mesurada entre 500 i 1.000 ml. S'agita vigorosament la
mostra amb 10 ml d'un solvent (benzina de petroli) durant dos minuts, després de separarse les dues capes es deixa la fase aquosa en un embut de decantació i es recull l'extracte,
aquesta operació es fa dues vegades. L'extracte es tracta amb un rotavapar amb
evaporació total del solvent, es desseca 30' i es pesa (A); el que queda són olis i greixos.
La concentració serà la relació entre A i el pes de la mostra (mg/l)
Conductivitat. La conductivitat és la capacitat d'una solució aquosa de transportar
càrregues elèctriques. S'utilitza per establir el grau de mineralització d'una aigua, existint
una bona correlació entre aquest paràmetre i els sòlids en suspensió. S’utilitza un
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conductímetre INSTRAN 10, un termòmetre per determinar la temperatura de la mostra,
una cèl·lula de conductivitat d'1,04 cm i una solució de KCl per a la calibració i
determinació de la constant de la cèl·lula [5]. S’introdueix l'elèctrode en la mostra i els
resultats s'expressen en micromhos/cm.
Detergents aniònics. S'utilitza un espectrefotòmetre que permeti la lectura de densitat
òptica a la longitud d'ona de 652 nm, emprant una cubeta d'1 cm de recorregut òptic. Es
col·loquen 100 ml de mostra en un embut de decantació, s'afegeixen unes gotes de
fenolftaleïna fins a la coloració rosada, s'alcalinitza amb hidròxid sòdic i a continuació
s'afegeix àcid sulfúric fins que desapareix la coloració. Posteriorment, s'afegeix 25 ml de
blau de metilè, 10 ml de cloroform i s’agita suaument. Es deixa reposar i es recull la capa
clorofòrmica. Es repeteix durant tres vegades la mateixa operació i es reuneixen les
diferents fraccions en un matràs de 100 ml, que s'afora amb l'aigua necessària.
Posteriorment es llegeix la densitat òptica (DO) a 652 nm. Es preparen patrons de
concentracions conegudes de dodecilbenzesulfonat sòdic, calculant-se la pendent de
calibrat (F).
Detergents (mg/l) = F * DO
Nitrogen total (Kjeldahl). Es un mètode d'oxidació per via humida, on les diferents formes
de nitrogen de la mostra es passen a forma amoniacal per digestió amb àcid sulfúric en
presència d'un catalitzador. L'amoni així format s’allibera per destil·lació, prèvia
neutralització amb un alcalí, i es valora per titulació amb un àcid dèbil.
El volum de mostra ha d'ésser suficient a 1 - 2 mg de nitrogen, s’afegeixen 200 mg de
catalitzador. Pot operar-se també amb mostres sòlides. Es col·loca en un matràs Kjeldahl
de 100 ml i s'afegeixen després 2,5 ml d'àcid sulfúric concentrat.
Es calenta a foc lent durant 5 minuts i es segueix escalfant a foc viu durant una hora. Es
refreden els matrassos 10 minuts i es dilueix el seu contingut amb 30-35 ml d'aigua
destil·lada. A continuació es neutralitza amb 3 g de NaOH en pastilles al matràs que conté
el producte de la digestió, es produeix coloració terrós blavenca al neutralitzar-se. S'acobla
l'aparell de destil·lació (prèvia lleugeríssima agitació) tenint cura que la neutralització no
hagi estat total abans d'estar acoblat. Seguidament es produeix la destil·lació escalfant a
foc viu i triga uns 30 segons en passar la primera gota al got dosificador. En aquest
recipient es troben uns 5-6 ml de la determinació anterior amb la quantitat d'indicador
corresponent, que per ésser dèbilment àcid presentarà color rosat. Amb la primera gota
amoniacal vira a verd.
A mesura que es produeix la destil·lació es procedeix a la valoració amb sulfúric N/70 a
través de la bureta d'enràs automàtic que posseeix l'aparell. Degut a la poca quantitat de
líquid els viratges són nets i s'aprecien a la gota (A ml consumits de valoració).
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Nt (mg/l) = A * 1,7 * 14

4.4.3.

Programa de mostreig

Al mateix temps que es mesuren els cabals horaris, es recullen 12 mostres parcials que es
guarden refrigerades d’acord amb els protocols establerts. Al final de la jornada es
confecciona una mostra única composada en funció del cabal circulant durant el dia. La
temperatura i el pH es mesuren in situ i també a cada mostra

4.4.4.

Analítiques

L'efluent del punt d'abocament és pràcticament neutre, tot i que el resultat de l'analítica
resultant del dissabte 3 de febrer és lleugerament alcalí i amb valors pràcticament iguals la
resta de dies analitzats (divendres 2 i diumenge 3).
Els dies 2 (divendres) i 3 (dissabte) de mostreigs presenten concentracions molt similars de
MES amb valors febles per una aigua residual urbana típica. El valor de MES indica que la
concentració de l'aigua aquests dos dies és feble. Les característiques de la xarxa de
clavegueram no semblen indicar l'entrada de fons ni d'embornals de recollida d'aigües pluvials.
El diumenge 4 les concentracions de MES han augmentat de forma important fins arribar a
valors respecte a la mitja per aigües urbanes qualificats de forta o molt forta. Això confirma la
gran activitat estacional del barri d’Els Límits i l’activitat màxima, els dies festius, dels
restaurants de la zona.
Pel que fa a la DBO5 presenta les mateixes variacions que la MES. El divendres dia 2 i
dissabte dia 3 tenim uns valors de 107 i 150 mg/l; en canvi, el diumenge dia 4 la concentració
és de 725 mg/l, valor força superior del que té l’aigua residual de tipus forta. Així mateix, els
valors de concentració de la DQO del diumenge la situen clarament de tipus forta, amb una
relació entre DBO5 i DQO clarament d'un aigua d'origen domèstic (relació DQO/DBO5=<2).
La resta de paràmetres analitzats donen valors molt similars en cada mostra i corresponents a
aigües residuals urbanes típiques qualificades com a febles. Es tracta d'una càrrega
contaminant feble amb algun paràmetre lleugerament elevat corresponent al dia festiu
(diumenge 4), com ara la DBO5, DQO i olis i greixos, els quals es troben clarament per sobre
del valors mitjans per aigües urbanes (DBO5 mitjà=725 i DQO mitjà=1906 i olis i greixos
mitjà=905). Creiem que aquests valors corresponen a un abocament produït l’últim dia dels
aforaments i que ha desvirtuat els resultats dels aforaments.
Els resultats complets de les dues analítiques es presenten a la taula següent:

PARÀMETRES

UNITATS

2/02/01

3/02/01

4/02/01
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Ph

7.3

7.5

7.2

Conductivitat

MicroS

460

415

430

DBO5

mgO2/l

107

150

725

DQO

mg/l

162

216

1906

Olis i greixos

mg/l

15

30

905

Nitrogen total

mgN/l

17.1

15.7

16.8

Fòsfor total

mgP/l

2.25

2.02

1.35

MES

mg/l

71

85

462

Matèries inhibidores

equitox/m3

1

1.7

5.1

Taula. 4.3. Resultats de les determinacions analítiques fetes

A la taula 4.3 es pot observar com les càrregues contaminants del divendres i del dissabte
corresponen a una aigua entre dèbil i mitjana. En canvi, la contaminació de l’aigua al
diumenge és força superior als valors típics en una aigua forta. Una explicació raonable és
l’existència d’un abocament, el diumenge entre les 10 i les 11 del matí, que ha desvirtuat els
valors dels paràmetres analitzats.

4.5. Determinació de les carregues contaminants. Dades de
projecte.
4.5.1.

Cabals de disseny

Per determinar els cabals de disseny es compararan els resultats obtinguts en la campanya
d’aforament i el consum d’aigua potable del nucli, dada facilitada per l’Ajuntament. Com a
cabal de disseny es prendrà la dada més desfavorable.
La campanya d'aforament es va realitzar amb una ocupació que situa la població en 610
habitants pel dia de campanya entre setmana (equivalent a la temporada baixa) i en 1210
habitants pel dia de campanya de cap de setmana (equivalent a la temporada alta).
El cabal mig aforat al punt d'abocament d’Els Límits durant les hores de
d'aforaments és:
Divendres 1,82 l/s (6,56 m3/h)
Dissabte

1,81 l/s (6,52 m3/h)

Diumenge 1,90 l/s (6,84 m3/h)
Els cabals mitjos diaris aportats es calculen segons l'expressió:

campanya
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QMD = QMH x 16 x 1,3

(30% consum nocturn)

i són de 136,86 m3/d en dia feiner i 142,27 m3/d en dia de cap de setmana.
A partir d'aquests cabals i de la població calculada en l'apartat 4.1 les dotacions que
resulten són:
Població (hab)

Cabal (m3/d)

Dotació (l/habxdia)

T. Baixa

610

136,86

223,41

T. Alta

1.210

142,27

117,58

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, el consum mig diari d’aigua potable del nucli
d’Els Límits és de 150 m3/dia en temporada baixa i de 300 m3/dia en temporada alta. A
partir d'aquests cabals i de la població calculada en l'apartat 4.1 les dotacions que resulten
són:
Població (hab)

Cabal (m3/d)

Dotació (l/habxdia)

T. Baixa

610

150

245,90

T. Alta

1.210

300

247,9

Els valors de les dotacions obtingudes a partir del consum d’aigua potable dóna unes
dotacions molt semblants a les estàndards. Aquestes dades calculades s’ajusten més a la
realitat del nucli ja que el cabal d’aigua potable subministrat queda enregistrat durant tot
l’any mentre que la campanya d’aforament ha estat realitzada només en el mes de febrer i
per tant no reflecteix l’estacionalitat del nucli.
Així, es pren com a cabals actuals residuals els obtinguts a partir del consum d’aigua
potable del nucli.
Per fer un càlcul del cabal de disseny, és a dir el cabal per l’any 2015, es mantenen les
dotacions actuals, ja que no s’espera un canvi d’hàbits en la població, i s’apliquen a la
població futura calculada anteriorment. Així, amb aquestes dotacions i les poblacions de
càlcul obtingudes a l'anterior apartat, els cabals de disseny són els següents:

unitats

T. Baixa

T. Alta

DISSENY

Població

hab

981

1.946

1946

Cabal mig diari (QMD)

m3/d

241.23

482.4

482.41

Cabal mig horari (QMH)

m3/h

10.05

20.1

21.10

3

14.27

28.54

28.54

Cabal punta horari (QPH)

m /h
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Cabal de dilució (QD)
Dotacions

m3/h

50.25

100.5

100.5

l/habxd

245.9

247.9

247.9

Taula 4.4: Cabals de disseny.
Com a factor de cabal punta fp (definició a l’apartat 4.3.1), es pren el valor 1,42, tret de les
mesures dels aforaments. (QPH = QMH* fp)
Com a factor de dilució fd (definició a l’ 4.3.1), es pren el valor empíric de 5. (QD = QMH*
fd)

4.5.2.

Càrregues contaminants de disseny

Partint de les dades de contaminació recollides en els dies de campanya d'aforament i del
seu anàlisi, es farà l'estimació de la contaminació mitjana d'arribada a l'EDAR. A la taula
4.3 es representen els valors obtinguts:
Com es pot observar les càrregues contaminants trobades en la campanya d'aforament
presenten valors dèbils en concentració durant el divendres i el dissabte. Tanmateix,
durant el diumenge, les càrregues contaminants augmenten considerablement i presenten
valors molt forts en contaminació. Durant els aforaments del diumenge es va apreciar un
abocament durant les 10:00 i les 11:00 del matí on la càrrega contaminant de l’aigua va
assolir els paràmetres següents:

PARÀMETRES

RESULTATS (DIA 4/2/2001)

DQO (mg/l)

3.524

Sòlids en Suspensió (mg/l)

300

Olis i greixos (mg/l)

8.254

Aquest abocament ha desvirtuat els valors reals de les analítiques i ha provocat un
augment dels paràmetres analitzats de fins a 8 vegades. Vist els resultats de les
analítiques s’ha adoptat la solució de considerar com a càrregues contaminants les
dotacions estàndards (Conc. Tipus).
Temporada baixa:
Dotació de cabal: 150 m3/dia, habitants: 610

Pág. 28

MEMORIA EDAR
Paràmetre

Conc. tipus

Concentracions de
disseny

MES

80 g/hab/dia

325,3 mg/l

DBO5

60 g/hab/dia

244 mg/l

DQO

120 g/hab/dia

488 mg/l

NTK

12 g/hab/dia

48,8 mg/l

Pt

2 g/hab/dia

8,13 mg/l

Olis i greixos*

150 mg/l

Taula 4.5: Concentracions de disseny.
(*) com a concentració d’olis i greixos s’ha considerat una dotació estàndard d’aigües
qualificades com a fortes (valor tret de la publicació del Cedex del Ministeri d’Obres
Públiques, Transport i Medi Ambient). Durant els aforaments s’han detectat abocaments
puntuals a la xarxa de clavegueram d’olis i greixos provinents de diversos restaurants de la
zona. L’Ajuntament és coneixedor d’aquests abocaments i s’ha compromès a dur a terme
una campanya de recollida selectiva. Tot i això considerem una dotació de càrrega elevada
per tal que el procés pugui respondre a una punta d’olis i greixos.
Les càrregues contaminats de disseny s'obtenen a partir de la dotació de contaminació
orgànica estàndard aplicada a la població futura (fixa i màxima). Així resulta:
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Dotació de cabal: 482 m3/dia, habitants: 1946
Paràmetre

Conc. tipus

Càrrega contaminant

MES

80 g/hab/dia

155.7 kg/d

DBO5

60 g/hab/dia

116.8 kg/d

DQO

120 g/hab/dia

233.5 mg/d

NTK

12 g/hab/dia

23.4 kg/d

Pt

2 g/hab/dia

3.9 kg/d

Olis i greixos

72.3 kg/d

Taula 4.6: Càrregues contaminants diàries de disseny .

4.6. Legislació
El Pla de Sanejament de la Generalitat de Catalunya, basant-se en la Directiva del Consell
91/271/CEE (Taula 4.7 ) del Diari Oficial de les Comunitats Europees, insta a la depuració dels
principals components de l’aigua residual que s’aboqui a la llera pública.

Paràmetre

Concentració

Percentatge de reducció

DBO 5(mgO2/l)

25

70 – 90 %

DQO ((mgO2/l)

125

75%

MES

35

90%

Fòsfor total (mg-P/l)

2

80 %

Nitrògen total (mg N/l)

15

70 – 80%

Taula 4.7. Resum dels requeriments de la directiva 91/271 CEE
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5. Estudi d’alternatives
La diferència entre les alternatives està tant en l’emplaçament com en la manera de fer
arribar l’aigua bruta a la zona de tractament.
S’han estudiat tres implantacions diferents, dos d’aquestes consideren la construcció d’una
planta depuradora pel nucli urbà de Els Límits, independent del sistema existent de La
Jonquera. Una tercera alternativa considera la possibilitat de connexió d’aquest nucli al
sistema existent de La Jonquera.
En les dues primeres alternatives es parteix de la base que l’EDAR d’Els Límits tindrà un
únic emplaçament on es projecten la totalitat dels elements necessaris per realitzar el
tractament de les aigües residuals del municipi.
Les tres alternatives considerades són:
-

Alternativa 1: preveu l’execució d’una estació de bombejament (amb una alçada
d’impulsió d’uns 40 m) al principi del carrer Doctor Subirós, en el marge dret i abans
del córrec de drenatges de l’Autopista A-7. Les aigües s’impulsaran cap a una zona on
és viable la ubicació de la depuradora (parcel·la de la pedrera) tenint en compte que
les aigües tractades s’hauran d’enviar al torrent mitjançant un col·lector de gravetat. La
mateixa estació depuradora serà l’encarregada d’homogeneïtzar les càrregues de
cabal.

-

Alternativa 2: preveu l’execució d’un col·lector que porti les aigües residuals per
gravetat fins a una parcel·la situada entre la carretera nacional i el riu. La ubicació de
la planta depuradora en aquesta zona es preveu complicada a causa de la gran
quantitat de servituds que coincideixen a la parcel·la. Aquesta alternativa ha de
contemplar l’execució d’un camí d’accés i d’un dipòsit de laminació de cabal. Cal
destacar la dificultat constructiva que comporta executar un col·lector per un torrent de
parets escarpades de roca.

-

Alternativa 3: preveu connectar les aigües residuals a l’estació depuradora del
sistema de la Jonquera mitjançant un col·lector que les porti fins a l’inici de la xarxa
existent en el municipi.

5.1. Alternativa 1
Les principals consideracions de l’alternativa núm. 1 són:
-

EDAR situada a la parcel·la de la pedrera
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Construcció d’un col·lector en alta per gravetat de l’últim pou de registre fins a l’estació
de bombejament.

-

Construcció d’un col·lector d’impulsió d l’estació de bombejament fins a l’entrada de la
depuradora.

-

Construcció d’una estació de bombant

-

Construcció d’un col·lector de gravetat per enviar les aigües tractades al córrec dels
drenatges de l’Autopista.

-

Els terrenys en els que s’emplaça la depuradora presenten desnivells importants. Es
necessari , per tant, realitzar moviments de terres per aconseguir explanar la parcel·la.

-

La superfície de la parcel·la garanteix la ubicació de tots els elements necessaris pel
tractament. A més hi ha espai suficient per una possible ampliació.

5.1.1.
•

Cost de l’alternativa 1

El Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA) de la xarxa de col·lectors és de
158.000,00 € que s’obtenen de considerar:
Preu per metre lineal de 240,00 € pel col·lector de gravetat:
95 m x 240,00 €/m = 22.800,00 €
Preu per metre lineal de 20.000 PTA pel col·lector d’impulsió:
395 m x 160,00 €/m = 63.200,00 €
Preu per metre lineal de 240,00 € per l’emissari de sortida:
300 m x 240,00 €/m = 72.000,00 €

•

El cost del moviment suplementari de terres per anivellar el terreny considerant
l’excavació, el terraplenat:
Excavació en terres:
2.500 m3 x 6,25 €/m = 15625,00 €
Reblerts en terres:
3070 m3 x 4,20 €/m3 = 12894,00 €

•

El cost per la construcció de l’obra civil del bombejament de capçalera i els equips
mecànics és de:
- Obra civil:
Formigó Hm-20:
25 m3 x 100,00 €/m3 = 2.500,00 €
Armadura:
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2.500 Kg x 0,86 €/Kg = 2150,00 €
Edificació:
1 ut x 4500,00 €/ut. = 4500,00 €
- Equips mecànics:
Reixa desbast mitjos:
1 ut. x 2200,00 €/ut. = 2200,00 €
Bombes (inclòs col·lector, instal·lació elèctrica i sonda de nivell):
4 ut. x 240,00 €/ut. = 240,00 €
Sistema de desodorització:
1 ut. x 4500,00 €/ut. = 4500,00 €
El pressupost d’execució de l’estació depuradora compacta per Contracta és de
656.000,00 €
La construcció del sistema amb aquesta alternativa té un cost de 870.369,00 €
(Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA).

5.2. Alternativa 2
Les principals consideracions de l’alternativa núm. 2 són:
-

EDAR situada a la parcel·la núm. 2, al costat de la riera. Aquesta parcel·la té un
nombre important de servituds, que s’haurien de restituir.

Comporta la construcció d’un col·lector de gravetat en alta d’uns 450 m de longitud, fins un
pou de bombejament principal situat a capçalera de la línia de tractament.
El col·lector de gravetat travessa un torrent de parets escarpades de roca, on es preveuen
complicacions importants en l’execució de les obres, i finalitza al pou principal de
bombejament de l’EDAR.
La localització de la parcel·la fa necessari elevar la cota del terreny uns tres metres per tal
de protegir-la de possibles avingudes.

5.2.1.
•

Cost de l’alternativa 2

El Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA) de la xarxa de col·lectors és de
168.800,00 €, que s’obtenen de considerar:
Un preu per metre lineal de col·lector 240,00 €:
400 m x 240,00 €/m = 96000,00 €
Un preu per metre lineal de col·lector amb mesures de protecció de 280,00 €:
260 m x 280,00 €/m = 72.800,00 €
•

El cost del moviment suplementari de terres per anivellar el terreny considerant
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excavació i terraplenat és de:
Excavació en terres:
2500 m3 x 6.25 €/me = 15.625 €
Reblerts en terres:
7.650 m3 x 4,20 €/m3 = 32130,00 €

•

El cost per la construcció de l’obra civil del bombejament de capçalera i el equips
mecànics és de:
- Obra civil:
Formigó Hm-20:
25 m3 x 100,00 €/m3 = 2500,00 €
Armadura:
2.500 Kg x 0,86 €/Kg = 2.150,00 €
- Equips mecànics:
Reixa desbast mitjos:
1 ut. x 2.200,00 €/ut. = 2.200,00 €
Bombes (inclòs col·lector i instal·lació elèctrica):
4 ut. x 2400,00 €/ut. = 9.600,00 €

•

L’import de la depuradora compacte és de 656.000,00 €

La construcció del sistema amb aquesta alternativa té un cost de 889.005,00 €
(Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA).

5.3. Alternativa 3
Les principals consideracions de l’alternativa núm. 3 són:
Comportaria la construcció d’un tram de col·lector de gravetat en alta d’uns 4.000 m, per un
terrenys de difícil execució amb un cost segurament força elevat.

5.3.1.
•

Cost de l’alternativa 3
El Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA) de la xarxa de col·lectors és de
1.152.000,00 €, que s’obtenen de considerar un preu per metre lineal de 280,00 €
pel tram d’obra que cal fer pel torrent, i un preu de 240,00 €, amb un increment de
56,00 € per metre lineal per restitució de serveis, per la resta de trams:
Col·lector:
2.000 m x 280,00 €/m = 560.000,00 €.
2.000 m x 240,00 €/m = 480.000,00 €
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Restitució de serveis:
2.000 m x 56,00 € /m = 112.000,00 €
El cost total del sistema de sanejament amb aquesta alternativa és de 1.152.000,00 €
(Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA)

5.4. Conclusió
De l’estudi comparatiu entre les tres possibles alternatives del sistema de sanejament d’Els
Límits se’n desprèn el següent:
L’alternativa 2 és pràcticament inviable a causa de la gran quantitat de servituds existents
a la parcel·la. Les dificultats de construcció del col·lector és una raó afegida per a descartar
aquesta alternativa.
L’alternativa tres té un cost superior a l’alternativa 1 i presenta dificultats d’execució del
col·lector.
És per tot això que s’escull l’alternativa 1 com a solució de traçat dels col·lectors i per a
l’emplaçament de la depuradora del sistema d’Els Límits.
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6. Estudis previs
6.1. Estudi geotècnic
Els objectius de l’estudi geotècnic són els següents:
a) Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic.
b) Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques
d'identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades.
c) Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat
investigada.
d) Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions
respecte a la fonamentació de l'estructura (cota i tipologia de la fonamentació,
capacitat de càrrega, assentaments), ripabilitat del terreny, talussos i empentes de
terres.
Per tal d'assolir els objectius assenyalats anteriorment s'han efectuat els següents treballs:

6.1.1.

Estudi Geològic de camp i d’antecedents

S'ha realitzat una inspecció de camp que ha inclòs la zona estudiada amb l'objectiu de
reconèixer els materials aflorats superficialment i els del subsòl, visibles en desmunts,
excavacions, rases, etc. Així mateix, s'ha consultat tota la bibliografia geològica i
geotècnica disponible de la zona.

6.1.2.

Reconeixement de camp

Sondeigs a rotació
Durant el dia 15 de febrer de 2001 es van perforar tres sondeigs a rotació i inca a pressió
amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda hidràulica APAFOR-30.
El diàmetre utilitzat va ser de 86 mm. La fondària assolida en els sondeigs ha estat de 5,0
a 10,0 m. Aquests sondeigs han estat controlats en tot moment per un geòleg especialista
en geotècnia.
Assaig in situ. S.P.T.
En l'interior dels sondeigs s'han realitzat un total de 6 assaigs S.P.T., consistents en clavar
un aparell normalitzat mitjançant la caiguda d'una massa de 63,5 kg de pes, des d’una
alçada de 76 cm.
La introducció de l’aparell s'efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun,
denominant-se valor N, en el cas de l’assaig SPT, a la suma dels dos valors més baixos
dels tres darrers trams.

Pág. 38

MEMORIA EDAR

Assaigs pressiomètrics
En l'interior dels sondeigs a rotació s’han realitzat 3 assaigs pressiomètrics o de càrrega "in
situ".
Aquests assaigs consisteixen en la introducció d'un camp radial de pressions mitjançant
l'aplicació d'una pressió hidràulica que omple completament la perforació en una longitud
adequada.
Les variacions de volum de la membrana es tradueixen en deformacions del terreny que
permeten mesurar la Pressió límit de trencament del terreny, així com el seu mòdul de
deformació pressiomètric.
Un cop obtingudes aquestes dades, i aplicant els criteris de càlcul de Menard, es pot
calcular perfectament la capacitat de càrrega del terreny i els assentaments.
Assaigs de laboratori
Les mostres obtingudes han estat traslladades a un laboratori on han estat objecte dels
següents assaigs:
Humitat, Granulometria, Límits d’Attemberg i de Contingut de sulfats

6.1.3.

Litologia i característiques Geotècniques

En el moment de la realització dels sondeigs, la superfície de la parcel·la es troba ocupada
per runa i vegetació. Tanmateix, el solar presenta irregularitats topogràfiques d’ordre
mètric, situant-se l’inici dels sondeigs de l’ordre de 3,5 a 3,0 metres per sota del punt de
referència indicat al plànol de situació.
Geològicament, ens trobem situats al Pirineu. En aquest sector, la serralada es troba
constituïda per un massís rocós constituït per materials granítics i/o paleozoics.
Aquests massís es troba recobert de forma discontínua per materials col·luvials i al·luvials
(sorres, argiles i graves) d’edat quaternària.
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir dels sondeigs,
característiques geotècniques de les diferents litologies, és la següent.

així

com

les

En el punt dels sondeigs S-1 i S-2, per sota d’una capa vegetal d’uns 0,2 metres de gruix, i
fins a una profunditat variable de 4,0 i 2,5 metres, respectivament, trobem un reblert
heterogeni lleugerament humit constituït per sorra, argila, graves i runa, el qual disposa
d’una consistència fluixa a molt fluixa, i una elevada deformabilitat.
Quadre de Característiques Geotècniques:

Assaig SPT

Nspt = 2-8
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Cohesió estimada

nul·la

Angle de fregament intern estimat

25º

Pes específic aparent estimat

1,72-1,78 t/m3

Taula 6.1. Característiques Geotècniques
Per sota aquests nivell, en els sondeigs S-1 i S-2, i sota la capa de terra vegetal, en el
sector del sondeig S-3, es troba el substrat de la zona constituït per un granit.
Aquest substrat rocós, en el sector dels sondeigs S-1 i S-3, presenta un cert grau
d'alteració entre IV a V, donant lloc a una sorra de gra groller amb matriu llimosa en
proporcions variables i que habitualment es coneix amb el nom de sauló.
En el sector del sondeig S-2 el grau d'alteració és molt baix, grau de meteorització II, i
pràcticament es troba el granit sense alterar.
Geotècnicament, els nivells alterats es poden catalogar com un sòl de gra groller, de baixa
a nul·la plasticitat i amb una consistència molt densa, mentrestant a mesura que aquesta
alteració es perd, dona lloc a una roca molt dura.
Quadre de característiques geotècniques:
Sauló
Classificació USSC

SW-SM

Humitat

7,4-9,0%

Índex de plasticitat

no plàstic

% que passa per T200

6-12%

Assaig SPT

Nspt = 45-Rebuig

Contingut en sulfats

inapreciable

Pressió límit

Pl>15 kg/cm2

Mòdul de deformació

E>250 kg/cm2

Cohesió estimada*

nul·la ->0,4 Kg/cm2

Angle de fregament intern estimat*

35-38º

Pes específic aparent estimat

1,99-2,1 t/m3

Taula 6.2. Característiques Geotècniques

*Aquests valors depenen del grau d’alteració d’aquesta litologia.
Respecte el gruix del substrat granític, per a informació geològica d’arxiu, és de varies
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desenes de metres, mantenint-se en tot moment les seves característiques geotècniques
en fondària.

+3,5

Capa vegetal.

0,2

0 ---------1----

Reblert humit de graves
i sorres amb matriu llimosa.

----2----2,5

1,2
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----SW
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----

0 -----

8----

------

----

1--------
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2-----
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8
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-----

10----
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3,2

7
3,8
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Alteració del substrat de
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Fig.6.1. Gràfics dels sondeigs 1 a 3

6.1.4.

Hidrologia subterrània

Durant l'execució dels treballs es va trobar aigua en el sondeig S-1, a una fondària de
l’ordre de 3,2 metres respecte la superfície (15/02/01), mentre que en la resta de sondeig
no es va detectar nivell freàtic.
Donades les discontinuïtats que presenta el massís rocós es pot donar per aquestes, en
èpoques de fortes pluges, una certa circulació d’aigua, si bé de forma puntual i amb un
baix cabal, a cotes superior a la indicada amb anterioritat.

6.1.5.

Consideracions geotècniques

ESTUDI DE LA FONAMENTACIÓ
a) Cota i tipologia de la fonamentació
Un cop assolit el nivell de solera de cada una de les estructures projectades, la
fonamentació s'haurà de portar, en tot moment, damunt del sauló o substrat granític alterat
de propietats resistents excel·lents, situat a partir d’una fondària variable de 0,8 a 4,0
metres respecte la topografia actual.
Pel que fa a la tipologia de fonamentació, aquesta dependrà de la fondària del substrat
respecte a la cota final d'explanació, si bé en principi, aquestes serien a base de sabata o
llosa o petits pous.
En el cas de pous, aquests es poden reomplir amb formigó pobre fins a la cota de sabata.
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b) Capacitat de càrrega admissible i assentaments previsibles
Partint dels valors obtinguts en els assaigs de camp, i aplicant la formulació de Terzaghi i
Peck [6] per al càlcul de la capacitat de càrrega amb un factor de seguretat de F=3, s'obté
el següent valor:
qa=3,8 Kg/cm2

amb assentaments pràcticament inapreciables i per tant admissibles per al nostre cas.
Pel càlcul de la fonamentació des del punt de vista elàstic, es podrà agafar el següent valor
de coeficient de balast per una placa de 30x30 de:
k30=30-50 Kp/cm3
RIPABILITAT
L'excavació del substrat rocós presentarà, des del punt de vista mecànic, grans dificultats, i
per tant s’haurà de preveure l’ús de maquinària potent auxiliada per martells pneumàtics.
Respecte als materials situats per damunt d'aquest substrat, la seva excavació no
presentarà grans dificultats, podent-se utilitzar maquinària convencional per aquest tipus
de sòls.
ESTABILITAT TALUSSOS I EMPENTES DE TERRES
En el cas que durant els treballs de moviments de terres es donin talussos, aconsellem
deixar relacions 1:3 a 1:4 (H:V) en els nivells de reblert, mentre que en el substrat rocós,
aquestes relacions dependran del grau d'alteració que presenti, si bé en principi podran
deixar-se pràcticament verticals per alçades inferiors a 3,0 metres.
De totes maneres aconsellem la inspecció d'aquests talussos a mesura que es vagin
obrint.
Per al càlcul d'empentes de terres podran agafar-se els valors de resistència al tall facilitats
en el capítol de Litologia i Característiques Geotècniques.
FORMULACIÓ
Fonamentació damunt nivells detrítics
En el cas de sabates damunt nivells detrítics, la fórmula general de Terzaghi no és
aplicable, per això s'utilitza la fórmula de Terzaghi i Peck (1948), on:

on:

qa = N*s/8

per a B < 1,2 m

qa = [N*s/12]*[(B+0,3)/B]²

per a B > 1,2 m

N és el número de cops del SPT
s és l'assentament tolerable en polsades
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B és l'amplada de la sabata

Càlcul dels assentaments previsibles pel mètode de Menard
W = [(2qBo)/(9E)]*[[(fdB/Bo)]
on:

+ [fcqB /9E]

W és l’assentament previsible
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm
B és el diàmetre del fonament
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k
Fd-fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del
fonament
és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/pl

6.2. Treballs topogràfics
Els treballs topogràfics realitzats per a l’elaboració del projecte han consistit en el següent:
•

Obtenció de la topografia amb suport magnètic a escala 1:5.000 i restitució
d’aquesta a escala 1:1.000 amb corbes de nivell cada metre.

•

Obtenció de la topografia de camp de l’emplaçament de l’EDAR i Estació de
bombejament i col·lectors en alta, mitjançant aixecament topogràfic a escala 1:500,
i establiment d’una xarxa de bases en coordenades UTM, utilitzades en aquest
projecte i deixades a la zona.

L’aixecament topogràfic es va realitzar al febrer de 2001 i és consultable a l’apèndix núm.1
del present annex. Aquest apèndix conté els llistats de punts obtinguts, les fitxes de les
bases de la xarxa particular deixades en el document i el plànols.
El material que s’ha fet servir és una estació Total Pentax PTS III-10 de 10 segons de
precisió, amb una llibreta electrònica HP 200 LX i el programa de topografia MASTERTOP;
un cop a l’oficina els càlculs s’han fet amb el programa de topografia “Tacor” i programes
de construcció pròpia i el dibuix fet amb Autocad V-14 amb l’aplicació +DUNA per fer el
model digital i les corbes a nivell.
6.2.1.

Coordenades de les bases de replanteig
base

Coordenades UTM (XYZ)

E–1

489136.734

4701159.765

273.50

E-4

489091.382

4701151.904

263.34

E - 120

489031.32

4701169.001

256.89

E - 164

488935.162

4701085.617

243.45
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E - 195

488950.997

4700942.274

235.34

E-2

489189.652

4701135.915

279.733

E-3

489130.223

4701120.803

280.285
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7. Descripció dels col·lectors en alta i emisari de
sortida projectats.
Planols als fulls 10 a 15 de l’Annex E.
Actualment, en el nucli d'Els Límits, existeixen dues xarxes de clavegueram independents,
una per a cada vessant del nucli. La xarxa més important té el col·lector principal situat al
C/ Doctor Subirós. Aquest col·lector aboca a l’interior del torrent de drenatges de
l’Autopista A-7, quan aquest encara es troba cobert (aproximadament a l’alçada del
Supermercat La Frontera). És en aquest punt on es barregen les aigües negres amb les
blanques. El torrent cobert passa entre la zona Francesa i l’Espanyola fins sortir uns
metres més a baix de les casetes policials de la frontera entre França i Espanya.
La segona es recull per una xarxa bàsica que aboca en un torrent que finalment és
interceptat per la xarxa del sistema de sanejament Francés.
Des de l'última arqueta del carrer Subirós sortirà un col·lector de gravetat en alta que
conduirà les aigües residuals fins a la parcel·la situada al final del carrer després del córrec
de drenatges de l’Autopista A-7, que és l'emplaçament triat per a la construcció del
bombejament d’elevació de les aigües residuals. Aquest col·lector de gravetat serà de 94
m de longitud i de diàmetre 300 mm.
El material triat pel col·lector és PEHD protegit amb un recobriment de sorres. El
recobriment mínim de terres sobre la clau del col·lector serà >0,80 m.
Del bombejament sortirà un col·lector d'impulsió que conduirà les aigües fins a la parcel·la
on s’ha previst la construcció de la futura depuradora. El col·lector d'impulsió és d'uns 420
m de longitud i de diàmetre 160 mm. El col·lector surt del bombejament d'aigües, puja pel
carrer Doctor Subirós, travessa l’obra de fabrica que salva el pas per sota de l’autopista
Barcelona - França i acaba en el pou de trencament, situat dins la parcel·la de la
depuradora.
El material triat pel col·lector és PEHD protegit amb un recobriment de sorres. El col·lector
projectat anirà soterrat, fins arribar a la parcel·la de la depuradora, el recobriment mínim de
terres sobre la clau del col·lector serà >0,80 m.
Un cop l’aigua ha estat tractada a la depuradora s’enviarà, a través d’un emissari, fins a un
pou de registre situat al costat de l’últim pou de registre del sistema de clavegueram en
baixa del nucli d’Els Límits. El col·lector surt de l’arqueta de presentació de la depuradora,
travessa l’obra de fabrica que salva el pas per sota de l’autopista Barcelona - França, i
baixa pel carrer Subirós fins al pou de registre descrit anteriorment.
Aquest col·lector de gravetat serà de 268 m de longitud i de diàmetre 300 mm. El material
triat pel col·lector és PEHD protegit amb un recobriment de sorres. El recobriment mínim de
terres sobre la clau del col·lector serà >0,80 m.
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Els col·lectors projectats tenen una capacitat hidràulica >20 vegades el Qmig de tractament
de l’EDAR, en conseqüència la vida útil d’aquests es preveuen més enllà d’una futura
ampliació de l’EDAR.

7.1. Resum

de

les

característiques

principals

de

les

conduccions
El diàmetre del col·lector d’impulsió triat és de 160 mm, i el material és PEHD de pressió
nominal PN10 termo-soldable “a tope", de classe PE100 segons normativa europea CEN
TC/155 WI.
El diàmetre del col·lector de gravetat triat és de 300 mm, i el material és PEHD termosoldable “a tope", de classe SN 6 segons normativa europea CEN TC/155 WI.
El diàmetre de l’emissari triat és de 300 mm, i el material és PEHD termo-soldable “a tope",
de classe SN 4 segons normativa europea CEN TC/155 WI.
El procediment de col·locació de les canonades s’iniciarà amb l’excavació d’una única rasa
ja que els traçats dels col·lectors seran paral·lels. Un cop feta la rasa es farà l’extensió
d’una capa de sorres de 0,10 m per tal d’assegurar una rasant uniforme. Seguidament es
col·locaran les canonades degudament connectades o termo-soldades, es recobriran amb
una capa de sorres que superi la clau de la canonada en 10 cm. La resta de la rasa, fins la
cota del terreny, es terraplenarà amb les terres procedents de la mateixa excavació.
:

Col·lector de
gravetat

Col·lector
d’impulsió

Emisari de retorn

PEHD protegit amb sorres

Tipus de conducció
Llarg del tram (m)

94

420

268

Diàmetre nominal (mm)

300

160

300

7.1 Taula resum de les característiques principals:
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8. Sistema de tractament de la planta depuradora
El sistema anomenat concèntric de fangs activats està indicat pel tractament d’aigües
residuals de petits i mitjans municipis, amb unes disponibilitats d’espai mitjanes i reduïdes. La
implantació suposa un cost d’inversió reduït ja que els principals elements d’aquest sistema
comparteixen gran part de l’obra civil (reactor biològic i decantació secundària). El disseny
compacte també simplifica els sistemes de canonades necessàries par a realitzar les diverses
maniobres del procés (recirculació i purga de fangs, buidat, etc.).
Els equips de bombejament de fangs en recirculació i purga es troben annexos a l’estructura
del reactor biològic, simplificant també l’obra civil d’aquest element.
L'esquema general de tractament inclou els següents elements:
Sobreeixidor general
Estació de bombejament:
Desbast de mitjos
Elevació d’aigua bruta
Desbast de fins
By-pass i mesura del cabal
Desgreixador
Reactor biològic d'aireació perllongada amb decantador central
Decantació concèntrica al reactor biològic
Pericó de sortida i presentació d'aigua tractada
Col·lector de sortida
Recirculació i purga de fangs
Espessidor de fangs
Deshidratació de fangs
Emmagatzamament de fangs
Sistema de ventilació i desodorització
Edifici industrial i de control
En forma gràfica, el DIAGRAMA DEL PROCÉS és el següent:
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Fig. 8.1. DIAGRAMA DE PROCÉS DE L’EDAR

8.1. Sobreeixidor general
El col·lector de gravetat en alta projectat sortirà de l’últim pou de registre del sistema de
sanejament en baixa existent en el nucli d’Els Límits i conduirà l’aigua residual fins a
l’estació de bombejament. En aquest pou de registre es regula l’entrada d’aigua al
pretractament de la depuradora en 5 cops el cabal mig, de manera que tota l’aigua que
arribi a l’estació de bombejament serà elevada fins a la depuradora.
El sobreeixidor serà un llavi circular de 90º amb un calat d’aigua de 20 cm. Com a
canonada de desguàs s’utilitzarà la xarxa de sanejament en baixa existent des d’aquest
punt i que conduirà les aigües fins al córrec de la Comtessa.

8.2. Estació de bombejament.
Desbast de mitjos
L’aigua arriba a l’estació de bombejament mitjançant un col·lector de gravetat de 300 mm
de diàmetre. Arriba als canals de desbast de 0,3×2 m amb una fondària útil de 1,5 m.
La cota d’arribada de l’aigua als canals de desbast es preveu a la 237.65 m, la cota de
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solera de l’estació de bombejament es preveu a la 234.32 m i la cota de sortida de l’aigua
del bombejament a la 237.75 m.
La reixa de mitjos actua com a protecció del bombejament. Té un llum de pas de 25 mm i
unes dimensions de 0,3 x 1,8 m d’acer inoxidable La cota de pas màxima es situa a la
238.0 m que es correspon amb la cota del llavi del sobreeixidor.
La retirada de residus de la reixa de servei (pas de 25 mm.) es fa mitjançant un cargol
transportador helicoïdal accionat per un ,motor trifàsic de 2,36 kW (aïllament classe F, IP55) amb un reductor que el fa girar a 28 rpm. Tot el sistema de recollida de la reixa de
desbast de mitjos està projectat en acer inoxidable AISI 316. En cas de obturació, entra en
servei un by-pass que porta a una reixa de 50mm de llum. En aquest cas la retirada de
residus de la reixa es farà mitjançant un rasclet de forma manual i s’abocaran en
contenidor.
Elevació d'aigua bruta
L'aigua entra a la cambra de bombejament des d’on s'impulsarà fins al desbast de fins
situat a la zona de pretractament, dins de la parcel·la de la depuradora, a una cota suficient
per realitzar la resta del procés de depuració per gravetat. La cambra de bombejament es
troba al nivell –1 de la caseta i és un dipòsit de 8 m2 de secció i 2.5 m d’alçada.
L'aigua s'impulsa mitjançant 3 bombes, 1 de servei en règim normal, 2 en cas d’avinguda
més una de reserva, amb un cabal unitari de 33,5 m3/h, una potència nominal de 21 kW
cada una i una potència absorbida de 14,6 kW. Les bombes aniran instal·lades al fons de
la cambra collades amb bancades de fosa. L’estació de bombejament està dotada d’un
polipast per aixecar les bombes en cas d’avaria, o manteniment preventiu. L'aigua
s'impulsarà a través de pantalons d'impulsió d'acer inoxidable AISI-304, fins un col·lector
principal d'unió on s'instal·laran 3 vàlvules de comporta i 3 de retenció per poder
independitzar cada element de bombejament, inclòs el de reserva.
Les bombes aniran governades per un detector de nivell
Les corbes característiques de les bombes són:
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Fig. 8.2. Corbes de les bombes d’impulsió de l’aigua a l’EDAR

Caseta de l’estació de bombejament
L’estació de bombejament està equipada d’una caseta, a nivell de carrer, per a la
col·locació dels quadres elèctrics i de control; el sistema d’extracció d’aire corresponent., el
contenidor pels residus filtrat.

8.3. Desbast de fins
L’aigua bombejada entra en un tamís rotatiu situat a una cota de 279.0 m. La ubicació del
rototamís és a la zona de pretractament (Fig. 8.2). El tamís té un tambor rotatiu que gira
amb una malla amb una llum de pas de 1 mm, i està dimensionat per poder tractar fins a
100 m3/h. L’accionament del tambor filtrant es realitza mitjançant un motoreductor de 0,75
CV girant a 9 rpm amb un parell de 30 Kg · m.
El tamís està equipat amb un sistema d'emergència que consta d'un by-pass lateral, que
funciona en cas d'obturació, avaria o aturada del equip rotatiu. El tamís té unes dimensions
de 1.050 mm de llarg per 1185 mm d’amplada, és del tipus autonetejant, i totalment fabricat
en acer inoxidable AISI-316L..
L'eliminació dels residus retinguts a la malla es realitza mitjançant el rascat d'una banda de
PVC, segons aquest gira. Els residus van a parar a l'interior d'un cargol transportador i
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compactador, de 2 m de llargada i 2,36 CV de potència, i d'aquest, a un contenidor del
tipus Ros-Roca de 1,1 m3 de capacitat.

Fig. 8.3. Lay-out esquemàtic del recinte de l’EDAR

8.4. By-pass i mesura del cabal
El cabal punta a tractar al recinte biològic és dos vegades el cabal mig. Per aconseguir
graduar el cabal, partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5 vegades
el Qm), s'instal·larà un sistema de comportes i un cabalímetre entre el desbast de fins i el
tractament biològic. A l’arqueta de by-pass, s'aconsegueix graduar el cabal màxim
d'entrada al biològic a través d’un sistema de comportes de canal. D'aquesta manera
s'aconsegueix limitar de forma eficient el cabal màxim del tractament, garantint un correcte
funcionament del tot el sistema en cas d'avinguda.

8.5. Desgreixador compacte
Abans d’entrar al biològic les aigües passen per un equip desgreixador per eliminar els olis
i greixos evitant, així, que aquests puguin afectar negativament el procés biològic de
depuració. Aquest equip està situat sobre una plataforma de formigó que estarà
connectada amb la plataforma de tràmex on hi ha ubicat també el rototamís, dins el recinte
de l’EDAR.
L’equip desgreixador és una unitat compacte dissenyada per a l’eliminació de flotants per
mètodes mecànics. L’aigua entra a una caixa repartidora, que distribuirà l’aigua de manera
homogènia. Aquesta caixa, que treballa permanentment submergida, permet un temps de
retenció d’aproximadament uns 3 minuts.
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La caixa repartidora envia l’aigua al tanc de retenció on s’afavoreix la separació per flotació
dels greixos i olis que conté l’aigua residual. Aquesta cuba té una capacitat de 13,2 m3
permeten un temps de retenció, a cabal màxim, de 20 minuts. Dimensions: 4030 x 1500 x
2190 mm (llarg x ample x alt).
El desgreixador té un sistema de sis rasquetes per l’eliminació de flotants mitjançant
mètode mecànics, accionades per un motor de 0,25 kW de potència girant a 1450 r.p.m,
amb una doble reducció per vis sens-fi. Els greixos eliminats s’envien a un contenidor que
estarà situat sota l’estructura de formigó.

8.6. Reactor biològic d'aireació perllongada amb decantador
central
El tractament biològic és de fangs activats d'aireació perllongada. L'aireació del substrat
s'aconsegueix injectant aire mitjançant graelles de difusors extraïbles de bombolla fina.
Aquest aire el subministren motobufadors d’èmbols rotatius tipus Roots, marca Roediger o
similar.
El tractament biològic es realitza mitjançant un únic tanc d'oxidació, del tipus canal
concèntric amb clarificació central mitjançant un pont decantador. El volum del recinte
biològic és de 526 m3 amb una alçada d’aigua de 4 m. Com s’ha comentat la injecció de
l’aire dins el tanc es realitza mitjançant dues graelles de difusors de 38 unitats cada una
amb una capacitat unitària de 7 m3/h. Les necessitats d'aire son de 537 m3/h que
s'aconsegueixen mitjançant 3 equips bufadors de 4,47 m3/min cada un (1 de reserva), i 7,5
kW de potència unitària governats per les sondes d'oxigen i redox situades a l'interior del
reactor biològic.
A l'arqueta d'entrada al reactor biològic, arriba l'aigua procedent del pretractament i la
recirculació de fangs es fa entrar a prop d’ella, per facilitar la mescla. A l'interior del reactor
circular s'ha instal·lat un vehiculador de 2,5 kW de potència per mantenir en flotació el floc i
evitar sedimentacions al fons del tanc.
S'instal·laran dues graelles de difusors a l'interior del reactor , ocupant un 30 % de la
superfície d'aquest.
La carrega volúmica d'aquest tipus de procés es de 0,224 Kg DBO/m3/d, amb una càrrega
màssica de 0,075 Kg DBO/KgMLSS dia, per una concentració de MLSS de 3,0 Kg/m3, 28
dies d'edat del fang i una temperatura de 20 ºC.
Als apartats C.3.8.3 i C.3.8.4 (Annex C ) es justifiquen els valors anteriors.

8.7. Decantació concèntrica al reactor biològic.
El licor mescla provinent del reactor biològic es conduït al recinte de decantació
secundària, que es troba concèntric al canal que forma el reactor biològic.
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S'ha projectat un únic decantador secundari. Aquest clarificador és un decantador
convencional de gravetat equipat amb un pont radial mòbil instal·lat al recinte de formigó
de 7 m de diàmetre i amb una alçada d'aigua de 3,5 m al vessador. El disseny contempla
unes velocitats ascensionals de 0,53 m/h a cabal mig i un temps de retenció hidràulica de
6,62 h. El volum unitari triat per aquest decantador és de 133 m3 amb una superfície total
de 38 m2.
Està equipat amb un deflector perimetral del tipus "thomsom", sobreeixidor, campana
deflectora, sistema de recollida de sobrenedants i tremuja per la recollida.
Els sistema de recollida i extracció dels fangs es realitza mitjançant rasquetes de fons
unides a un pont radial giratori impulsat per un motor-reductor de 0,25 kW i un pou central
de recollida.
El pont estarà format per una passarel·la metàl·lica d'un metre d'amplada amb una
superfície útil de tràmex per realitzar les tasques de manteniment i neteja del decantador.
Del pou central del decantador sortirà una canonada fins un pou annex al reactor, on es
troben les bombes de recirculació al biològic i purga de fangs cap a l'espessidor.

8.8. Pericó de sortida i presentació d'aigua tractada
En aquesta arqueta es presenta l'aigua tractada per el procés de depuració. En aquesta
arqueta es construirà un pou per la captació d'aigua de servei per utilització industrial i
neteja.

8.9. Col·lector de sortida
El col·lector de sortida de la planta és de 300 mm de diàmetre i PEHD. A aquest col·lector
s'afegirà el col·lector del by-pass general de planta de 300 mm de diàmetre. Aquest
col·lector sortirà de l’arqueta de presentació i portarà l’aigua clarificada fins al pou de
registre del carrer Subirós (el recorregut està descrit a l’apartat de col·lectors).

8.10. Recirculació i purga de fangs
El fangs decantats al decantador secundari són recirculats cap a l'arqueta d'entrada al
reactor biològic o purgats cap a l'espessidor de fangs per seguidament ser deshidratats. El
bombeig del fangs decantats es preveu realitzar-lo amb una concentració de 8 g/l.
La instal·lació del bombeig de fangs recirculats i purgats, es realitza en una arqueta annexa
al reactor biològic on s'instal·laran dues bombes submergibles per la recirculació, i dues
per la purga de fangs. Les bombes tant en un cas com a l’altre són les mateixes així que
en cas de necessitats es poden fer funcionar bé per recirculació, bé per purga. La potència
de les bombes serà de 1,5 kW amb una capacitat de bombejament de 17 m3/h a 6 mca,
representant una capacitat de recirculació del 130% del cabal mig d'entrada a planta.
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Les bombes de purga s'instal·laran en la mateixa cambra que les de recirculació i enviaran
el fangs en excés fins l'espessidor. La capacitat de bombejament d'aquestes bombes com
hem dit serà de: 17 m3/h a 6 mca, amb unes unitats de bombejament de 1,5 kW.
La Fig. 8.2 mostra les corbes de les bombes FLYGT mod. AP70.80.19.3:

Fig. 8.4 Característiques de les bombes de recirculació i purga de fangs.

8.11. Espessidor de fangs
Els fangs provinents de la purga de fangs del decantador secundari es concentraran en un
espessidor fabricat amb formigó armat, dotat amb un accelerador de flux horitzontal, per
aconseguir una major homogeneització dels fangs. Aquest accelerador agitador té una
potencia instal·lada de 1,5 kW.
Les dimensions del l'espessidor són les següents: 3,5 m de diàmetre interior i 4 m d'alçada
útil. El volum total d'aquest element és de 38 m3, el que suposa un temps de residència de
11 dies. L'espessidor està equipat amb un deflector perimetral i abocador per la recollida
de flotants, tots dos d'acer inoxidable. La concentració de sortida dels fangs cap a
deshidratació es preveu de 30 g/l.
L'espessidor està cobert amb una campana de PRFV i desodoritzat mitjançant l'equip de
carbó actiu situat a l'edifici industrial.
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8.12. Deshidratació de fangs
Els fangs espessits són bombejats mitjançant dues bombes volumètriques de cabal
variable amb variació manual de 1 a 5 m3/h i 1,1 kW fins a un dipòsit pulmó, situat a
l’interior de l’edifici (zona industrial), a on el fang es barreja amb el polielectròlit.
Un cop realitzada la mescla els fangs són bombejats mitjançant una bomba d’alta pressió
amb un cabal d’impulsió de 2,65 litres i accionada per aire, fins al filtre premsa per a la
seva deshidratació.
El filtre premsa està equipat amb 25 plaques de 0,8 × 0,8 m i és capaç de deshidratar un
volum de fangs de 120 kgMS/dia, fins una sequedat aproximada del 35 %. L’equip està
accionat amb un motor de 4 kW a 1450 rpm.
L'equip de filtre premsa està ubicat a l'interior de l'edifici situat sobre una estructura
elevada per tal que, a través de la tolva de descàrrega, el fang caigui en un contenidor de 5
m3. L’estructura de suport està coberta de tràmex galvanitzat i consta de baranes i escala
d’accés.
A la zona de deshidratació s'ha disposat un sistema de recollida i retorn de l'aigua sobrant
fins a capçalera de planta per ser tractada.
Els fangs deshidratats són dipositats dins d’un contenidor de 5 m3 de capacitat situat sota
l’estructura metàl·lica que suporta el filtre premsa. El contenidor consta d'un sistema de
drenatges per evacuar l'aigua sobrant. Aquest aigua s'introdueix de nou al procés per ser
degudament tractada.

8.13. Sistema de ventilació i desodorització
Per garantir uns nivell de desodorització i ventilació per poder realitzar activitats laborals a
l'interior de l'edifici (zona industrial) s'ha previst un sistema de desodorització-ventilació
compacte de carbó actiu.
L'equip dissenyat per realitzar aquestes tasques serà capaç de tractar el següents volums
o sales.
Edifici (zona industrial):
Sala de deshidratació
Espessidor de fangs:

1.500 m3
1.500 m3
289 m3

El volum total a desodoritzar és de 1.800 m3, adoptant una renovació mínima de 10
renovacions/h, la capacitat de tractament i de renovació d'aquest equip és de 180 m3/h.
La impulsió d'aquest volum d'aire s'aconsegueix mitjançant un ventilador per l'espessidor i
l'edifici de 2,5 kW a 4100 rpm.
L'equip que conté el reactiu o carbó actiu es troba a l'interior de l'edifici industrial.
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8.14. Edifici industrial i de control
Es tracta d'un edifici de dues plantes amb accés a la primera d'aquestes, amb cota
d'urbanització. El primer nivell, situat a cota d'urbanització, s'ha destinat a albergar: la sala
per la deshidratació de fangs, la sala de bufadors, el taller magatzem i el sistema de
desodorització. El bombejament de fangs deshidratat està situat en un pou excavat per
sota d'aquest nivell.
La part superior o segon nivell, la sala de control, els quadres elèctrics, el sinòptic, un petit
laboratori i un lavabo. Des de aquest nivell s'aconsegueix visualitzar pràcticament tota la
planta.
La cimentació de l'edifici s'ha definit soterrada mitjançant una sèrie de sabates corregudes
construïdes amb formigó armat, d'on neixen els pilars de formigó armat que sostenen el
forjat del nivell superior i el sostre de teules a quatre aigües. La planta del primer nivell s'ha
definit en forma de llosa sobre el terreny degudament sanejat, compactat i drenat.
L'edifici disposa de portes d'accés a nivell d'urbanització per facilitar l'extracció dels equips
més voluminosos en cas de necessitat (bufadors, centrifuga, etc.).
Els tancaments de l'edifici s'han definit de doble paret una d'elles a cara vista, amb
finestres practicables en sales habitables i finestres del tipus pabés en aquelles d'ús
industrial.
L'edifici s'ha definit amb una estructura de pilars perimetrals on es recolzen una llàsenes
que formes l’estructura portant.
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9. Camí d’accés a l’EDAR
Per l’accés a l’EDAR s’aprofitarà un camí existent que anteriorment donava accés a la
cantera. Aquest camí disposa d’una obra de fabrica que salva el pas per sota de l’autopista
Barcelona - França. Un cop passat creuada l’Autopista voreja el límit esquerre de la
parcel·la de la depuradora fins a la futura entrada. Té una amplada que oscil·la entre els
2,5 i 3 m, el ferm és de terreny natural que s’ha compactat degut al seu us per camions. El
seu estat es considera poc transitable.
El traçat del tram del camí d’accés consta bàsicament de dues alineacions rectes i dos
acords corbs de radi 15 m aproximadament. L’amplada definitiva del camí serà de 3,5 m.
La secció de ferm resultant és la núm. 435 del catàleg de seccions de la IC 6.1 i 2. Aquesta
secció consisteix en una base de 25 cm de tot-ú artificial.
La rampa final d’accés a l’EDAR es preveu realitzar-la amb un paviment de formigó HA-200
amb un gruix de 15 cm.

Pág. 58

MEMORIA EDAR

MEMORIA EDAR

Pág. 59

10. Impacte mediambiental
10.1. Justificació
Aquest PFC té com a objectiu principal definir la solució per tractar l’aigua residual de la zona
amb el mínim cost d’instal·lació i d’explotació. El present estudi analitza els efectes sobre el
medi que venen derivats per la construcció de l’obra projectada al present projecte.
Al capítol 5, Estudi d’alternatives, s’escull la que causa un menor impacte ambiental entre les
dues que del punt de vista de costos estan en un nivell semblant.

10.2. Situació i descripció de l’entorn
La planta de tractament d’aigües residuals d’Els Límits es troba ubicada en una parcel·la al
sud del nucli. Aquesta, té una lleugera pendent orientada al nord, i està limitada a l’oest per
l’autopista A-7 i pel sud pel Puig de l’Imbà.
Geogràficament es troba situada al Pirineu. En aquest sector, la serralada es troba constituïda
per un massís rocós format per materials granítics i paleozoics.
El massís es troba recobert de forma discontínua per materials col·luvials i al·luvials (sorres,
argiles i graves) d’edat quaternària.
La zona de projecte gaudeix d’un clima mediterrani humit, amb sequera estival i hivern suau
donada la proximitat del mar, amb l’especial clima que provoca la tramuntana, que bufa amb
força a la zona.
La temperatura mitja anual és de 14 graus centígrads. Existeixen quatre mesos de calor
estival, amb una mitja superior als 20ºC, i un parell de mesos amb temperatura mitja compresa
entre 3 i 10ºC.
El número de dies de gelada (temperatura mínima inferior a 0ºC) és de 30 a 40 anuals.
Les precipitacions atmosfèriques oscil·len entre 600 mm i 700 mm anuals. Sense ser
extremadament abundants, tampoc podem qualificar-les com a dèbils. Durant els tres mesos
d’estiu meteorològic (juny, juliol i agost) cauen de 150 a 170 mm de pluja, és a dir que la
sequera estival característica de climes mediterranis es troba atenuada en aquesta zona.
És important remarcar el caràcter irregular de les precipitacions, ja que les diferències entre
anys plujosos i anys secs no queda reflectida a les mitjanes tèrmiques.

10.3. Identificació i valoració d’impactes.
Per valorar els impactes de la construcció de l’estació depuradora del present projecte, s’ha
dissenyat un matriu de Leopold en que s’avalua la importància i la magnitud que cada situació
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o causa, pot produir a cada factor o efecte. Les causes que s’han tingut en compte són a nivell
global..
Els valors poden assolir puntuacions negatives, si l’impacte té un efecte negatiu, o positives, si
l’efecte és positiu. L’escala de valors s’aproxima de 0 a 5 amb les equivalències següents:

0

Nul

1

Molt baix

2

Baix

3

Mig

4

Alt

5

Molt alt

La matriu que s’obté es mostra a continuació. Els totals s’han obtingut multiplicant, per cada
efecte, la magnitud per la importància i sumant els valors obtinguts.

Situació actual

Factors físics i químics

Aire

-2

Construcció
-1

3
Aigua

-5

2
2

0
4

Sòl

-2

2
5

4
-2

4

Funcionament

4
1

3

2
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Factors biològics

Flora

-2

-1

3

3
Fauna

-3

2
-1

3

3
Economia

0

2
3

Factors sòcio-econòmics
TOTAL

0

4
-3

3
Valors
paisatgísti

-4

4
1

2
Població

4

2
4

2
-3

3
-2

2

2

2

cs
-62

-12

65

Actualment, les males olors provocades per la manca de sanejament de les aigües, provoquen
efectes importants, i no només a la població, sinó a municipis aigües avall.
Un cop s’hagi construït l’estació depuradora, aquestes olors disminuiran considerablement,
però al voltant de la instal·lació és possible que aquestes perdurin. També és possible que
degut a les obres es generi pols, tot i que la producció és poc important perquè part de
l’excavació ja es va realitzar i pel fet de la llunyania respecte el nucli.
L’aigua és un dels efectes més importants en aquest cas. El fet de que la depuradora no es
construeixi, implica d’abocament d’aigües residuals contaminades a la riera. En canvi, la seva
construcció significa el sanejament d’aquestes. El fet pròpiament de la construcció, no afecta
la contaminació de l’aigua.
A la parcel·la hi ha desmunts de terres amb pendents importants que poden ser erosionats
amb molta facilitat ja que hi manca la coberta vegetal. Durant la fase d’execució, el pas de
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maquinària pesada i altres moviments de terres també poden tenir efectes negatius. Per tant,
un cop executada l’obra i reforestat el terreny, l’efecte serà positiu.
Durant l’execució de les obres algun element vegetal pot resultar danyat. Un cop finalitzada
l’obra i les actuacions de reforestació, amb la introducció d’espècies vegetals adaptades al
medi, l’efecte serà positiu. També cal considerar l’impacte positiu de l’augment de la qualitat
de l’aigua al bosc de ribera.
La millora de la qualitat de l’aigua també afecta positivament a la fauna que en depèn,
representant el canvi del medi cap a unes condicions de vida més favorables. Les obres
d'acabament de la depuradora no afectarien significativament a la fauna, es veurien
perjudicades per la contaminació acústica i el moviment de vehicles.
La construcció de la depuradora aportarà beneficis econòmics al ram de la construcció i tots
els rams que, indirectament, es veuran afectats. El funcionament d’aquesta també implicarà la
creació de llocs de treball, encara que no importants.
La població guanyarà amb qualitat de vida amb l’existència d’una instal·lació que sanegi les
aigües residuals. Probablement el turisme (primera font d’ingressos de la població) es veurà
afavorit per la construcció de l’EDAR.

10.4. Conclusió.
De l’estudi detallat de l’informe d’incidència ambiental es desprenen les següents conclusions.
1. El tractament de l’aigua residual del municipi d’Els Límits és imprescindible per evitar la
contaminació produïda per l’abocament directe a la riera de les aigües residuals.
2. El conjunt d’efectes positius tenen més pes específic que els impactes negatius que l’obra
pot originar.
3. Dels diversos efectes cal destacar la millora ambiental en el punt d’abocament d’aigua
residual a l’evitar-se un abocament directe d’aigua residual sense cap tractament previ.
Això repercutirà favorablement des del punt de vista de qualitat i millora del medi.
4. De cara a mantenir el procés de tractament en condiciones òptimes, evitant la producció
de males olors i l’abocament d’aigües tractades deficientment, es recomana establir el
Programa de Manteniment i Control del Procés que es descriu a l’Annex A, amb una
especial atenció a les operacions de neteja i lubrificació dels elements mecànics i elèctrics,
revisió del sistema d’aireació, recollida freqüent de flotants de la superfície, neteja de
canals i abocador, i la retirada de fang quan sigui alt o baixi el rendiment.
5. Malgrat que es tracti d’una EDAR s’ha de justificar que els residus són inofensius o bé es
porten als abocadors autoritzats pels fangs d’aquesta procedència. És important que es
respecti el Pla de Vigilància i de manteniment de la instal·lació. En cas resultats d’anàlisi
que surtin de la normalitat l’operari avisarà immediatament el responsable de la planta (a
l’Annex A es detallen les responsabilitats de cadascú). El director o responsable de l’EDAR
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avisarà les autoritats del Municipi i/o de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu cas
6. L’ impacte ambiental sobre el medi ambient és positiu, raó per la qual el projecte de
construcció de la planta de tractament d’aigua residual d’Els Límits es considera totalment
viable.
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11. Pressupost
Donades les limitacions lògiques en un PFC aquest capítol no és més que un resum del
Pressupost detallat que s’obté al considerar l’estat d’amidaments en cadascuna de les partides
en que es desglossa el projecte.
A l’apartat 5.1 , en estudiar les alternatives de la possible ubicació, ja es va fer un esbós de
pressupost.
Aplicant els preus unitaris corresponents als amidaments resultants de totes les partides,
resulta un Pressupost d'Execució Material de SET CENTS QUARANTA VUIT MIL AMB
ZERO QUATRE EUROS (748.000,04 €).
Incrementant el valor anterior amb els coeficients vigents de Despeses Generals, Benefici
Industrial i taxes, resulta el següent Pressupost d'Execució per Contracta, IVA no inclòs, de
VUIT-CENTS NORANTA MIL CENT VINT AMB ZERO CINC EUROS (890.120,05 €).
No s’ha inclòs el cost de possibles expropiacions, encara que s’han de tenir en compte, així
com la restitució de serveis que podrien quedar afectats durant l’obra. No s’ha inclòs, per tant,
el cost de la restitució d’aquests serveis.
En questes partides s’hi ha d’incloure a l’hora de presentar el Pressupost a l’Administració per
a la subhasta i/o adjudicació (Llei de Contractes de l’Administració Pública, 2/2000, BOE de 21
de Juny de 2000).
El desglòs d’aquestes xifres és el següent::
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11.1. Resum del Pressupost
Import €
MOVIMENT DE TERRES
7877.20 Moviment de terres
OBRA CIVIL

7877.20

Camí d'accés

795.78

Estació de bombejament

15707.22

Edifici EDAR

158967.13

By-pass biològic
Tractament
decantació)

secundari

1150.36
(reactor

-

73499.56

Arqueta de sortida

5973.03

Espessidor de fangs

9755.36

Conduccions

21714.75

Col·lector en alta

73169.10

376637.73 Emissari
EQUIPS

biològic

8028.23

Estació de bombejament

63300.50

desbast de fins

16127.24

Mesura de cabal i by-pass

1761.22

Desgreixador

10986.03

Reactor biològic

27728.33

Sala de bufadors

7970.28

Decantació secundària

12566.01

Arqueta de sortida

3111.06

Bombejament de purga i recirculació

8147.65

Espessidor de fangs

6949.22

Impulsió de fangs a deshidratació

5432.32

Deshidratació de fangs
Equips auxiliars i serveis

69845.69
3788.35

(Continua a pàg. Següent)

Instal·lació elèctrica

52245.51

EQUIPS (Cont.)

Instrumentació i control

10708.88
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302890.87 Bombejament de sobrenedants

2222.58

URBANITZACIÓ I JARDINERIA
26710.60 Urbanització i jardineria

26710.60

Subministrament elèctric, aigua,
I telèfon
3862.93 Subministrament elèctric, aigua i telèfon

13862.93

Seguretat i salut
8785.72 Seguretat i salut

8785.72

Imprevistos
19112.18 Imprevistos

19112.18

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

748000.04

Benefici industrial i despeses generals (19%)

142120.01

TOTAL SENSE IVA

890.120,05

Pág. 68

MEMORIA EDAR

MEMORIA EDAR

Pág. 69

12. Documents que conté el projecte
•

VOLUM 1:

MEMÒRIA

•

VOLUM 2:

ANNEXOS

o

ANNEX A. MANUAL D’OPERACIONS I COSTOS D’EXPLOTACIÓ.
Es defineixen les tasques que s’han de dur a terme per a la correcta
explotació de l’EDAR i s’en calcula el cost anual en forma de costos
fixes i variables (Cost d’Explotació).

o

ANNEX B. CÀLCULS DELS COL·LECTORS EN ALTA I DEL SISTEMA DE
BOMBEIG.

o

ANNEX C. DIMENSIONAMENT DEL PROCÉS I CÀLCULS HIDRÀULICS.

o

ANNEX D. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL.

o

ANNEX E. PLÀNOLS.
S’han omitit els plànols de les estructures de formigó armat, els de
detall de les instal·lacions , bases topogràfics, etc.
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Conclusions
Els objectius plantejats a l’abordar aquest PFC s’han aconseguit doblement:
En primer lloc el projecte compleix amb escreix tots els criteris de depuració dictats per la
CEE i adoptats per la Generalitat, tal com es demostra a l’Annex C En un futur, en que podrien
canviar les exigències, ja sigui per part de la legislació com per part de la població (explosió
demogràfica, poc probable), s’ha previst la possibilitat d’un altre reactor biològic.
Els requisits en quan a impacte mediambiental també es compleixen, no tan sols per la
naturalesa de la instal·lació, si no també per la cura que s’ha tingut a l’escollir el projecte
(Capítol 5), perquè totes les emissions de gasos a la atmosfera passen per filtre de carbó
actiu, i els residus sòlids generat ha de ser innocus o beneficiosos per conreu.
Per tal que això sigui realment així, cal que es controli l’entrada d’aigües fecals a l’EDAR, per
evitar que el recinte biològic es contamini amb residus industrials (relació DQO/DBO5).
El cost de l’EDAR entra dins les previsions per aquest tipus d’obres.
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Agraïments
He pogut realitzar aquest treball, en primer lloc gràcies al suport de la meva dona. Fou ella qui
em comunicà la disposició tant de l’Escola com del Col·legi d’Enginyers perquè els que no
havíem presentat el PFC ho poguéssim fer. Per tant, el meu agraïment ha d’anar en primer
lloc dirigit a ella.
Dues persones han estat bàsiques en la redacció i confecció d’aquest PFC: l’Enric Noguer,
topògraf, i l’Agustí Payà, ITOP, especialista en aquest tipus d’instal·lacions. Sense els seus
ajuts aquest projecte mai s’hauria presentat.
Les facilitats que he rebut també per par tant de l’Escola com del Col·legi han estat totals.
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