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Càlculs elèctrics, automatització i control
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A.1. Càlculs elèctrics 

A.1.1. Balanç de càrregues en planta 

A.1.1.1 Força per a equips en planta 

Com es pot extreure de la llista de motors de l’apartat I.1. dels annexos i de l’apartat 

següent, les potències totals previstes es resumeixen a la Taula A.1.1. 

Centre de control Potència simultània [Kw] 

Pretractament 52,12 

MBR 93,84 

Espessiment, deshidratació i desodorització 42,77 

Enllumenat 25,00 

Total 213,73 

A.1.1.2 Enllumenat i preses de corrent 

Les potències previstes per aquest concepte es detallen a la Taula A.1.2. 

  

Taula A.1.1 Potències simultànies 
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Edifici 

Enllumenat Força 

Total 

Pn [W] 1,8 Pn [VA] Pcàlcul [kW] Usos varis 

CCMs 576 1.037 0,933 ··· 0,993 

E. Pretractament 1.280 2.304 2.074 1 3,074 

E. Servei 1.664 2.995 2.696 1 3,696 

E. Fangs 1.408 2.534 2.281 1 3,281 

E. Control 1.250 2.250 2,025 2 14,525 

Enllumenat ext. 3.000 5.400 4.860 … 4,860 

Total 30,42 

CCMs: Centres de control de motors 

D’aquest total se’n pot estimar una simultaneïtat màxima de 25 kW. 

A.1.2. Centre de transformació 

A.1.2.1. Dades de subministrament 

Les dades de la xarxa de subministrament són les següents: 

- Tensió nominal    25 kV 

- Freqüència     50 Hz 

- Potència previsible de curtcircuit  350 MVA 

- Màxima intensitat de defecte a terra  300 A 

- Temps previsible d’eliminació de defectes 0,7 seg 

Taula A.1.2 Potències previstes d’enllumenat i preses de corrent 
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A.1.2.2. Potència del transformador 

Segons l’apartat anterior la potència total resultant és de 213,73 kW. Considerant una 

simultaneïtat 0,95 con un cos φ general del 0,80, sense tenir en compte la bateria de 

condensadores.  

kVA
Cos

P
S 80,253

80,0

95,073,213






 

Aplicant un factor d’1,25 per a deixar un marge de reserva, resulta: 

S = 1,25 x 253,80  = 317,25 kVA 

S’instal·larà un transformador de 630 kVA; 25.000/400-231 V. 

A.1.2.3. Càlcul de intensitats 

Intensitat nominal 

A
V

S
In 32,909

4003

630

3






  

Intensitat de curtcircuit 

kAA
V

S
I cc

cc 03,8083,8
253

106350

3








  

A.1.2.4. Càlcul de posta a terra de protecció 

Dades de partida 

- Resistivitat del terreny    250 -m 

- Resistivitat del terra del centre de transformació 3.000 -m 

- Resistència del cos humà    1.000  

Fórmules de càlcul 
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on: 

Vp Tensió de pas [V] 

Vc Tensió de contacte [V]  

K Ctt que per a temps d’eliminació de defectes de 0,1 y 0,9 segons val 72 

t Temps d’eliminació de defectes [s] 

n Ctt que en les condicions anteriors val 1 

Rs Resistivitat del sol, -m 

Màximes tensions de pas i contacte admissibles 

VVpe 43,571.2
1000

2506
1

7,0

7210








 



  

VVpi 86,542.19
1000

000.36
1

7,0

7210








 



  

VVce 43,141
1000

2505,1
1

7,0

72








 
  

VVci 71,565
1000

000.35,1
1

7,0

72








 
  

Màxima tensió aplicable al cos humà entre peus i mans 

V
t

K
V

n
86,102

7,0

72
       

Configuració de posta a terra a adoptar 

S’emprarà la configuració amb referència Unesa 50-30/8/42, consistent en un rectangle de 

3x3m de cable de coure nu de 50 mm² de secció, amb una pica de 2 m de longitud i 14 mm 

de diàmetre en cada vèrtex del rectangle, tot això enterrat a 0,8m. 

Els paràmetres d’aquesta configuració són: 
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- Resistència, Kr  0,0890  / -m 

- Tensió de pas, Kp   0,0145 V / -m-A 

Resultats del sistema previst 

La resistència del sistema de posta a terra previst serà la següent: 

Rt = Kr  x Rs = 0,089 x 250 = 22,25  

Com que la màxima intensitat de defecte a terra és de 300 A, la tensió de pas exterior serà: 

Vpe = Kp x Rs x Id = 0,0145 x 250 x 300 = 1.087,5 V   que és admissible 

La tensió de pas interior serà: 

Vpi = Kp x Rs x Id = 0,0145 x 3.000 x 300 = 13.050 V   que és admissible 

La tensió de defecte entre xassís i terra serà: 

Vd = Rt x Id = 22,25 x 300 = 6.675 V 

La intensitat que travessaria el cos humà seria:  

A
RR

V
i

sh

d 214,1
000.35,1000.1

675.6

5,1






  

Així que la tensió entre peus i mans seria: 

Vc interior = Rh x i = 1.000 x 1,214 = 1.214 V 

Al ser aquesta una tensió superior a la màxima admissible, s’aplicarà la mesura correctora 

suggerida per Unesa consistent en establir una superfície equipotencial mitjançant la 

instal·lació dins de la solera del centre de transformació d’un mallat  d’armadures d’acer de 

4mm de diàmetre en quadrícula de 0,30x0,30 m, connectat a la posta a terra de protecció 

del mateix. 

A.1.2.5. Ponts entre cabines i transformador de potència 

Tipus i característiques de cable a emprar: 

- Tipus de cable      RHZ1 18/30 kV 

- Secció       1x150 mm² 
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- Corda conductora      Coure 

- Intensitat admissible en règim permanent (aire a 30ºC) 315  A 

- Densitat admissible en curtcircuit durant 1s   142 A/mm² 

- Densitat admissible en curtcircuit durant 0,1s  449 A/mm² 

El transformador de potència serà de 630 kVA, així la intensitat serà: 

AI 55,14
253

630



    que es admissible pel cable 

La intensitat de curtcircuit s’ha calculat anteriorment i és de 8.083A, així la densitat de 

corrent és: 

2/88,53
150

3083.8
mmA

S

Icc
cc  ,admissible 

A.1.2.6. Ventilació 

Per a calcular la ventilació de cada cel·la de transformador es consideraran les pèrdues en 

buit més les de curtcircuit. 

En aquest cas, la pèrdua total del transformador de 630kVA serà la següent: 

 Pt = Pbc + Pcc   = 1.450 + 6.650  = 8.100 W = 8,1 kW 

La superfície mínima de les reixes de ventilació es calcula de la següent manera: 

324,0 thK

P
S t

r


  

on: 

Pt Pèrdues totals del transformador [kW] 

K Coeficient funció de la forma de les reixes 

h Distància vertical entre els centres de les reixes d’entrada i sortida d’aire [m] 

t3  Increment de la temperatura admissible [ºC]  
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Considerant una distància vertical entre centres de reixes de 2,5 m i un increment màxim de 

temperatura de 15ºC, la secció mínima de reixes és: 

2

3
45,0

1550,280,024,0

10,8
mSr 


  

D’acord amb el calculat es disposaran les següents reixes: 

- Reixes d’entrada d’aire a la part inferior de cada porta d’accés a la cel·la: 

 1,00 x 1,00 m (una per porta) 

- Reixa de sortida d’aire per sobre les portes: 

 1,00 x 1,00 m (una per porta) 

A.1.3. Correcció del factor de potència 

Tenint en compte la potència aparent del transformador (630kVA), i suposant un factor de 

potència de 0,8 per elevar el factor de potència fins a 0,99 necessitem una potència reactiva 

de caràcter capacitiu de: 

P = S x 0,80 =  630 x 0,80 =  504 kW 

Q = P {tg[arcos(0,80) ] - tg[arcos(0,99)]} =  504 (0,75 - 0,14249) =  306,18 kVAr 

L’equip seleccionat serà de 360 kVAr i la seva composició 30 + 60 + 90 + 3 x 60+  kVAr 

D’acord amb la composició indicada i la relació del transformador de intensitat lector de la 

càrrega, el factor C/K del regulador de l’equip serà: 

216,0
12004003

000.30

3
/ 1 







tin RV

Q
KC  

on: 

Q1 Potència reactiva del primer graó  ( 30.000 VAr) 

Rti Relació dels transformadors de intensitat  ( 1.000 / 5 A  i  5+5 / 5 A) 
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A.1.4. Grup electrogen d’emergència 

Les carregues que hauria d’afrontar el grup electrogen en cas d’emergència són les 

següents: 

- Pretractament  52,12 kW 

- MBR   93,84 kW 

- Enllumenat  25,00 kW 

La potència mínima de l’alternador haurà de ser de: 

7,213
8,0

00,2584,9312,52

cos
min 





tP

S  

No obstant en el cas de l’arrencada d’algun motor aquesta potència serà superior. Així el 

motor a instal·lar serà: 

Tipus   EMV2 - 360 

Motor dièsel  V0LVO  TAD941GE 

Alternador  360 kVA / 288 kW 

A.1.5. Circuits de baixa tensió 

El repartiment de caigudes de tensió s’ha previst d’acord amb l’apartat 2.2.2 de la ITC-BT-19 

del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió que indica: “ per a instal·lacions industrials 

que s’alimenten directament en alta tensió mitjançat un transformador de distribució propi, es 

considerarà que la instal·lació interior de baixa tensió té el seu origen a la sortida del 

transformador. En aquest cas les caigudes de tensió màximes admissibles seran del 4,5% 

per enllumenat i del 6,5% per a la resta d’usos. 

Així doncs els cablejats per a les diferents seccions s’hauran d’escollir per tal que les 

caigudes de tensió no superin les de la Taula A.1.3. 
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Tram 
Punts de 

llum interior 

Preses 
de 

corrent 

Punts de 
llum 

exterior 

Equips de 
procés 

Des de transformadors de potència a quadre 
general de distribució 

0,25% 

Des de quadre 
general  

A quadres de força de 
procés 

 3,25% 

A quadre general 
d’enllumenat i força usos 
varis 

0,25% 
 
 
 

Des de quadres de força de procés a equips  3% 

Des de quadre 
general i 
d’enllumenat i força 
usos varis 

A quadres d’enllumenat 
interior i força usos varis 

2%   

A punts de llum exterior 
 

 4%  

Des de quadres 
d’enllumenat 
interior i força usos 
varis 

A punts de llum interior 
 

2%    

A preses de corrent 
 4%   

Totals 4,5% 6,5% 4,5% 6,5% 

A.1.6. Càlcul de les intensitats de curtcircuit 

A.1.6.1 Interruptors principals de baixa tensió 

Interruptor d’entrada al quadre general 

- Intensitat nominal 

El valor de la intensitat nominal s’obté de l’expressió: 

I
P

x U
n 

3  

on: 

In = intensitat nominal en ampers 

P  =  potència nominal de transformació en kVA 

U  = tensió nominal en kV 

Taula A.1.3 Caigudes de tensió per tram 
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Així obtenim: 

630
909

3 0,400
nI A

x
 

 

La intensitat nominal de l’interruptor de Baixa Tensió del transformador ha de ser 1.000A. 

- Poder de tall 

La potència de curtcircuit del sistema de 25kV és de 350 MVA. 

Les dades del transformador són: 

Potència unitària:  630 KVA 

Relació de transformació: 25.000/400-231 V 

Tensió de curtcircuit:  6 % 

La impedància del transformador es calcula de la següent manera: 

Z U x
P

Pt cc

cc

t


 

on: 

Zt = impedàcina del transformació en tant per cent 

Ucc =  tensió de curtcircuit del transformador, en tant per cent 

Pcc =  potència de curtcircuit del sistema d’alta tensió [kVA] 

Pt =  potència del transformador [kVA] 

Així obtenim: 

350.000
0,06 33,33%

630
tZ x 

 

La potència de curtcircuit del costat de baixa tensió és: 

350.000
10.501

33,33

cc
ccbt

t

P kVA
P kVA

Z
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I la intensitat de curtcircuit en baixa tensió és: 

).(15,15
4003

501.10

3
eficaçVkA

U

P
I ccb

cc 





  

La intensitat de curtcircuit de xoc en baixa tensió és: 

Ix = 2,55 x Icc = 2,55 x 15,15 kA = 38,65 kA (V. cresta) 

Els interruptors generals de baixa tensió dels transformadors tindran un poder de tall de 

30kA a 400V. 

A.1.6.2. Interruptors de sortida del quadre general 

En el cas d’un sol transformador, el poder de tall necessari dels interruptors de sortida és el 

mateix que el de l’interruptor del transformador. Tindran un poder de tall de 30kA a 400V. 

A.1.6.3. Interruptor de sortida de la bateria de condensadors 

U

Q
I c

n   

In = corrent nominal del condensador [A] 

Qc = potència del condensador en [VAr] 

U = tensió de xarxa (3 U en trifàsica) [V] 

Els cables més l’interruptor automàtic es calibren a 1,5 In. 

360
1,50 779

3 400
nI A

x
 

 

L’interruptor de baixa tensió de la batería de condensadors tindrà una intensitat de 800A i un 

poder de tall de 60kA a 400V. 

A.1.7. Xarxa general de terra 

Anteriorment s’ha estimat la resistivitat del terra en 250 -m. 

La xarxa general de posta a terra estarà constituïda pels següents elements: 
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- 1.500 m de cable de coure nu de 50 mm² de secció, directament enterrat al terreny a una 

profunditat mínima de 0,70 m. 

- 21 piques d’acer al coure, de 2 m de longitud i 14,3 mm de diàmetre. 

Essent Rs la resistivitat del terreny, Np el número de piques i Lp la longitud d’aqestes, la 

resistència a terra del conjunt de piques serà la següent: 







 95,5
221

250

pp

s
piques

LN

R
R  

Així mateix, essent Lc la longitut del cable previst, la seva resistència a terra serà la següent: 







 33,0
500

25022

c

s
piques

L

R
R  

Conseqüentment, la resistència a terra de la xarxa serà: 










 31,0

33,095,5

33,095,5

cablepiques

cablepiques

xarxa
RR

RR
R  

Donat que la màxima sensibilitat (Is) prevista en interruptors automàtics diferencials és de 

300 mA, la màxima tensió de contacte serà: 

Vc  =  Is  x  Rxarxa = 0,3 x  0,31 = 0,09 V 

Que és admissible i no suposa cap perill per a les persones. 
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A.2. Automatització i control 

A.2.1. Criteris generals d’automatització 

A.2.1.1. Suport de l’automatització 

L’automatització de la instal·lació dissenyada es realitzarà, com a norma general, mitjançant 

lògica programada a partir de controladors lògics programables (d’ara endavant PLC) i  un 

ordinador de supervisió i control. 

No obstant, la integració en el sistema d’elements de protecció d’equips tals com boies de 

nivell, finals de carrera, limitadors de parell, sondes de temperatura i altres serà gestionada 

per una lògica cablejada de manera que, en cas de fallada dels suports lògics programats, la 

seguretat dels equips quedi garantida. 

A.2.1.2. Modes de funcionament 

- Funcionament manual 

La característica essencial d’aquest mode de funcionament serà que la decisió de realitzar 

una maniobra (arrencada-parada d’un motor, inversió de gir d’un motor, apertura-tancament 

de vàlvula o comporta, etc.) es realitzarà a voluntat de l’operador i ordenada al sistema 

mitjançant l’accionament d’elements manuals de comandament (polsadors, selectors, 

potenciòmetres, etc.) 

La maniobra serà executada pels actuadors (contactors, arrencadors, variadors, 

posicionadors, etc.) sense cap altra limitació que les mesures de seguretat per evitar danys 

involuntaris a l’equip. 

Aquest mode de funcionament admetrà dues opcions: manual local i manual remota. 

La opció manual local es controla mitjançant botoneres a peu de màquina. 

La opció manual remota es realitzarà mitjançant els ordinadors de supervisió i control. 

- Funcionament automàtic. 

La característica essencial d’aquest mode de funcionament serà que la decisió de realitzar 

una maniobra serà presa pels elements d’automatització previstos i transmesa al sistema 

sense intervenció del personal.  
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A.2.1.3. Selecció del mode de funcionament 

Quan un equip admet varis modes de funcionament, la selecció del mode de control es farà 

mitjançant un selector ubicat al centre de control de motors de la seva zona, a peu de 

màquina o al pupitre de control. 

A.2.1.4. Disseny dels circuits de comandament i control 

Els circuits de comandament, senyalització i control s’alimentaran a través d’un 

transformador d’aïllament 400/230V. 

Els pilots de senyalització d’estats de funcionament, avís d’activació de proteccions i altres 

dels centres de motors o pupitres de control seran del tipus led d’alta lluminositat. 

El circuit de comandament i control de cada element anirà protegit per un interruptor 

automàtic magnetotèrmic unipolar independent i inclourà un relé de vigilància activa. 

Els elements de seguretat actuaran directament sobre la lògica cablejada de manera que, 

sigui quin sigui el mode de funcionament la màquina quedi protegida. 

Es preveu que tots els equips disposin en el seu entorn immediat d’un polsador de parada 

amb retenció. 

A.2.2. Controladors lògics programables (PLCs) 

A.2.2.1 Funcions 

Els controladors de procés realitzaran les següents tasques: 

- Recepció d’informació de l’estat (en funcionament, parada sense incidència o parada 

per activació de les proteccions) i mode de funcionament (manual o automàtic) de 

cada màquina. 

- Arrancada i parada automàtica de màquines d’acord amb la lògica programada. 

- Comunicació amb el controlador de supervisió del centre de control, per transmissió 

de informació i recepció d’ordres. 

Els controladors de procés realitzaran les següents tasques: 
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- Comunicació amb els controladors de procés per a recepció de informació i 

enviament d’ordres. 

- Comunicació i intercanvi d’informació i ordres amb el controlador de supervisió. 

- Control del sistema de videoprojecció. 

A.2.2.2. Instal·lació 

Cada controlador anirà instal·lat en un quadre independent de xapa d’acer amb protecció de 

grau IP54 amb portes de policarbonat transparent que permeten veure els leds i targetes. 

Aquests quadres inclouran: 

- Un interruptor automàtic magnetotèrmic general amb diferencial. 

- Cinc interruptors automàtics magnetotèrmics a la sortida de l’anterior 

- Un transformador d’aïllament monofàsic 400 / 230 V. 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics bipolars a la sortida del transformador 

d’aïllament. 

- Una font d’alimentació estabilitzada de 230 Vca / 24 Vcc  

- Interruptors automàtics magnetotèrmics unipolars a la sortida de la font anterior. 

A.2.2.3. Xarxa de comunicació 

La xarxa de comunicació entre controladors serà de fibra òptica en anella. Els cables seràn 

de construcció en estructura folgada.  

A.2.3. Equip de videoprojecció 

Estarà constituït per un sistema de videoprojecció amb pantalla fixa de paret plegables de 

2x1,5m amb processador d’imatges. 

Tots els elements de la instal·lació quedaran representats en pàgines sinòptiques. 

Aquest equip s’ubicarà a l’edifici de control. 
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A.2.4. Configuració 

A.2.4.1. Ordinador de supervisió 

L’equip de supervisió estarà compost per un PC amb el programa Scada adequat i una 

impressora. 

Les característiques generals del PC seran, com a mínim, les següents: 

- Processador      Pentium IV a 2,66 GHz 

- Memòria RAM     1,024 Gb 

- Memòria de vídeo     12 Mb 

- Disc dur      120 Gb a 7.200 rpm 

- Disquetera      3-1/2" 

- CD - DVD    ROM     16x +R/+RW    

- Lector universal de targetes de memòria                "6 en 1" 

- Interfície de xarxa     10/100BT   

- Interfície IEEE 1394      

- Teclat       Inalàmbric 

- Mouse      Inalámbric 

- Monitor      De 25", SVGA, baixa radiació 

La impressora tindrà les següents prestacions o superiors: 

- Tipus   Injecció de tinta en color 

- Alimentació  Automàtica amb safata per a 150 fulls 

- Paper   DIN A4 y DIN A3 

- Memòria RAM   2 Mb 

- Qualitat  600x600 ppp  
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- Velocitat 

o B/N  6,5 ppm en A4 y 4 ppm en A3 

o En color 4,5 ppm en A4 y 4 ppm en A3 

A.2.5. Programa de supervisió (SCADA) 

El programa de supervisió serà un paquet de software estàndard adaptat al cas concret. 

El programa inclourà les següents pantalles amb les seves funcions associades.  

- Pantalla d’anagrames: Apareix en iniciar el PC. Indica el nom de la planta i els 

anagrames de les empreses vinculades. Es surt d’ella prement qualsevol tecla i condueix al 

menú. 

- Pantalla de menú:  Disposa d’un botó per a cada altre pantalla. 

- Pantalles de procés: Una per a cada zona de la planta amb una reproducció idèntica 

a la que figura a la videorprojecció. Des d’aquelles pantalles es pot controlar i gestionar la 

planta. 

- Pantalla de alarmes: Mostra un llistat històric de les incidències. 

- Pantalla d’hores de funcionament de màquines: Mostra un còmput global d’hores de 

funcionament de tots els elements de la planta. 

- Pantalla de gràfics: Inclou una caràtula de funcions on s’indiquen totes les variables 

controlades, gamma de colors per a la representació i propietats d’impressió per a realitzar 

gràfics. 

A sobre de cada pàgina (excepte la d’anagrames) s’inclourà una caràtula de funcions que 

permetrà realitzar diferents operacions alhora que informarà de l’hora i data. 

Des de qualsevol pantalla es pot accedir a la pantalla de menú a través d’un botó.  
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ANNEX B: 

Càlculs hidràulics 
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B.1. Objectius 

L’estudi de les pèrdues de càrrega hidràulica dels diferents elements de l’E.D.A.R. es fa amb 

un doble objectiu: 

Establir les cotes més adequades dels diferents elements. 

Definir els desnivells manomètrics, bombejos i canalitzacions que s’han de disposar. 

Aquest estudi s’ha realitzat considerant un terreny aplanat i tenint en compte que l’afluent es 

pot abocar per gravetat. 

Les línies hidràuliques principals de la planta són les següents: 

LÍNIA D’AIGUA 

La línia de tractament constarà de les següents unitats: 

- Arqueta d’arribada – pou de grollers 

- Reixes de grollers 

- Tamís 

- Desarenador-desengreixador 

- Homogeneïtzador 

- Reactor biològic 

- Filtració 

- Abocament 

LÍNIA DE FANGS 

La línia de tractament constarà de les següents unitats: 

- Recirculació de fangs activats. 

- Bombeig de fangs biològics a l’espessidor de fangs. 

- Espessiment de fangs biològics en excés per gravetat. 

- Dipòsit d’emmagatzematge de fangs. 

- Condicionament i deshidratació dels fangs en centrífuga. 
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Degut a la seva simplicitat, la línia de fangs no s’estudiarà en aquest annex. Tampoc es 

detalla la xarxa de buidats ni la xarxa d’aigua industrial. Els components d’aquestes 

línies  estan detallats directament a l’annex  H. i als diagrames de l’annex J.. 
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B.2. Metodologia 

A l’E.D.A.R. les aigües seran transportades entre els diferents processos mitjançant 

canonades o canals. Per evitar l’aparició de sedimentacions de sòlids transportats pel fluid i 

pèrdues de càrrega excessives, es dimensionaran aquests elements a fi que la velocitat del 

fluid al seu interior sigui d’entre 0,8 i 2 m/s.  

Com a norma general i per a garantir els Temps de Retenció Hidràulics, a la majoria dels 

processos la sortida d’aigua es produeix per abocador al que es dota d’un marge de 

seguretat (5-20 cm) per aireacions i per evitar l’anegament de la làmina abocant.  

B.2.1. Pèrdues de càrrega en canals 

Per a la pèrdua en canals s’empra la fórmula de Manning: 










 


3/2

2

HR

vn
i  

on 

i: Pèrdua hidràulica expressada en m/m 

v: Velocitat expressada en m/s 

n: Coeficient de Manning (0,015 per canals de formigó) 

RH: Radi hidràulic del canal expressat en m. 

B.2.2. Pèrdues de càrrega en canonades 

Per a la pèrdua en canonades s’empra la equació de Darcy-Weisbach. 

Dg

v
fhc




2

2

 

on 

hc: Pèrdua hidràulica expressada en m/m 

v: Velocitat expressada en m/s 
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f: Coeficient de fricció (adimensional) 

D: Diàmetre de la canonada expressat en m. 

g: Acceleració de la gravetat (9,8 m/s2) 

El coeficient de fricció f s’obté a partir de l’àbac de Moody a partir del número de Reynolds i 

la rugositat relativa de la canonada K/D, on K és la rugositat absoluta i D el diàmetre. 



Dv
Re  

 

Re: Número de Reynolds expressat en m 

v: Velocitat expressada en m/s 

D: Diàmetre de la canonada expressat en m. 

 : Viscositat cinemàtica expressada en m²/s 

T ºC 5 10 15 20 30 40 

   * 10 6 1,52 1,31 1,14 1,006 0,80 0,66 

Considerem les següents rugositats absolutes pels diferents materials: 

- Acer inoxidable: 0,00013 

- Acer galvanitzat: 0,00025 

- Fundició: 0,0003 

- Formigó: 0,002 

- Tubs de plàstic (PVC, PE, PRFV): 0,00006 

Aquests valors de rugositat absoluta són els mitjans durant la vida de la canonada 

considerant l’envelliment. 

Per a casos amb Reynolds molt elevats, s’emprarà el coeficient de Colebroock 0,025 

adimensional per a la fricció. 
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B.2.3. Pèrdues de càrrega en abocadors 

Per les pèrdues en abocadors emprarem la fórmula: 

3/2

77,1












L

Q
hc  

on: 

Q: Cabal expressat en m³/s 

L: Longitud de l’abocador expressada en m 

hc: Alçada de làmina d’aigua expressada en m. 

B.2.4. Pèrdues de càrrega en elements singulars 

Les pèrdues en elements singulars s’estableixen mitjançant la formula general següent: 

g

v
kh




2

2

 

on: 

v: Velocitat expressada en m/s 

k: Coeficient de pèrdua de càrrega 

Comporta    1,05 

Forat         1,1 

Entrada a dipòsit   1,25 

Canvi de sentit    1,3 

Entrada a canonada   0,5 

Posta en velocitat canonada  1,0 

Anul·lació de velocitat en tub. 0,5 

Colze 90 º    0,75 
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 Colze 45 º    0,45 

T     1,8 

Vàlvula de bola   10 

Vàlvula de retenció   2 

Vàlvula de comporta   0,2 

Per a calcular les pèrdues de càrrega en elements de desbast i tamissat de sòlids s’empra la 

següent fórmula: 

t
g

v

s

b
hc sin

2
6,1

23/4









  

on: 

b= separació dels barrots o platines (mm) 

s= amplada dels barrots o platines (mm) 

v= velocitat al canal de desbast (m/s) 

g= acceleració de la gravetat (m/s2) 

t= inclinació del tamís o reixa respecte la vertical 

Per a calcular les pèrdues de càrrega en reixes s’empra la següent fórmula: 








 










g

vV
hc

27,0

1 22

 

on: 

0,7: Coeficient empíric que inclou els efectes de la turbulència i formació de remolins 

V: velocitat de circulació entre els barrots (m/s) 

v: velocitat d’aproximació (m/s) 

g: acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 



Implementació d’un tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant un MBR per a un cabal de 2.250m3/dia Pàg. 31 

 

B.3. Línia piezomètrica 

Els punts singulars de la línia piezomètrica es resumeixen a continuació: 

 

1. DADES BÀSIQUES         

  

 

Cabal 

Màxim 

entrada 

Cabal Màxim 

Pretractament Cabal Punta Cabal Mitjà 

  Cabal entrada (m3/h) 468,75 234,375 168,750 93,750 

  Cabal entrada (m3/s) 0,130 0,065 0,047 0,026 

  Cabal entrada pretractament (m3/s)   0,065 0,047 0,026 

  Cabal a biològic (m3/s)     0,047 0,026 

            

  NIVELLS         

  

Cota d'abocament d'aigua tractada 

  0,00     

  

Cota del terreny 

  10,00     

            

  
RESUM DE NIVELLS DE CÀLCUL 

  

Cabal 

Pretractament Cabal    Punta Cabal    Mitjà 

  

Nivell d'aigua a l'entrada dels canals de grollers (m) 

  10,26 10,28 10,16 

  

Nivell d'aigua a l'entrada de tamisat (m) 

  10,21 10,17 10,13 

  

Nivell d'aigua a l'entrada del desarenador (m) 

  9,88 9,86 9,84 

  

Nivell d'aigua màxim a l'homogeneïtzador (m) 

  9,60 9,60 9,60 

  

Nivell d'aigua màxim a l'entrada del reactor (m) 

    10,02 10,01 

  

Nivell d'aigua al tanc de membranes (m) 

    10,90 10,90 

  

Nivell d'aigua a la sortida de l'EDAR (m) 

    7,84 7,84 

  
Pèrdua hidràulica total de la instal·lació (m) 

  

 

2,44 2,32 
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2.DE TANC DE MEMBRANES A ARQUETA PERMEAT 

        

  

 
Cota d'aigua al tanc de membranes (m) 10,9 

 
Cota de coronació del tanc de membranes (m) 11,5 

 
Resguard del tanc de membranes (m) 0,6 

 
Cota de solera del tanc de membranes (m) 5,9 

 
Pèrdua de càrrega (bar) 0,3 

 
Pèrdua de càrrega (m.c.a.) 3,06 

 
Cota d'aigua a la sortida de membranes (m) 7,84 
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3.BOMBEIG A MEMBRANES 
   

 
Cabal mitjà 

  
m3/h 

 
93,75 

 
Cabal punta 

  
m3/h 

 
168,75 

 
Factor de recirculació 

   
4,00 

     
Cabal punta Cabal mitjà 

 
Cabal de bombeig 

 
m3/h 843,75 468,75 

 
Número de bombes en funcionament ut 8,00 8,00 

 
Número de bombes en reserva ut 2,00 2,00 

 
Cabal unitari bombes 

 
m3/h 105,47 58,59 

 
cabal unitari bombes adoptat 

 
m3/s 0,0293 0,0163 

 
Nivell d'aigua mínim a SORTIDA DEL REACTOR 9,75 9,75 

 
Nivell d'aigua a TANC DE MEMBRANES 

 
10,90 10,90 

- Desnivell Geomètric 
 

m 1,15 1,15 

       - Pèrdues lineals a la conducció 
   

 
Nº de conduccions actives 

 
ut 8,00 8,00 

 
Cabal 

  
m3/s 0,0293 0,0163 

 
Longitud 

  
m 10,00 10,00 

 
Coeficient de Colebroock, f 

  
0,025 0,025 

 
Diàmetre (m)  

 
DN125 m 0,125 0,125 

 
Superfície (m2) 

  
0,012 0,012 

 
Velocitat (m/s) 

  
2,39 1,33 

 
Pèrdua de càrrega en conducció m 0,58 0,18 

       - Pèrdues localitzades a la conducció general 
  

   
k=constant quantitat Quantitat*k 

 

 
Coeficient Posta en velocitat 1,00 1 1,00 

 

 
Coeficient Embocadura 0,50 1 0,50 

 

 
Coeficient Desembocadura 1,00 1 1,00 

 

 
Coeficient Te 

 
1,10 0 0,00 

 

 
Coeficient Vàlvula de tall 0,25 2 0,50 

 

 

Coeficient Vàlvula de 
retenció 2,50 1 2,50 

 

 
Coeficient Colze de 45º 0,17 0 0,00 

 

 
Coeficient Colze de 90º 0,30 3 0,90 

 

 
Total Coeficients 

  
6,40 

 

 
Pèrdua de càrrega a la sortida de la bomba 

 
1,32 

 

 
TOTAL 

   
7,72 

 

    

Cabal 
punta Cabal mitjà 

 
Pèrdues de càrrega localitzades 2,24 0,69 

 - Alçada manomètrica necessària 3,97 2,02 
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4. REACTOR BIOLÒGIC     

  

 

Cabal punta Cabal mitjà 

  Cabal (m3/s) 0,047 0,026 

  Nº  de línies de biològic 1 1 

  Coeficient recirculació 4,000 4,000 

  Cabal màxim de recirculació externa (m3/s) 0,1875 0,1042 

  Cabal màxim total per línia (m3/s) 0,234 0,130 

  Sortida de biològic Bombes submergides 

  Cota d'aigua a zona òxica (m) 10,00 10,00 

  Número d'orificis 4,00 4,00 

  Entrada a càmeres de mescla 

Orificis submergits secció 

quadrada 

  Secció de pas (m2) 0,09 0,09 

  Velocitat de pas (m/s) 0,65 0,36 

  Pèrdua de càrrega per comporta (m) 0,02 0,01 

  Resguard a biològic 1,477 1,493 

  Cota de coronació a biològic 11,50 11,50 

  Cota d'aigua a l'entrada del reactor (m) +/-  0,25 segons nivell 10,02 10,01 
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5.BOMBES A REACTOR BIOLÒGIC 
   

     
Cabal punta Cabal mitjà 

 
Cabal de bombeig 

 
m3/h 168,75 93,75 

 
Número de bombes en funcionament ud 2,00 1,00 

 
Número de bombes en reserva ud 1,00 2,00 

 
Cabal unitari bombes 

 
m3/h 84,38 93,75 

 

cabal unitari bombes 
adoptat 

 
m3/s 0,0234 0,0260 

       
 

Nivell d'aigua MÍNIM A L'HOMOGENEÏTZADOR 
 

5,30 5,30 

 
Nivell d'aigua a l'ENTRADA DEL REACTOR 

 
10,02 10,01 

- Desnivell Geomètric 
 

m 4,72 4,71 

       - Pèrdues lineals a la conducció 
   

       
 

Nº de conduccions actives 
 

ud 2,00 1,00 

 
Cabal 

  
m3/s 0,0234 0,0260 

 
Longitud 

  
m 18,00 18,00 

 
Coeficient de Colebroock, f 

  
0,025 0,025 

 
Diàmetre (m)  

 
DN120 m 0,120 0,120 

 
Superfície (m2) 

  
0,011 0,011 

 
Velocitat (m/s) 

  
2,07 2,30 

       
 

Pèrdua de càrrega en conducció m 0,82 1,01 

       - Pèrdues localitzades a la conducció general 
  

       
   

k=constant quantitat Quantitat*factor 
 

 

Coeficient Posta en 
velocitat 1,00 1 1,00 

 
 

Coeficient Embocadura 0,50 1 0,50 
 

 
Coeficient Desembocadura 1,00 1 1,00 

 
 

Coeficient Te 
 

1,10 0 0,00 
 

 
Coeficient Vàlvula de tall 0,25 2 0,50 

 

 

Coeficient Vàlvula de 
retenció 2,50 1 2,50 

 
 

Coeficient Colze de 45º 0,17 0 0,00 
 

 
Coeficient Colze de 90º 0,30 3 0,90 

 
 

Total Coeficients 
  

6,40 
 

 
Pèrdua de càrrega a la sortida de la bomba 

 
1,32 

 
 

TOTAL 
   

7,72 
 

    
Cabal punta Cabal mitjà 

 
Pèrdues de càrrega localitzades 1,69 2,09 

 - Alçada manomètrica necessària 7,23 7,81 
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6.HOMOGENEÏTZADOR       

  

 

Cabal màxim Cabal punta Cabal mitjà 

  Cabal total a homogeneïtzador (m3/s) 0,065 0,047 0,026 

  Tipus de sortida Bomba submergida 

  Cota màxima homogeneïtzador (m) 9,60 9,60 9,60 

  Alçada útil homogeneïtzació 4,50 4,50 4,50 

  Cota mínima homogeneïtzador (m) 5,10 5,10 5,10 

  Nivell mínim sobre solera mínim 1,00 1,00 1,00 

  Cota de solera homogeneïtzador (m) 4,10 4,10 4,10 

  Cota de coronació homogeneïtzador (m) 10,40 10,40 10,40 

  Resguard a homogeneïtzador 0,80 0,80 0,80 

  Tipus de sortida de seguretat Sobreeixidor 

  Cabal a sobreeixir (m3/s) 0,065 0,047 0,026 

  Cota d'aigua a canal (m) 9,76 9,72 9,68 

  Longitud d'abocador (m) 0,600 0,600 0,600 

  Làmina d'aigua sobre l'abocador (m) 0,155 0,125 0,084 

  Cota de l'abocador de formigó (m) 9,60 9,60 9,60 

  Resguard de l'abocador (m) 0,60 0,60 0,60 

  Cota aigües avall de l'abocador de sortida (m) 9,00 9,00 9,00 
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7. Conducció entre col·lectors de membranes i el dipòsit de permeat 

  

 

Cabal 

màxim 

Cabal 

punta 

Cabal 

mitjà 

  Cota aigua màxima a homogeneïtzador (m) 9,60 9,60 9,60 

  Cabal al col·lector (m3/s) 0,065 0,047 0,026 

  Diàmetre de la conducció (m) 0,300 0,300 0,300 

  Superfície de la conducció (m2) 0,071 0,071 0,071 

  Número de conduccions 1 1 1 

  Velocitat de la conducció (m/s) 0,921 0,663 0,368 

  Pèrdua de càrrega a posta a càrrega (m) 0,02162 0,01121 0,00346 

  Pèrdua de càrrega a descàrrega (m) 0,04324 0,02241 0,00692 

  Longitud de la conducció (m) 10 10 10 

  Reynolds 242378 174512 96951 

  Rugositat absoluta 0,00006 0,00006 0,00006 

  e/D 0,0002 0,0002 0,0002 

  Coeficient de fricció (àbac de Moody) 0,0287 0,0287 0,0287 

  Pèrdua de càrrega a conducció (m) 0,04136 0,02144 0,00662 

  Número de girs de 45º 2 2 2 

  Pèrdua per girs de 45º 0,03891 0,02017 0,00623 

  Número de girs de 90º 0 0 0 

  Pèrdua per girs de 90º 0,00000 0,00000 0,00000 

  Pèrdua total de càrrega (m) 0,14513 0,07524 0,02322 

  Cota d'aigua a la sortida de l'abocador del desarenador (m) 9,75 9,68 9,62 
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8.DESARENADOR-DESENGREIXADOR       

  

   

Cabal màxim 

Cabal 

Punta 

Cabal 

Mitjà 

  Cabal (m3/h) 0,065 0,047 0,026 

  Número de canals (ut) 1,00 1,00 1,00 

  Sortida a homogeneïtzador   Abocador 

  Cota màxima aigües avall de l'abocador (m) 9,75 9,68 9,62 

  Resguard l'abocador (m) 0,055 0,125 0,177 

  Cota de l'abocador de formigó (m) 9,80 9,80 9,80 

  Longitud de l'abocador (m) 1,77 1,77 1,77 

  Làmina d'aigua sobre l'abocador (m) 0,076 0,061 0,041 

  Cota d'aigua a sortida desarenador (m) 9,88 9,86 9,84 

  Resguard abocador 0,824 0,839 0,859 

  Alçada útil desarenador   2,520 2,520 2,520 

  Cota de solera desarenador 7,280 7,280 7,280 

  Cota de coronació desarenador 10,70 10,70 10,70 

  Pèrdues per fregament en canal, fórmula de Manning. 

  Ample de canal  (m): 1,77 1,77 1,77 

  Alçada de canal (m) : 2,52 2,52 2,52 

  Secció de pas (m²) 3,68 3,68 3,68 

- Velocitat circulació aigua m/s: 0,02 0,01 0,01 

  Coeficient de Manning per a formigó: 0,015 0,015 0,015 

  Radi hidràulic  (m): 0,54 0,54 0,54 

  Longitud canal  (m): 5,30 5,30 5,30 

  J ( Pèrdua ) (m/m) 0,00 0,00 0,00 

  Pèrdua de càrrega (m) 0,00 0,00 0,00 

  Nivell líquid a l'entrada del desarenador 9,88 9,86 9,84 
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9.CANAL DE TAMISAT       

          

  

 

Cabal màxim Cabal punta Cabal mitjà 

  Cabals (m3/s) 0,065 0,047 0,026 

  Sortida a desarenador Abocador 

  Cota aigües avall de l'abocador (m) 9,88 9,86 9,84 

  Resguard de l'abocador (m) 0,124 0,139 0,159 

  Cota de l'abocador de formigó (m) 10,00 10,00 10,00 

  Longitud de l'abocador (m) 0,735 0,735 0,735 

  Làmina d'aigua sobre l'abocador (m) 0,136 0,109 0,074 

  Cota de solera del canal(m) 9,30 9,30 9,30 

  Cota d'aigua a sortida canal tamisat(m) 10,14 10,11 10,07 

  Resguard a tamisat 0,564 0,591 0,626 

  Cota de coronació a tamisat 10,70 10,70 10,70 

  Pèrdues al tamís 

  Nº de canals instal·lats 2 2 2 

  Nº de canals en funcionament 1 1 1 

  Cabal per línia (m3/s) 0,0651 0,0469 0,0260 

  Inclinació del tamís (graus) 35,0000 35,0000 35,0000 

  Inclinació del tamís (radians) 0,610865238 0,610865238 0,610865238 

  Ample de canal (m) 1,000 1,000 1,000 

  Ample útil a tamís (m) 0,333 0,333 0,333 

  Calat aigües amunt del tamís 0,250 0,200 0,150 

  Velocitat d'aproximació (m/s) 0,260 0,234 0,174 

  Encallament (%) 30 30 30 

  Gruix de les barres (mm) (d) 4 4 4 

  Número de barres 166 166 166 

  Separació entre barres (mm) (e) 2 2 2 

  Pèrdua de càrrega al tamís (m) 0,209 0,169 0,093 

  Pèrdua de càrrega per comporta de sortida tamisat 0,100 0,090 0,080 

  Pèrdua de càrrega total 0,021 0,015 0,007 

  Cota aigües amunt del tamís (m) 10,16 10,12 10,08 

  Pèrdua de càrrega per comporta d'entrada de tamisat 0,050 0,050 0,050 

  Cota d'aigua a l'arribada tamisat (m) 10,21 10,17 10,13 
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10.POU I REIXES DE GROLLERS       

  

 

Cabal Màxim Cabal Punta 

Cabal 

Mitjà 

  Cabals (m3/s) 0,065 0,047 0,026 

  Nº de línies 2 1 1 

  Cabal per línia (m3/s) 0,03255 0,04688 0,02604 

  Ample de canal 0,300 0,300 0,300 

  Colmatació (%) 30,000 30,000 30,000 

  Gruix de les reixes (mm) (d) 12,000 12,000 12,000 

  Llum entre reixes (mm) (e) 60,000 60,000 60,000 

  Velocitat de pas amb reixes colmatades (m/s) 1,125 1,620 0,900 

  Velocitat d'aproximació (m/s) 0,758 1,091 0,606 

  Pèrdua de càrrega a reixes (m) 0,050 0,104 0,032 

  Cota d'aigua aigües avall de les reixes (m) 10,21 10,17 10,13 

  Cota d'aigua aigües amunt de les reixes (m) 10,26 10,28 10,16 

  Alçada útil del canal 0,14 0,14 0,14 

  Cota de solera dels canals de grollers (m) 10,00 10,00 10,00 

  Cota de coronació dels canals de grollers (m) 10,70 10,70 10,70 

 

11. SOBREEIXIDOR   

  

 

Cabal Màxim 

  Cabal Màxim entrada a planta (m3/s) 0,130 

  Cabal Màxim a pretractament (m3/s) 0,065 

  Cabal a sobreeixir (m3/s) 0,065 

  Cota d'aigua màxima al pou de grollers (m) 10,30 

  Longitud d'abocador (m) 2,000 

  Làmina d'aigua sobre l'abocador (m) 0,070 

  Cota de l'abocador de formigó (m) 10,30 

  Resguard de l'abocador (m) 1,10 

  Cota aigües avall de l'abocador de sortida (m) 9,20 
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ANNEX C: 

Dimensionat i paràmetres de procés
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C.1. Arqueta d’arribada i desbast 

C.1.1. Pou de grollers 

L’aigua bruta arriba al pou de grollers per gravetat mitjançant dues conduccions DN 500 mm 

cadascuna.  

Dades de partida: 

Cabal mitjà: 93,75 m3/hora 

Cabal màxim: 2,5 x Qm = 234,375 m3/hora 

Número de unitats: 1 

El pou de grollers es dimensiona segons la Taula C.1.1 i la Taula C.1.2. 

Paràmetre Rang 

usual [14] 

Valor adoptat 

Temps de retenció a cabal de disseny (minuts) [1;4] 4 

Velocitat ascensional a cabal de disseny (m/minut) [0,5;3] 0.523 

Relació longitud/amplada del pou [1;3] 4/3 

Metres cúbics de residus per 1000 m3 d’aigua residual a 

cabal de disseny 
[0,1;1] 1 

Metres cúbics de residus per 1000 m3 d’aigua residual amb 

tempesta 
3 3 

Paràmetres de disseny resultants: 

Paràmetre Valor resultant 

Volum útil [m3] 6,25 

Superfície [m2] 3 

Taula C.1.1 Paràmetres usuals i adoptats pel pou de grollers 
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Profunditat útil [m] 2.08 

Longitud [m] 2 

Amplada [m] 1,5 

Temps mitjà de residència a cabal màx. [min.] 1,6 

Velocitat ascensional a cabal màxim [m/min.] 1.302 

Producció normal d’arena i residus secs (m3/dia) 2,25 

Producció màxima d’arena i residus secs (m3/hora) 0,703125 

La recollida de grollers es realitzarà mitjançant una cullera bivalva de 100 l de capacitat 

subjectada mitjançant un polipast manual de 1.000 kg, amb una potència unitària de 4,1 kW. 

Els residus es dipositaran a un contenidor metàl·lic de 4,25m3 de capacitat. 

S’instal·la un sobreeixidor amb reixa manual per a embussaments, manteniment i cabals 

extrems de 5xQm. 

Amplada 2 m 

Profunditat 0,4 m 

C.1.2. Reixes de grollers 

Dades de partida: 

Cabal mitjà: 93,75 m3/hora 

Cabal màxim: 2,5 x Qm = 234,375 m3/hora 

Tipus de reixes: autorentants 

Número de reixes instal·lades: 3 

Número de reixes en funcionament: 

Taula C.1.2 Paràmetres de disseny del pou de grollers 
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 A cabal mitjà:  1 

 A cabal punta:  1 

 A cabal màxim: 2 

Les reixes de grollers es dimensionen segons la Taula C.1.3 i la Taula C.1.4. 

Paràmetre Rang usual [14] Valor adoptat 

Velocitat de pas entre barres a cabal de disseny 

amb reixa bruta [m/s] 
[0,8;1] 0,9 

Gruix de barres [mm] [8;15] 12 

Distància entre barres (llum) [mm] [30;100] 60 

Resguard del canal [m] [0,3;0,6] 0,3 

Angle de inclinació de les barres [º] [45;90] 60 

Màxima colmatació entre dos neteges [%] [20;40] 30 

Relació profunditat útil/amplada del canal [m/m] Amplada mínima 0,3 0,45 

  

Taula C.1.3 Paràmetres usuals i adoptats del pou de grollers 
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Paràmetres de disseny resultants: 

Paràmetre Valor resultant 

Superfície útil del canal a cabal mitjà [m2] 0,04296 

Velocitat de pas entre barres a cabal de disseny amb reixa neta [m/s] 0,63 

Velocitat de pas entre barres a cabal màxim amb reixa neta [m/s] 0,7875 

Velocitat de pas entre barres a cabal màx. Amb reixa colmatada 

[m/s] 
1,125 

Velocitat d’aproximació a cabal de disseny [m/s] 0,60621 

Amplada del canal [m] 0,30897  0,3 

Profunditat útil del canal [m] 0,13903  0,1423 

Profunditat total del canal [m] 0,43903 0,45 

Es preveu la instal·lació de sis comportes manuals de tipus canal i dimensions 0,3x0,45m. 

L’extracció dels residus es fa mitjançant cargol premsa que els aboca a contenidor. 

Taula C.1.4 Paràmetres de disseny de les reixes de grollers 
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C.2. Tamisat 

Es dissenyen dos tamisos dinàmics rotatius en paral·lel (un en reserva) d’aigües residuals 

amb rentat i prensat de residu tipus Huber Rotamat Ro2 o similar. Els dos seràn idèntics 

amb les següents característiques: 

Cabal mitjà: 93,75 m3/hora 

Cabal màxim: 2,5 x Qm = 234,375 m3/hora 

Llum de malla: =< 3 mm 

Cota mínima d’entrada d’aigua: -0,6 m 

Es considera un cabal màxim de 2,5 per a situacions extremes puntuals. 

Es projecten així dos tamisos en paral·lel (un en reserva) d’aigües residuals amb rentat i 

prensat de residu tipus Huber Rotamat Ro2 o similar. Els dos seran idèntics i tindran les 

característiques detallades a la Taula C.2.1. 

 

 

 

Els sòlids desbastats s’aboquen a un contenidor de sòlids de 5m3. Se’n projecten 2, un en 

reserva. 

Es preveu la instal·lació de dues comportes manuals de tipus canal i dimensions 0,4x1m. 

Número de reixes 1,00 Uts. 

Llum de pas 2 mm 

Coeficient de pas 1/3 adim. 

Amplada del canal 1 m 

Longitud del canal  5 m 

Profunditat del canal 1 m 

Pendent del canal -2 % 

Angle del compactador 35,00 º 

Alçada de descàrrega 2 m 

Sequedat compactats 30 % 

Potència instal·lada 1,1 Kw 

Taula C.2.1 Paràmetres del tamís [13] 
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C.3. Desarenador – desengreixador 

C.3.1. Dimensionat 

Es construirà un desarenador-desengreixador airejat dissenyat per a treballar amb el 

següent règim de cabals: 

Cabal mitjà: 93,75 m3/hora 

Cabal màxim: 2,5 x Qm = 234,375 m3/hora 

El desarenador-desengreixador es dimensiona segons els valors de la Taula C.3.1. 

Paràmetre 
Valor 

Interval típic Valor adoptat 

Càrrega hidràulica a Q màx. <70 m3/m2/hora 25 

Velocitat horitzontal <540 m/hora 25,5-63,7 

Temps de retenció a cabal punta 2-5 min 5 

Relació longitud-amplada 3:1 a 5:1 4:1 

Profunditat 2 - 5 m  2,52 

Relació amplada-profunditat  1:1 a 5:1 1,6:1 

Longitud  7,5 a 20 m  5,3 

Amplada 2,5 a 7 m  1,77 

Subministrament d’aire 8-10 Nm3/h/m2 7,4 Nm3/h/m2 

Per a dissenyar l’equip s’imposa un temps de retenció hidràulic a cabal màxim de 3 minuts, 

una càrrega hidràulica de 50 m3/m2/hora, una relació logintud-alçada de 4:1 i una relació 

amplada-profunditat de 1,6:1. Amb aquests valors dimensionem de la següent manera: 

 Temps de retenció hidràulic a cabal màxim de 5 minuts: 
 

Volum útil total= 5 min * 234,375 m3/h / 60 = 19,53 m3 
 

 Velocitat ascensional a cabal màxim de 25m/h (càrrega hidràulica): 
 

Superfície làmina d’aigua = 234,375 m3/h / 25 m/h = 9,375 m2 
 

 Relació longitud-amplada de 3:1 

Longitud = (9,375m2 x 3m/m)^1/2 = 5,3m 

Ample total= 5,3m / 3m/m= 1,77m 

Taula C.3.1 Paràmetres típics i adoptats del desarenador-desengreixador [9] 
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Alçada trapezoïdal = m
m

88,0
45sin

45cos

2

77,1
  

Superfície transversal = 19,53m3 / 5,3m = 3,68 m2 

Alçada recta = m
m

mm
m

64,1
77,1

2

88,077,1
68,3 2






   

 Subministrament d’aire 7,4 Nm3/h/m2 de superfície horitzontal de la zona de 
desarenat: 

Aire necessari = 1,22m x 5,3m x 7,47,4Nm3/h/m2 = 47,8 Nm3/h 

L’equip tindrà les següents dimensions unitàries: 

Ample de zona de desarenat:    1,22m 

Ample de zona de desengreixat:   0,4m 

Ample total desarenador desengreixador:  1,77m 

Alçada trapezoïdal:     0,88m 

Alçada recta:     1,64m  

Alçada útil total:    2,52m  

Longitud útil:     5,3m 

Superfície làmina d’aigua:   9,375m 

Superfície transversal:    3,68m2 

Volum total útil:     19,53m3 

Amb aquestes dimensions obtenim els següents paràmetres operacionals: 

Velocitat transversal a cabal mitjà: 93,75/3,68 = 25,5 m/h 

Velocitat transversal a cabal màxim: 234,375/3,68 = 63,7m/h 

Velocitat transversal a cabal punta: 168,75/3,68 = 45,86 m/h 

Temps de retenció a cabal mitjà: 19,53/93,75x60 = 12,5 min 
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S’instal·laran 5 difusors de bombolla gruixuda equidistants d’un cabal màxim de 10 m3/h 

alimentats per un bufador de capacitat 25-100 m3/h. 

C.3.2. Producció d’arena. 

Pel càlcul de la producció d’arenes s’adopten els següents valors típics: 

 Taxa de 0,25m3 d’arena per cada 1000 m3 d’aigua tractada a cabal disseny. 

 Concentració d’arena a l’aigua aspirada pel desarenador 4% 

Quantitat d’arena seca extreta = 93,75m3/h x 24h/d x 0,25m3 / 1000m3 = 0,5625m3/dia 

Cabal mescla d’aigua i sorra a extreure= 0,5625m3 arena/dia / 0,04 = 14,0625 m3 

mescla aigua-arena /dia 

Per calcular la bomba necessària es treballa amb la producció màxima d’arena. 

 Taxa de 3m3 d’arena per cada 1000 m3 d’aigua tractada a cabal màxim. 

 Concentració d’arena a l’aigua aspirada pel desarenador 4% 

Quantitat d’arena seca extreta = 234,375m3/h x 3m3 / 1000m3 = 703,125l/h 

Cabal mescla d’aigua i sorra a extreure = 703,125l/h / 0,04 = 17578,125 l/h 

Es preveu l’extracció d’aquest cabal amb una bomba centrífuga vertical de 18 m3/h i 4m.c.a. 

que funcionarà 47 minuts cada dia en condicions normals. 

C.3.3. Producció de greixos i flotants 

Per al càlcul de la producció de greixos i flotants s’estimen els següents valors: 

Concentració mitja de greixos i flotants a l’aigua residual: 29 gr/m3 

Eliminació prevista: 90% 

Concentració de greixos i flotants a l’aigua extreta: 20gr/l 

Cabal de greixos extret: 

diakg
diahhm

/725,58
1000

9,029/24/75,93 3




 

Cabal de la mescla aigua-greixos: 
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diam
lg

diakg
/394,2

/20

/725,58
  

Els greixos s’extreuen amb una bomba excèntrica de 5,8m3/h que els aboca a un 

concentrador de greixos. Posteriorment s’aboquen a un contenidor de 1,1m3. 
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C.4. Homogeneïtzador 

C.4.1. Dimensionat 

Els mòduls de membranes instal·lats tenen la capacitat de treballar amb cabals variables de 

fins a 1,8 vegades el cabal nominal. Els biorreactor es dissenyarà tenint en compte 

probables variacions de cabal i tindrà, a més, certa capacitat de variació de nivell. Tenint 

això en compte, l’homogeneïtzador es dissenyarà segons l’evolució diària típica a cabal mitjà 

i s’afegirà un marge. Pel mateix motiu, es projectarà un nivell a partir del qual el bombeig al 

reactor augmentarà.  

Període 
[hores] 

Volum aportat durant 
el període, m^3 

Acumulació d'aigua al 
tanc, m^3 

0-1 83,89830508 -9,851694915 

1-2 67,11864407 -26,63135593 

2-3 50,33898305 -43,41101695 

3-4 39,66101695 -54,08898305 

4-5 32,03389831 -61,71610169 

5-6 30,50847458 -63,24152542 

6-7 36,61016949 -57,13983051 

7-8 62,54237288 -31,20762712 

8-9 108,3050847 14,55508475 

9-10 125,0847458 31,33474576 

10-11 129,6610169 35,91101695 

11-12 131,1864407 37,43644068 

12-13 129,6610169 35,91101695 

13-14 123,559322 29,80932203 

14-15 117,4576271 23,70762712 

15-16 106,779661 13,02966102 

16-17 99,15254237 5,402542373 

17-18 99,15254237 5,402542373 

18-19 100,6779661 6,927966102 

19-20 111,3559322 17,6059322 

20-21 122,0338983 28,28389831 

21-22 122,0338983 28,28389831 

22-23 115,9322034 22,18220339 

23-24 105,2542373 11,50423729 

Taula C.4.1 Evolució horària del subministrament i acumulació d’aigua a 

l’homogeneïtzador 
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Com es pot observar a la Taula C.4.1. elaborada a partir de les dades de l’apartat 5.1 de la 

memòria, en condicions normals d’operació només hi ha un període en que l’entrada d’aigua 

és inferior al cabal mitjà (i, per tant, el volum a l’homogeneïtzador disminuirà) i un altre en 

que és superior. Així, per calcular el volum mínim de l’homogeneïtzador cal sumar 

l’acumulació d’aigua d’un o altre període (ja que seran idèntics). El Vmin per esmorteir la 

variació diària a cabal mitjà és de 347,29 m3. Considerant un 30% de marge obtenim el 

següent volum per l’homogeneïtzador: 

Vútil = 450 m3 

Es dimensionar l’homogeneïtzador de manera que l’alçada corresponent al volum mínim i 

màxim permetin el funcionament correcte de l’agitador-airejador i de l’equip de bombeig 

(alçada mínima de 1m, màxima 5,5m).  

Així, les característiques del tanc són:  

- Volum útil: 450 m3 
- Alçada mín: 1 m 
- Amplada: 9m 
- Alçada màxima: 5,5 m 
- Longitud: 450 / 9 / (5,5 – 1) = 11 
- Temps de retenció= V/Q  

o A cabal mitjà: 4,8 hores  
o A cabal punta: 2 ,6 hores 
o A cabal màxim: 1,92 hores 

C.4.2. Agitació aireació 

Per ajudar a aconseguir una bona laminació del cabal d’entrada és necessari agitar l’aigua 

de l’homogeneïtzador. Com que el temps de retenció a cabal mitjà de l’homogeneïtzador és 

elevat (4,8h), és convenient airejar el tanc per evitar que les aigües es tornin sèptiques i 

produeixin males olors. La potència a aportar és d’uns 6 W/m3 [17]. 

En el nostre cas necessitem subministrar com a mínim 2700 W i 5m3/min. Així s’instal·la un 

agitador airejador Flygt FloGet de les següents característiques [15]. 

Model: Flo-Get N112-31 

Potència motor [kW]: 3,1  

Transferència d’aire [aire/s]:  

A alçada mín.: 18 

A alçada màx.: 12,5  
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C.4.3. Nivells a l’homogeneïtzador 

Es projecten els següent  dos nivells a l’homogeneïtzador: 

Mínim: Aturarà el transvasament al reactor. Situat a 1m 

Màxim: Augmentarà el transvasament al reactor a 1,8Qm emprant dos bombes. Es situarà 

de manera que s’activi si es supera el marge de variació de nivell diari a cabal mitjà centrat a 

l’homogeneïtzador. (347,29 / 2 / 9 /11) + ((5,5-1)/2) + 1 = 5 m 

Entre el nivell mínim i màxim funcionarà una sola bomba a Qm. 

C.4.4. Sobreeixidor 

Per a prevenir períodes de cabal màxim extraordinàriament llargs i possibles fallades dels 

equips, es projecta un sobreeixidor dimensionat a l’annex B.. 
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C.5. Reactor biològic i membranes de filtració 

Com que la temperatura limitant en el càlcul dels temps de retenció és la més baixa, aquests 

es fan per a 12ºC. En canvi, per al subministrament d’oxigen es considera la temperatura 

més elevada de disseny, 22ºC. 

C.5.1. Dades de disseny 

Les dades de disseny es poden veure a la Taula C.5.1. 

Cabal mitjà diari 2250,00 m3/dia 

Cabal mitjà horari 93,75 m3/hora 

Cabal punta  168,75 m3/hora 

   
 Entrada Sortida  

DBO5 mitjana 250 5 mg/l 

DQO mitjana 500 50 mg/l 

Sòlids en suspensió 250 2 mg/l 

Nitrogen total 40 8 mg/l 

Fòsfor total 10 2 mg/l 

   
 Tmin Tmax  

Temperatura del licor 12,00 22 ºC 

Taxa de desnitrificació 0,017 0,034 gN/gMLSS·d 

Taxa de nitrificació 0,011 0,029 gN/gMLSS·d 

Recirculació interna adoptada 4,00 s/Qm 

   

MLSS a cambra de nitrificació 10,00 g/l 

Producció de fangs 0,60 kgMS/kgDBO5
elim. 

N-NTK a fangs de purga 10,00 % N/kgMLSS 

P a fang de purga 5,44 % P/kgMLSS 

C.5.2. Mòduls de membranes 

Les característiques dels mòduls de membranes es presenten a la Taula C.5.2 i a la Taula 

C.5.3. A la Figura C.5.1 es pot apreciar l’aspecte dels mòduls de membranes dimensionats. 

  

Taula C.5.1 Dades de disseny 
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 Temperatura 12 22 ºC 

Tipus de mòdul aplicable EK400  

Superfície de filtració per 
cartutx 

0,8 m2 

# de cartutxos per mòdul 400 unitats 

Flux de càlcul a cabal mitjà 0,43 0,64 m3/m2/d 

Flux de càlcul a cabal punta 0,86 1,20 m3/m2/d 

# de cartutxos necessari 4186,05 2812,5 unitats 

# de mòduls necessari 10,47 7,03 unitats 

# cambres de membranes 
adoptat 

1 unitats 

# línies de mòduls per 
cambra 

2 unitats 

Mòduls necessaris per línia 5,23 3,52 unitats 

Mòduls adoptats per línia 5 unitats 

# total de mòduls adoptat 10 unitats 

Total de cartutxos disponibles 4000 unitats 

Fluxe resultant a cabal mitjà 0,45 m3/m2/d 

Fluxe resultant a cabal punta 0,81 m3/m2/d 

Cabal màxim de permeat per 
canonada 

54 m3/h 

Diàmetre adoptat de 
canonada 

200 mm 

   

Rati d’aireació 7,00 l/min/cartut
x 

Demanda d’aire 1680,00 m3/h 

Kg d’oxigen aportats 15,05 12,18 KgO2/h 

Cabal unitari d’aire per 
bufador 

1680,00 m3/h 

Diàmetre adoptat per 
canonada 

200,00 mm 

 

Temperatura (ºC) 
Flux de permeació (m3/m2·dia) 

mitjà punta 

10 0,4 0,8 

13 0,45 0,9 

15 0,5 1,0 

20 0,6 1,2 

25 0,7 1,2 

30 0,8 1,2 

Taula C.5.2 Característiques de les membranes 

Taula C.5.3 Fluxos de permeació de les membranes Kubota [12] 
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C.5.3. Volums necessaris per nitrificació-desnitrificació 

Les diferents càmeres del reactor es dimensionen segons les taxes de desnitrificació i 

nitrificació de la Taula C.5.4. 

Temperatura adoptada del licor: 12,00 22 ºC 

Taxa de desnitrificació: 0,017 0,034 gN/gMLSS·d 

Taxa de nitrificació: 0,011 0,029 gN/gMLSS·d 

Tenint en compte que: 

XV

A
r

ox

NIT


  

XV

B
r

anox

DES


  

On: 

rNIT: taxa de nitrificació [gN/gMLSS·d] 

Figura C.5.1 Mòdul de membranes submergit Kubota [12] 

Taula C.5.4 Taxes de nitrificació i desnitrificació a 12 i 22ºC [21] 
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rDES: taxa de desnitrificació [gN/gMLSS·d] 

A: Càrrega a nitrificar [kgNH4/d] 

B: Càrrega a desnitrificar [kgNO3/d] 

Vox: Volum de la càmera de nitrificació [m3] 

Vanox: Volum de la càmera de desnitrificació [m3] 

X: Concentració de MLSS [kg/m3] 

Obtenim així els volums indicats a la Taula C.5.5, per a poder treballar amb els rendiments 

mencionats a l’apartat anterior. 

Temperatura adoptada del licor: 12,00 22 ºC 

Volum necessari per desnitrificació: 304,41 152,21 m3 

Volum necessari per nitrificació: 572.73 217,24 m3 

Volum necessari per nitrificació: 572.73 217,24 m3 

C.5.4. Definició geomètrica del reactor biològic 

Les dimensions adoptades pel reactor es mostren a la Taula C.5.6. 

  

Taula C.5.5 Volums necessaris per a nitrificació i desnitrificació 
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 Temperatura 12 22 ºC 

Tanc de desnitrificació   

   

# de càmeres  1  

Volum necessari del tanc 304,41 152,21 m3 

   

Dimensions:   

Longitud 6,50 m 

Amplada 9,00 m 

Profunditat 5,00 m 

Volum final 292,50 m3 

   

Tanc de preaireació   

   

# de càmeres  1  

   

Dimensions:   

Longitud 10,50 m 

Amplada 9,00 m 

Profunditat 5,00 m 

   

Tanc de membranes   

   

# de càmeres  1  

   

Dimensions:   

Longitud 6,00 m 

Amplada 9,00 m 

Profunditat 5,00 m 

   

Tanc de nitrificació 
(preaireació + membranes) 

  

   

Volum necessari del tanc, només per nitrificació 572.73 217,24 m3 

Volum final del tanc (membranes + preaireació) 742.50 m3 

C.5.5. Càlcul de l’edat mínima del fang per a nitrificació. 

Per a que tingui lloc la nitrificació, la velocitat de creixement de nitrosomones (m) ha de ser 

major que la velocitat de creixement de la resta de bactèries que constitueixen la biomassa 

(1/θc). Això s’expressa mitjançant la següent equació: 

Taula C.5.6 Definició geomètrica del reactor biològic 
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c

m



1

  

Alhora, la velocitat de creixement de Nitrosomones s’expressa mitjançant la següent 

fórmula: 

pHFactorFactorT
ODK

OD

NHNK

NHN

N

mm ,ª
)(

)(

04

4
max, 













  

On: 

max,m  = velocitat màxima de creixement de nitrosomones (0,8 d-1) 

ªFactorT  = 1,1^(t-20) 

t = temperatura del licor mescla (en aquest cas la limitant és 12ºC) 

DO = Concentració mitja d’ O2 mantinguda al reactor (es consideren 2ppm) 

K0 = constant de saturació de l’oxigen (0,40 ppm d’O2) 

KN = Constant de saturació del n-NH4
+ (per a 12 ºC és 1 ppm) 

N-NH+
4 = Concentració de nitrogen amoniacal al reactor (1,6 ppm) 

Factor pH = 1-0,83x(7,2-pH). Si pH > 7,2  Factor=1. (Factor =1) 

pH = 7,5 aprox. 

S’obté així una velocitat de nitrificació: 

m = 0,188 dies-1 

I, per tant, l’edat mínima del fang requerida per a la nitrificació considerant un factor de 

seguretat de 1,5 serà: 

diesc 98,75,132,55,1
188,0

1
min,   

L’edat del fang en el reactor es pot calcular de la següent manera: 

XpQ

XV

Pm

c



  = 33,3 dies 
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On: 

c = Edat del fang 

V = Volum del reactor 

X = Concentració de MLSS al reactor 

PmQ = Cabal de purga mitjà 

Xp = Concentració de MLSS a la purga (= X) 

Com que θc > θcmin tindrà lloc la nitrificació. 

C.5.6. Nitrificació-Desnitrificació 

C.5.6.1. Nitrificació 

Per a conèixer la quantitat de nitrogen que s’haurà d’oxidar és necessari estimar la 

composició del nitrogen a l’aigua residual. Un repartiment típic és el següent: 

NTKINF = NTK de l’influent = 40 ppm 

NH4 ef = Nitrogen amoniacal a l’efluent NTKinert = Nitrogen d’entrada inert = N orgànic 

soluble no biodegradable + N orgànic soluble biodegradable no amonitzable = 1,6 

ppm 

NTKSS = Nitrogen associat als SS de l’efluent (6% SSef.) = 0,12 ppm 

NTKBIO = consumit per la biologia del procés (nitrogen a purga de fangs) = 

ppmdiakgN 7,14
2250

33075
/075,331,06,0

1000

)5250(2250



 

Així, en parts per milió, obtenim que el nitrogen oxidable és: 

NTKox = NTKINF – NH4 ef – NTKinert – NTKSS e - NTKBIO = 40 – 1,6 – 1,6 - 0,12 – 14,7 = 22 ppm 

C.5.6.2. Desnitrificació 

La màxima concentració de nitrogen com a nitrat que podria desnitrificar-se a la zona 

anòxica ve donada per l’expressió: 
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EbhT

fxKEYYPfbs
SbiDc

186,2

1 2  

On: 

Sbi:  Concentració de DQO biodegradable a l’efluent 

 1,5·DBO5 = 375ppm 

fbs: Relació entre la DQO ràpidament biodegradable i la DQO biodegradable. 

 (0,33 per a aigua decantada i 0,24 per a aigua no decantada): 0,24 

P: Relació DQO/MLVSS: 1,5 mgDQO/mgMLVSS 

Y: Coeficient de creixement de les bactèries heteròtrofes: 

0,45mgMLVSS/mgDQO 

E: Edat del fang: 33,3dies 

K2: Coeficient de desnitrificació: 

 0,1·1,8T-20mgN-NO3H/mgMLVSS/dia 

 0,054 a T=12ºC 

fx: fracció dels MLVSS existents ala zona anòxica: 042 

bhT: Coeficient de decreixement de les bactèries heteròtrofes 

 0,24·1,029T-20 l/dia 

 0,191 a T=12ºC 

T: Temperatura a la que s’esdevé la nitrificació. Considerem T=12ºC 

Així: 

 

Dc = 27,54 ppm 

Dc > NTKox 



Implementació d’un tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant un MBR per a un cabal de 2.250m3/dia Pàg. 63 

 

C.5.6.3. Nitrogen a l’efluent 

Així, a l’efluent obtenim 8 ppm de NTK constituïts de la següent manera: 

1,6 ppm de nitrogen amoniacal 

1,6 ppm de nitrogen inert 

0,12 ppm de nitrogen associat als SS 

4,68 ppm de nitrats 

C.5.6.4. Balanç de nitrificació-desnitrificació 

Per a poder calcular el cabal de recirculació s’estudia el balanç de nitrificació-desnitrificació 

suposant les eficiències dels processos de nitrificació i desnitrificació i imposant la qualitat de 

l’efluent (Figura C.5.2). 

 

Del balanç anterior obtenim les següents equacions: 

%D· NO3(R) = 37,62 

Figura C.5.2 Balanç de nitrificació-desnitrificació 
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%N·( TKNox.(R) + 49,5) = 45,9 

NO3(R) = 4,68·Qr/1000 

TKNox.(R) = 1,6·Qr/1000 

Tenint una desnitrificació del 100%: 

%D = 100% 

%N = 73,6% 

Qr   = 8038 m3/h 

Factor de recirculació 3,6 

C.5.6.5. Càlcul de la recirculació interna 

Amb l’objectiu de connectar el tanc d’aireació amb el tanc de membranes, es disposa d’una 

estació de bombeig que alimenta el dipòsit de membranes. D’aquest dipòsit surt per gravetat 

la recirculació interna per una canonada única que conduirà el fang fins la capçalera del 

reactor, a la zona anòxica.  

Com s’ha detallat abans, el reactor biològic treballa amb una concentració de MVLSS de 

10.000 mg/l la qual s’ha de mantenir mitjançant el cabal de recirculació i de bombeig a 

membranes. La concentració de biomassa al tanc de membranes es fixa en 15.000 mg/l per 

als càlculs. Ambdós paràmetres estan dintre el marge 5.000–20.000 mg/l que recomana el 

fabricant de membranes. 

Amb aquestes condicions obtenim el següent balanç de massa i cabal al tanc de 

membranes: 

Qbombeig = Qpermeat + Qrecirculació 

Qb x 10.000 = Qp x 0 + Qr x 15.000 

Qb x 10.000 = (Qb – Qp) x 15.000 

Qb = 3x Qp 

Qr = 2 x Qp 

S’observa, considerant que el cabal de permeat és igual al cabal d’entrada, que el factor de 

recirculació calculat a partir del balanç (Qr=3,6) és suficient per assegurar una concentració 
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adequada de fangs al tanc de membranes. En tot cas i per a seguretat, prendrem un factor 

de recirculació de 4. 

C.5.6.6. Balanç de fòsfor 

Assumint que el 5,44% en pes dels sòlids volàtils dels fangs actius és fòsfor, 

s’aconsegueixen eliminar 8ppm de fòsfor a la producció diària de fangs.  

C.5.6.7. Rendiments globals 

Eliminació de DBO5: %98100
250

5250



 

Eliminació de SS: %2,99100
250

2250



 

Eliminació de N: %80100
40

840



 

Oxidació del NTK: %73,92100
22

6,122



 

Desnitrificació:  %06,77100
6,122

68,46,122





 

Eliminació de P: %80100
10

210



 

  

Càrregues d’entrada 

 

diakgDBOdiamkgDBO /5,562/2250250,0 5

3

5   

diakgSSdiamkgSS /5,562/2250250,0 3   

diakgPdiamkgDBO /5,22/225001,0 3

5   

diakgNTKdiamkgNTK /90/2250040,0 3   

diakgNTKdiamkgNTK oxox /5,49/2250022,0 3   



Pàg. 66  Annexos 

 

C.5.6.8. Càrregues a eliminar 

diakgDBOdiakgDBO /25,551
100

98
/5,562 55   

diakgSSdiakgSS /558
100

2,99
/5,562   

diakgPdiakgP /18
100

80
/5,22   

diakgNTKdiakgNTK /72
100

80
/90   

diakgNTKdiakgNTK oxox /9,45
100

73,92
/5,49   

diaNOkgNdiaNOkgN /37,35
100

06,77
/9,45 33   

C.5.6.9. Eliminació del fòsfor 

Producció diària de fangs biològics (fangs biològics purgats): 

0,60 kgMS/kgDBO5
elim. X 551,25kgDBO5

elim. = 330,75 kgMS/d 

Suposant un 75 % de sòlids volàtils en suspensió obtenim una purga de 248,06kgVSS/d 

Considerant un 1% de P als VSS eliminem 2,47kgP/d a la purga de fangs. 

A l’apartat 1.4.7 càrregues a eliminar s’ha determinat que s’han d’eliminar 18kgP/d. Així 

obtenim que hem de precipitar químicament 15,53kgP/dia; 6,9ppm. 

La precipitació química del fòsfor es realitzarà amb clorur fèrric (Cl3Fe). Per a calcular la 

quantitat de clorur fèrric necessària s’empra la relació estequiomètrica i un factor de 

seguretat de 2. El clorur fèrric es dosifica a la càmera d’aireació [17]. 

Fe3+ + HnPO3-n
4 > FePO4 + nH+ 

Pes molecular clorur fèrric 162,1 

Pes molecular FePO4:  

Pes molecular fòsfor: 30,97 
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Densitat líquida: 1,345-1,490 kg/l 

Concentració de clorur fèrric comercial: 40% 

Clorur fèrric necessari:  

diaFelitresCl
kg

FelCl

molP

FemolCl
diakgP /3,290

40

100
2

4,1

1

1

1,162

1

1

97,30

1
/53,15 3

33   

Sistema d’emmagatzematge:  

. Tipus: Contenidor 

. Autonomia de subministrament (dies): 15 

. Volum d’emmagatzematge requerit (l): 4354.5 

. Nº de dipòsits: 5 

. Volum emmagatzemat adoptat (l): 5.000 

. Temps d’emmagatzematge adoptat (dies): 17.22 

. Nº de bombes dosificadores: 2 

. Nº de bombes en funcionament: 1 

. Nº de bombes en reserva: 1 

. Cabal unitari requerit (l/h): 12,10 

. Cabal unitari adoptat (l/h): 15,00 

. Pressió (Kg/cm2): 5,00 

. Potència (kW): 0,09 

C.5.6.10. Producció de fangs per via química 

Quantitat de P a eliminar via química (Kg/dia): 15,53 

Reactiu Emprat: Clorur Fèrric comercial 

Quantitat de ferro emprada (Kg/dia): 23,9 
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Rati de producció de fangs (Kg fangs/Kg Fe emprat): 2,5  

Producció de fangs per eliminació de fòsfor (Kg/dia): 59,74 

 

C.5.7. Paràmetres de procés 

A la Taula C.5.7 es resumeixen els paràmetres de procés del reactor. 

Volum final del reactor biològic  1035,00 m3 

Massa resultant de sòlids totals al reactor 11025,00 kg SSLM 

Càrrega màssica 0,051 kgDBO5/d·kgSSLM 

Temps de retenció - A cabal mitjà 11,04 h 

 - A cabal punt 6,13 h 

Producció diària de fangs biològics 330,75 kgMS/d 

Edat del fang resultant 33,3 d 

Producció diària de fang, Purga + 
Precipitació Química del Fòsfor 

390,49 kgMS/d 

C.5.8. Necessitats d’oxigen 

C.5.8.1. Oxigen necessari per la respiració endògena 

L’oxigen necessari per a la respiració és proporcional a la massa cel·lular present al reactor, 

i la constant de proporcionalitat depèn de la càrrega màssica a la que s’opera i a la 

temperatura de licor mescla. 

Segons el mètode emprat per CEDEX: Eckenfeldre, Lawrence i McCarty, aquesta constant 

es calcula segons la fórmula següent, adoptant com a valor de temperatura la màxima. 

20029,1)20(  t

rere KK  

El valor Kre(20) = 0,053 s’obté del Gràfic C.5.1. 

Taula C.5.7 Paràmetres de procés 
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056,0029,1053,0 2022  

reK  

Així doncs, el consum per a respiració endògena serà: 

0,056 kgO2/dia/KgMlss x 11025 kgMLSS = 617,40 kgO2/dia 

C.5.8.2. Oxigen necessari per a l’eliminació de DBO 

L’oxigen necessari per a eliminar la matèria biodegradable és proporcional a la DBO5 

eliminada amb una constant de proporcionalitat que depèn de la càrrega màssica a la que 

opera la planta. 

Aquesta constant de proporcionalitat s’obté segons el GràficC.5.1 i és  

Ksi = 0,664 kgO2 /KgDBO5 

0,664 kgO2a/KgDBO5 x 551,25 kgDBO5/dia = 365,86 kgO2/dia 

C.5.8.3. Oxigen necessari per a la nitrificació 

Per a la reacció que regeix el procés de nitrificació es necessiten 64 kgO2/14kgN eliminat. 

Així l’oxigen requerit per la nitrificació de 45,9 kgN/dia serà 209,83kg O2 

Gràfic C.5.1 Coeficients cinètics a 20ºC. Mètode Eckenfeld, Laurence i McCarty 
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C.5.8.4. Oxigen recuperat en el procés de desnitrificació 

En el procés de desnitrificació es recuperen 2,86 kg de O2 per kg de N-No3 consumit. Això 

suposa la següent recuperació d’oxigen: 

2,86 kgO2/kgN x 35,37 kgN/dia = 101,16 k O2/dia 

C.5.8.5. Necessitats punta d’oxigen 

Les puntes de cabal provoquen una necessitat punta d’oxigen que afecta en més gran 

manera l’oxigen emprat per síntesi que l’emprat per respiració endògena. 

Així, s’estima la punta horària d’oxigen de la següent manera: 

(O2 oxidar DBO5-O2 Desnitrificació + O2 oxidar N) * FactorPunta + (O2 Res.Endo)*0,78*FP 

= 71.67 kgO2 

C.5.8.6. Cabal d’aire estàndard necessari 

Oxigen a aportar a preaireació:  

12ºC: 71,67-15,05=56,62 

22ºC: 71,67-12,18=59,49 

Donat que el subministrament específic dels sistemes d’aireació està referit a condicions 

estàndard, s’ha de calcular la capacitat d’oxigenació OC. Això es fa de la següent manera 

[10]: 



1

0

10

*

10,





P

P

D

D

CC

C
OROC h

rls

s
 

On, 

C*
s,10:   Concentració de saturació d’oxigen en aigua pura a 10ºC. = 11,33 mg/l 

Cs:  Concentració de saturació d’oxigen a la cuba d’aireació a la temperatura del 

licor mescla. Depèn de la temperatura, la salinitat i els SS. En els nostres 

casos 

 

T=12ºC 
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Cs = 10,5mg/l 

T=22ºC 

Cs=8,5mg/l 

CL:   Concentració a mantenir al licor mescla= 2mg/l 

D10 i DT:  Coeficients de difusió a 10ºC i TºC en m2/seg. En els nostres casos 

tindrem: 

T=12ºC 

rD

D10 =0,935 

T=22ºC  

rD

D10 =0,854 

P0:   Pressió atmosfèrica a nivell del mar: 760mmHg 

Ph:   Pressió atmosfèrica a alçada de la planta: suposem 720 mmHg 

α:   Coeficient d’intercanvi entre el licor mescla i l’aigua pura: En el nostre 

cas, a l’emprar difusors és de 0,55 

Així obtenim: 

T=12ºC 

OC=OR·2,14 

T=22ºC 

OC=OR·2,56 

L’aire atmosfèric conté 20,9% d’oxigen en volum (23,9% en pes) i pesa 1,2 Kg/m3 a 20º a 

pressió atmosfèrica. Considerant una pressió atmosfèrica aproximada per a Port de la selva 

de 750mHg, la densitat a aquesta pressió és: 750/760·1,2 = 1,184Kg/m3. 
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Els Cabals d’aire estàndard necessaris punta suposant un rendiment del 40% dels difusors 

són els següents: 

T=12ºC 

1803,12 Sm3/h 

T=22ºC 

2323,38 Sm3/h 

C.5.8.7. Sistema d’aireació 

Les necessitats d’oxigen que determinaran els bufadors i difusors a instal·lar a la càmara 

d’aireació es resumeixen a les taules C.5.8 i C.5.9. 

 TEMPERATURA 12 22 ºC 

Necessitats d’oxigen: - Oxidar DBO5 365,86 kgO2/dia 

 - Oxidar Nitrògen 209,83 kgO2/dia 

 - Respiració endògena 617,40 kgO2/dia 

 - Desnitrificació -101,16 kgO2/dia 

Demandes totals d’oxigen:   

diària 1092,1 kgO2 

mitja horària 45,5 kgO2 

punta horària 71,67 kgO2 

Oxigen a aportar a preaireació 56,62 59,49 kgO2/h 

Cabal d’aire estàndard necessari 1803,12 2323,38 Sm3/h 

 

 

 Bufadors Difusors  

Elements instal·lats 1 583,00 unitats 

Cabal unitari 2450,00 4,2 Sm3/h 

C.5.9. Nivells del reactor 

Els diferents nivells es controlaran mitjançant reguladors de nivell AKO amb 6 metres de 

cable (que es plegaran per a situar-los a l’alçada desitjada). 

- El nivell mínim es situarà a 4,75 m d’alçada sobre la solera. 
- El nivell màxim es situarà a 5,25 m d’alçada sobre la solera. 

Taula C.5.8 Necessitats d’oxigen 

Taula C.5.9 Elements d’aireació del reactor 
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- El nivell màxim de seguretat es situarà a 5,75 m d’alçada sobre la solera. 
- El nivell màxim d’alarma es situarà a 6 m d’alçada. 

C.5.10. Agitació zona anòxica 

Rati agitació adoptat (W/m3): 7,7  
Nº agitadors 3 
Potència unitària (Kw): 0,75  
Volum de agitació (m3): 292,5  

C.5.11. Purga de fangs 

L’objectiu de la purga de fangs és mantenir constant la concentració de fangs biològics. Per 

a assolir aquest objectiu s’ha de purgar la producció de fangs tant químic com biològics que 

en aquest cas és de 390,49 kgMS/d. 

La problemàtica d’aquesta operació ve donada pel fet que no purguem fangs sinó licor 

mescla del reactor. Com es comenta a la memòria, la purga de fangs s’extreu de la càmera 

de membranes amb l’objectiu de purgar licor mescla amb la màxima concentració de fangs; 

però aquesta concentració és un valor que s’ha de determinar experimentalment. Per a una 

primera aproximació es considera una concentració del licor de 10 kg/m3. 

En un cas ideal la purga de fangs hauria de ser constant, però això faria necessari un control 

continu de la instal·lació i complicaria la gestió de l’espessidor. En el nostre cas els fangs es 

purgaran 7 hores al dia. 

Amb les consideracions anteriors: 

- Producció diària de fangs: 390,49 kgMS/d 
- Concentració: 10,00 kg/m3 (1%) 
- Cabal de fangs diari: 39,05 m3/dia 
- Cabal d’extracció de fangs: 2,6 m3/minut 
- Temps de purga: 7h 
- Cabal de purga: 5,58 m3/h 

Per a extreure aquest fang s’han previst dues bombes idèntiques, una en reserva, situades 

al sòtan de l’edifici de membranes que enviaran el fang a l’espessidor.  

Tipus de bomba: Càmera seca. 

Tipus de rodet: pas integral 

Cabal unitari adoptat: 6 m3/h 

Alçada d’elevació: 10 m.c.a. 
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Potència unitària motor: 1,5 kW 
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C.6. Espessidor 

Per a augmentar la concentració dels fangs i poder-los assecar, el licor mescla purgat 

s’envia a un espessidor per gravetat de planta circular. Es dissenya l’espessidor de manera 

que treballi amb un temps de retenció d’un dia. 

Els valors límit per aquest procés d’espessiment de fangs són els següents: 

Càrrega de sòlids: <35 kg/m2/dia 

Càrrega hidràulica: <0,4 m3/m2/h 

Així les característiques de l’espessidor que tractarà 39,05 m3/dia de fangs a 10 kg/m3 són 

les següents: 

Dimensions: 

Alçada cilíndrica útil: 4 m 

Diàmetre: 4 m 

Pendent del fons: 2,75/12 

Alçada part inclinada: 0,5 m 

Alçada útil part recta: 3,3 

Superfície: 12,5 m2 

Volum part recta: 41,25 m3 

Volum part cònica: 2,1m3 

Volum total: 43.35 m3 

Càrrega de sòlids: 31,24 kg/m3/dia 

Càrrega hidràulica: 0,13 m3/m2/h 

Temps de retenció: 1,11 dies 

Concentració de sortida dels fangs espessits: 3% 

Cabal de fangs espessits: 13,01 m3/dia 
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Cabal de sobrenedants: 26,03 m3/dia 

Potència motor: 0,55 kW 

Per a la desodorització d’aquest equip es preveu una coberta de PRFV. 
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C.7. Dipòsit de fangs 

Els fangs espessits s’extrauran de l’espessidor mitjançant una bomba helicoïdal (+1 en  

reserva) de 3m3/h detallada al l’annex H. que enviaran el fang a un dipòsit de fangs de 

superfície rectangular capaç d’acumular més de 3 dies la producció de fangs espessits. Les 

característiques d’aquest dipòsit són les següents: 

Tipus: planta rectangular 

Planta: 5x2,5 metres 

Alçada útil: 2,9 m 

Alçada total:3,5 metres 

Agitadors: 1 

Potència agitació: 1,5 kW  
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C.8. Assecat 

Els fangs acumulats al dipòsit de fangs es condueixen mitjançant una bomba helicoïdal (+1 

en reserva) de 3m3/h detallada l’annex H. a una centrífuga de deshidratació. Aquest equip 

funcionarà 5 dies a la setmana 8 hores cada dia. Així, els paràmetres de funcionament 

resultant són els següents: 

Subministrament diari de fangs: (7/5): 546,7kg/dia 

Cabal d’entrada: 18,21 m3/dia 

Subministrament horari de fangs(7/5/8): 68,34 kg/h 

Cabal horari d’entrada (7/5/8):  2,28 m3/h 

Unitats instal·lades: 1 

Unitats en reserva: 0 

Unitats en funcionament:1 

Cabal centrífuga adoptat: 3 m3/h 

Potència motor: 15 kW 

Concentració sortida: 22,00% 

Cabal de fangs deshidratats: 2,485 m3/dia 

A la sala de centrífugues es preveu un polipast manual de 2.500 kg que permetrà realitzar 

les operacions requerides. 

Per a un emmagatzemat de dos dies es disposen dos contenidors de 5m3, un d’ells en 

reserva. 
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C.9. Condicionament dels fang 

En el tram entre el dipòsit de fangs i la centrífuga de deshidratació es condiciona el fang. 

Per a que el procés d’assecat sigui efectiu s’ha d’afegir un floculant al fang. En el nostre cas 

dosificarem polielectròlit a raó de 6kg/1.000kgSS basant-nos en l’experiència en aquest tipus 

de fang. D’aquesta manera obtenim el següent: 

Pes matèria seca diària (MS):   546,7 kg/dia 

Quantitat de polielectròlit dosis mitja:  3,28 kg/dia 

     0,41 kg/hora 

El polielectròlit es troba en forma comercial en sacs de polielectròlit en pols. En canvi, el 

condicionament s’ha de fer en dilució. Per poder preparar i dosificar polielectròlit al 0,5%. es 

dissenya el següent equip preparador-dosificador: 

Dosificació nominal: 656 l/dia 

   82 l/h 

Bombes necessàries: 2 

Unitats en funcionament: 1 

Unitats en reserva: 1 

Cabal unitari adoptat: 100 l/h  

Potència motor: 0,37 kW 

Equips de preparació: 1 

Sistema de preparació: automàtic 

Dipòsits de preparació: 1 

Compartiments: 2 

Agitadors: 2 

Volum: 400 
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Potència agitadors: 0,25 

Necessitat d’emmagatzematge polielectròlit en pols per 15 dies: 49,2 kg 

Mètode d’emmagatzematge de polielectròlit: sacs de 25kg 

Número de sacs: 2 
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C.10. Desodorització 

Per a confinar l’aire olorós es projecten dos edificis (un que cobrirà el pretractament i un que 

cobrirà la deshidratació) i dues cobertes plàstiques (una a l’espessidor i una al dipòsit 

d’emmagatzematge de fangs). El volum a desodoritzar correspon al que resulta entre la 

superfície de l’aigua i les cobertes d’aquests elements de tancament. Els dos edificis 

serviran, alhora, per a protegir els equips. 

Els volums resultants són els següents: 

1) Pretractament 
 Edifici de pretractament:     658 m3 

2) Fangs 
 Edifici de deshidratació :   244m3 
 Espessidor:     33 m3 
 Dipòsit d’emmagatzematge de fangs:  35 m3 

El número mínim de renovacions d’aire per hora per a una bona desodorització és de 8. Per 

a calcular els cabals a desodoritzar resultants imposem 10 renovacions/hora (Taula C.10.1). 

 Volum(m3) renov./hora Cabal(m3/h) 
Cabal adoptat 

(m3/h) 

Edifici de pretractament 658 10 6580 7.000 

Edifici de deshidratació, 

espessidor i dipòsit 

emmagatzemat de fangs 

312 10 3120 3.200 

A la sortida del tractament, l’aire desodoritzat complirà els següents requisits: 

H2S <= 0,2 mg/m3 

CH3SH  <= 0,23 mg/m3 

NH3<= 0,2 mg/m3 

Anions <= 0,2 mg/m3 (expressats en metilamines). 

Taula C.10.1 Necessitats de ventilació per a desodorització 
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C.10.1. Equip de desodorització de pretractament 

Cabal total d’aire a tractar (m3/h):  7.000  

Composició     Aire+H2S+R-SH+NH3+R-NH 

Concentració de contaminants (ppm):  20,00  

Sistema de desodorització:    Biològic. 

La instal·lació de desodorizació consta de les següents unitats: 

- Una torre de humidificació compacta vertical de les següents característiques i 

dimensions: 

o Diàmetre (mm):    1.200 

o Alçada total aproximada(mm):  4.500 

o Gruix de construcció (mm):  5 

- Un ventilador centrífug a l’edifici de pretractament de les següents característiques: 

o Cabal (m3/h):    7.000,00 

o Pressió estàtica (Pa):   2.500 

o Potència (kW):    11,00 

- Una bomba centrífuga horitzontal de les següents característiques: 

o Cabal (m3/h):    10,00 

o Pressió estàtica (m.c.a.):  14,00 

o Potència (kW):    1,10 

- Un conjunt de tractament biològic integrat a una bassa d’obra civil de 64 m2 de 

superfície compost dels següents elements: 

o Bassa de 8x8x2,5 metres: 

o Graella de suport de la biomassa 

o Banda perifèrica d’estanqueïtat entre graella i mur interior 
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o Biomassa de les següents característiques: 

 TIPUS:    Biomix 

 Quantitat:    96 m3 

 Composició:   Bruc (100%) 

 Alçada de llit prevista: 1,5 metros 

o Sistema de reg superficial per a humidificar les capes superiors de la 

biomassa. 

Després de la posta en marxa, aquest equip requereix 6-8 setmanes fins a funcionar a ple 

rendiment. Els elements consumibles s’han de renovar cada 5 anys. 

C.10.2. Equip de desodorització de fangs 

Cabal total d’aire a tractar (m3/h):  3.200  

Composició     Aire+H2S+R-SH+NH3+R-NH 

Concentració de contaminants (ppm):  20,00  

Sistema de desodorizació:    Biològic. 

La instal·lació de desodorizació consta de les següents unitats: 

- Una torre de humidificació compacta vertical de les següents característiques i 

dimensions: 

o  Diàmetre (mm):    800 

o Alçada total aproximada(mm):  4.500 

o Gruix de construcció (mm):  5 

- Un ventilador centrífug a l’edifici de pretractament de les següents característiques: 

o Cabal (m3/h):    3.200,00 

o Pressió estàtica (Pa):   2.100 

o Potència (kW):    3,00 
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- Una bomba centrífuga horitzontal de les següents característiques: 

o Cabal (m3/h):   4,00 

o Pressió estàtica (m.c.a.): 14,00 

o Potència (kW):   1,10 

- Un conjunt de tractament biològic integrat a una bassa d’obra civil de 16 m2 de 

superfície compost dels següents elements: 

o Bassa de 4x4x2,5 metres: 

o Graella de suport de la biomassa 

o Banda perifèrica d’estanqueitat entre graella i mur interior 

o Biomassa de les següents característiques: 

 TIPUS:    Biomix 

 Quantitat:    24 m3 

 Composició:   Bruc (100%) 

 Alçada de llit prevista: 1,5 metros 

o Sistema de reg superficial per a humidificar les capes superiors de la 

biomassa. 

Després de la posta en marxa, aquest equip requereix 6-8 setmanes fins a funcionar a ple 

rendiment. Els elements consumibles s’han de renovar cada 5 anys. 
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ANNEX D: 

Estudi de seguretat i salut 
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D.1. Objecte de l’estudi 

El present Estudi de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte a prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals durant l’execució de les obres. El present document 

facilitarà unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a que aquesta dugui a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals. Tot això es farà 

en estricte compliment  del Reial Decret 1626/1997 de 25 d’octubre pel qual s’estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

En base a l’art. 7è seguint aquest estudi, el contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat 

i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions establertes 

en el present document. Aquest pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i 

salut. 

Una copia d’aquest pla de seguretat i salut haurà d’estar disponible a l’obra i una altre a 

disposició del comitè de seguretat i salut o, en el seu defecte, dels representats dels 

treballadors. Alhora s’ha de disposar  a l’obra d’un llibre d’incidències pel seguiment del pla i 

s’ha de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut de l’obra. 

L’objecte d’aquest estudi es llista a continuació:  

- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.  

- Organitzar la feina minimitzant el risc.  

- Determinar les instal·lacions i utensilis necessaris per la protecció col·lectiva i 

individual del personal.  

- Determinar les instal·lacions necessàries la higiene i el benestar dels treballadors.  

- Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.  

- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per l’ús correcte i segur 

de dels utensilis i maquinària que se’ls encomana.  

- Planificar la renovació de l’aire i l’evacuació d’aigua de pluja i residual..  

- Gestionar transport del personal.  

- Preveure primers auxilis i evacuació de ferits.  
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La responsabilitat de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el Pla de 

seguretat i salut recau en el contractista qui respondrà de les conseqüències que es puguin 

derivar de la no consideració de les mesures previstes. 
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D.2. Característiques de l’obra 

D.2.1. Descripció de l’obra 

Les obres consisteixen en la construcció de l’EDAR descrita en el projecte del que forma 
part aquest annex.  

 

D.2.2. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

Pressupost de seguretat i salut: ascendeix a 15.142,76 € (sense IVA). El pressupost es troba 

detallat a l’apartat H.2. dels annexos. 

Termini d’execució: El termini d’execució de l’obra civil i equipaments és de 12 mesos.  

Personal previst: Es preveu una mitja de 13 obrers treballant simultàniament en obra i un 

màxim de 18.  

D.2.3. Interferències i serveis afectats 

- Línies telefòniques  

- Línies elèctriques  

- Aigües potables  

- Col·lectors i canals  

- Vies de comunicació (camins, carretera, autopistes, línies ferrocarril)  

- Lleres públiques  
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D.3. Definició dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 

establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, s’haurà de tenir especial 

cura en els riscos més usuals de les obres del tipus que ens ocupa. Aquests riscos són tals 

com caigudes, talls, cremades i cops. 

Alhora s’han de considerar les possibles afectacions a estructures veïnes i minimitzar el risc 

d’incendi.  

D.3.1. Riscos professionals 

En moviment de terres i excavacions  

- Atrapaments per màquines i vehicles.  
- Atropellaments per màquines i vehicles.  
- Accidents de vehicles per excés de càrrega.  
- Caigudes, col·lisions i bolcades.  
- Caigudes de persones al mateix nivell.  
- Caigudes de materials.  
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).  
- Projeccions de partícules.  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques..  
- Explosions imprevistes.  
- Emanacions: Explosió. Incendi. Intoxicació.  
- Electrocucions.  
- Despreniments.  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
- Sobre esforços per postures incorrectes.  
- Ruptures de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.  
- Pols.  
- Soroll.  

En estructures, fonaments, obres de fàbrica i murs  

- Caiguda de persones a diferent nivell.  
- Caiguda de materials.  
- Caiguda d’eines.  
- Desploms de grues.  
- Balanceig de càrregues.  
- Desploma de parets de contenció, pous i rases.  
- Desploma d’edificacions contigües.  
- Contusions i torçades en peus i mans.  
- Ferides punyents en peus i mans.  
- Ferides per màquines talladores.  
- Erosions i contusions en manipulació de materials.  
- Espurnes de soldadures.  
- Bolcada de piles de materials.  
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
- Atrapament per màquines i vehicles.  
- Projecció de partícules.  
- Dermatitis.  
- Cremades.  
- Bolcats de peces prefabricades.  
- Electrocucions.  
- Soroll.  

En sosteniments  

- Cops de o contra objectes.  
- Atrapats per esfondrament.  
- Sobreesforços.  
- Caigudes del personal al mateix o diferent nivell.  
- Projeccions.  
- Esquitxades.  

En desenrunament, càrrega, transport i abocament  

- Atrapaments.  
- Caigudes del personal al mateix o diferent nivell.  
- Cops de o contra objectes.  
- Atropellaments i col·lisions.  
- Caigudes de material.  
- Pols.  

Elèctrics  

- Interferències amb línies de mitja tensió.  
- Influencia de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o a la presència de línies 
d’alta tensió.  
- Electricitat estàtica.  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
- Corrents erràtiques.  
- Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions.  

Medis i maquinària  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades,...  
- Interferències amb instal·lacions (aigua, llum, gas,...).  
- Desploma de maquinària d’obra (sitges, grues,...).  
- Riscs derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.  
- Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).  
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials i rebots.  
- Ambient excessivament sorollós.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes.  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.  
- Mutilacions  
- Vibracions.  
- Asfixies.  
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- Projeccions.  

D.3.2. Riscos de danys a tercers 

La circulació de terceres persones alienes a la obra un cop iniciats els treballs és la principal 

causa de risc de danys a tercers. Per això es delimitarà una zona de treball en la que operen 

les màquines, vehicles i operaris, i una zona de perill 5 metres al voltant de la primera zona.  

S’impedirà l’accés de persones alienes a la obra mitjançant cinta de balisat reflector.  

Els riscos de danys a tercers es resumeixen a continuació:  

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes i materials. 

- Atropellament. 

- Motivats pels desviaments de camins. 

- Motivats pels treballs a realitzar en les riberes.  
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D.4. Mesures de protecció i prevenció 

Els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.  

D.4.1. Mesures de prevenció col·lectives 

Senyalització general 

- Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 
- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, 

botes i guants. 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues sospeses, incendi i explosions. 
- Entrada i sortida de vehicles. 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 

prohibit aparcar. 
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor. 
- Cinta d’abalisat. 
- Ratllat de pistes. 

 

Instal·lació elèctrica 

- Conductor de protecció i pica o placa do posta a terra. 
- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per a 

força. 
- Il·luminació d’emergència. 
- Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

Desbrossat i aplanament 

- Avisador acústic en màquines. 

Excavació i buidats 

- Balles de contenció als límits de buidats. 
- Barana de protecció. 

Estructures 

- Xarxes tipus forca en edificació. 
- Xarxes horitzontals en digestors i obres de fàbrica en alçada. 
- Xarxes verticals i per a forat d’escala. 
- Baranes rígides en encofrats d’alçada. 
- Plataformes volants per a retirar elements d’encofrat. 
- Castellets de formigonat. 
- Vàlvules antirretorn en mànegues. 
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Construcció 

- Plataformes metàl·liques en voladís per a descàrrega de materials a plantes. 
- Xarxes horitzontals en forats.  
- Baranes 
- Baixants d’evacuació de deixalles 

Cobertes 

- Plataformes de seguretat al límit de la Roberta. 
- Cables per l’anclat de cinturons de seguretat. 
- Ganxos 

Instal·lacions de seguretat 

- Salvavides. 
- Cinturons de seguretat. 
- Cascos contra sorolls. 
- Equip complet de primers auxilis. 
- Extintor neu carbònica. 
- Extintors hídrics 
- Extintors de CO2 
- Extintors de pols química 

D.4.2. Mesures de protecció individuals 

Seran, com a mínim, les següents:  

Protecció del cap 

- Cascos per a totes les persones que participen a l’obra, inclusos els visitants 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Ulleres per a oxitall. 
- Mascaretes antipols. 
- Pantalla contra projecció de partícules. 
- Protectors auditius 
- Cascos per a alta tensió, classe E-AT 

Protecció del cos 

- Cinturons de seguretat. 
- Cinturons antivibradors 
- Granotes de treball. 
- Vestits d’aigua. 
- Mandil de cuir. 
- Armilla reflectant. 

Protecció extremitats superiors 

- Guants d’ús general. 
- Guants de goma fins. 
- Guants de cuir antitall. 
- Guants dielèctrics per a baixa tensió. 
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- Equip de soldador: guants, mandil, polaines, pantalles, etc. 

Protecció extremitats inferiors 

- Botes d’aigua. 
- Botes de seguretat de lona. 
- Botes dielèctriques. 
- Botes de seguretat de cuir. 

D.4.3. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar-hi.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors.  

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega.  

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes).  

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).  

D.4.4. Formació del personal 

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscos associats, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’emprar.  

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis..  

D.4.5. Medicina preventiva i primers auxilis 

- Farmaciola:  

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material específic en la Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball.  

- Assistència a accidentats:  
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S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’haurà de traslladar als 

accidentats per el seu ràpid i efectiu tractament.  

Es disposarà en l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels 

Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir un ràpid i adequat 

transport dels possibles accidentats als Centres d’assistència.  

- Reconeixement mèdic:  

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball.  

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat en 

els casos que la mateixa no provingui de la xarxa d’abastament de la població.  
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D.5. Normativa aplicable 

Existeixen diverses i nombroses normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball. En 

l’execució de l’obra s’aplicaran les normatives detallades a continuació. En cas de diferència 

o discrepància, predominarà la de major rang jurídic sobre la de menor. En el mateix cas, a 

igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la més antiga.  

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen:  

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO:26/08/92).  
Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o mòbils.  
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE:25/10/97).  
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.  
Transposició de la Directiva 92/57/CEE.  
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques.  
- LLEI 31/1995 de 8 de novembre (BOE:10/11/95).  
Prevenció de riscos laborals.  
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:  
- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE:31/01/97).  
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97).  
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el traball.  
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)  
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a 
escales de mà.  
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat i Higiene en el 
treball(O.09/03/1971).  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)  
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de carregues que porten 
riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.  
- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97)  
Disposicions mínimes de seguretat relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització.  
- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE:24/05/97)  
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics 
durant el treball.  
- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE:12/06/97).  
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilizació pels treballadors d’equips 
de protecció individual.  
- RD 1251/1997 de 18 de juliol (BOE:07/08/97)  
Disposicions mínims de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de 
treball.  
Transposició de la Directiva 89/665/CEE sobre utilització dels equips de treball.  
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el 
Treball.(O09/03/1971).  
- O. de 20 de maig de 1952 (BOE:15/06/52).  
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Reglament general sobre seguretat i higiene del treball en la construcció.  
Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE:22/12/53).  
O. de 23 de setembre de 1966 (BOE:01/10/66).  
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956.  
- O. de 31 de gener de 1940. Andamis: Cap.VIII, art.66 a 740 (BOE:03/02/40).  
Reglament general sobre seguretat i higiene.  
- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE:13/10/86).  
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de 
seguretat i higiene.  
Correcció d’errades: BOE:31/10/86.  
- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE:29/12/87).  
Nous models per a la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i 
tramitació.  
- O. de 31 de agost de 1987 (BOE:18/09/87).  
Senyalització, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de població.  
- O. de 23 de maig de 1977 (BOE:14/06/77).  
Reglament d’aparells elevadors per obres.  
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE:14/03/81).  
- O. de 28 de juny de 1988 (BOE:07/07/88).  
Introducció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció referent a grues-torre desmuntables per obres.  
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90).  
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89).  
Protecció dels treballadors front als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball.  
- O. de 9 de març de 1971 (BOE:16 i 17/03/71).  
Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball.  
Correcció d’errades: BOE:06/04/71  
Modificació: BOE:02/11/89.  
Derogats alguns capítols per: LLEI 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997, i RD 1215/1997.  
Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per distints medis de 
protecció personal de treballadors:  
- Resolució de 14 de desembre de 1974 (BOE:30/12/74): N.R.MT-1: Cascos no metàl·lics.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per soldadors.  
Modificació: BOE:24/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guants aillants d’electricitat.  
Modificació: BOE:25/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra 
riscos mecànics.  
Modificació: BOE:27/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aillants de 
maniobres.  
Modificació: BOE:28/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:06/09/75): N.R.MT-7: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: normes comuns i adaptadors facials.  
Modificació: BOE:29/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: filtres mecànics.  
Modificació: BOE:31/10/75.  
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- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants.  
Modificació: BOE:31/10/75.  
- Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE:10/09/75): N.R.MT-10: Equips de protecció 
personal de vies respiratòries: Filtres químics i mixtes contra amoníac.  
Modificació: BOE:01/11/75. 
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ANNEX E: 

Estudi d’impacte ambiental 





Implementació d’un tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant un MBR per a un cabal de 2.250m3/dia Pàg. 103 

 

E.1. Objectius 

La funció d’aquest estudi d’impacte ambiental és aconseguir la millor integració de l’EDAR 

en l’entorn ambiental en el que s’ubica. El present estudi identificarà els impactes derivats de 

l’execució de l’obra i l’explotació de l’EDAR i els valorarà en termes de salut i benestar 

humà. Això es fa amb l’objectiu d’elaborar un Programa de Vigilància Ambiental (d’ara 

endavant PVA) que inclourà les mesures necessàries per a minimitzar o compensar els 

inevitables efectes negatius de la implementació del projecte. 
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E.2. Previsió d’impactes 

La identificació d’impactes mediambientals susceptibles d’alteració degut al projecte s’han 

considerat tenint en compte tant les diferents operacions de construcció com de 

funcionament (annex G.). 

Així l’aplicació del projecte afectarà els elements mediambientals que es llisten a 

continuació. 

- Geologia. 
- Aigües; superficials i subterrànies. 
- Vegetació i fauna. 
- Paisatge. 
- Qualitat de l’aire (producció de pols i olors). 
- Nivell sonor. 
- Socioeconomia. 

E.2.1. Identificació de les accions origen dels impactes 

E.2.1.1. Fase d’execució 

Les accions generadores d’impactes de la construcció de l’EDAR són les següents: 

- Moviments de terres / obertura de rases 
- Àrees d’abastament de material. 
- Aplanat i desbrossat. 
- Obres auxiliars 
- Transport de materials 
- Compactats 
- Formigonat. 
- Construcció d’edificacions. 
- Abocaments accidentals. 
- Presència de mà d’obra. 

E.2.1.2. Fase d’explotació 

Les accions generadores d’impactes derivades de l’activitat de l’EDAR són les següents: 

- Desplaçament de vehicles. 
- Treball de maquinaria. 
- Processos de fermentació. 
- Generació de residus. 
- Presència d’edificacions. 
- Tractament d’aigües residuals. 
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E.3. Anàlisi del medi 

Per a dur a definir adequadament les mesures correctores dels impactes identificats, és 

necessari tenir un bon coneixement del medi al que afecten. 

E.3.1. Climatologia 

Port de la Selva es troba sota la influència del clima mediterrani. Aquest clima es caracteritza 

per la sequera estiuenca, l’escassetat i irregularitat de les precipitacions i unes temperatures 

moderades. La península del cap de Creus és inclosa a la regió de tramuntana, cosa que 

significa un vent del nord intens i humitat més baixa que la de les regions veïnes. 

La mitjana anual de pluges és d’aproximadament 600 mm anuals, no obstant les quantitats 

de pluja varien molt d’un any a l’altre com sol passar en els climes mediterranis. La major 

part de pluges cauen entre setembre i desembre essent el mes més plujós l’octubre i el més 

sec el juliol. També és força plujós el mes de març mentre que els altres mesos de 

primavera són només moderadament plujosos. 

Les nevades són poc freqüents però no del tot inexistents amb una mitjana d’una nevada 

l’any. 

La temperatura mitjana és de 16º. Les temperatures més baixes es donen el mes de gener 

(mitjanes mensuals de 5ºC) i es situen per sobre dels zero graus fent molt rares i lleus les 

gelades. Les temperatures més elevades es donen el mes de juliol (mitjanes mensuals de 

36ºC). 

E.3.2. Geologia 

Port de la Selva es troba a la costa nord del cap de creus. El Cap de Creus un territori 

muntanyós que representa l’acabament oriental de la zona axial pirinenca.  

La zona on s’emplaçarà l’EDAR i la seva àrea d’afectació principal són terrenys granítics i 

metamòrfics. La sèrie metasedimentària local presenta un grau baix de metamorfisme. 

E.3.3. Hidrologia 

Port de la Selva és una població costanera i està travessada per la riera de Romanyac i la 

riera de Rubies. 
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E.3.4. Vegetació 

Degut a la irregularitat en les precipitacions, la vegetació de la zona ha d’afrontar uns mínims 

hídrics inferiors al que es podrien deduir mirant només els valors mitjans de les pluges. 

Les comunitats vegetals dominants són el resultat de l’acció humana durant segles. La zona 

muntanyosa del cap de creus, degut a  l’abandonament de les feixes àmpliament exteses, 

és avui erosionada i desforestada; poblada per matolls que faciliten els incendis. L’alta 

freqüència de focs és crucial per la configuració de la coberta vegetal de la zona. 

Després dels incendis el primer que brota són herbàcies com el llistó (Brachypodium 

retusum) i l’albellatge (Hyparrhenia hirta). Posteriorment apareixen plantes de llavor com 

diferents tipus de Cisuts i arbustos com el llentiscle (Pistacia lentiscus). 

A les feixes hi dominen els brucs, el matapoll i la ginesta entre altres. 

La població arbórea localitzada en petites masses boscoses inclou, fonamentalment, 

d’alzines (Quercus ilex), alzines sureres (Quercus suber), oliveres (Olea eruopea) i pins 

blancs (Pinus halepensis). 

E.3.5. Fauna 

Tot i que a primer cop d'ull es pugui pensar que és una zona pobra en fauna terrestre i 

fluvial, la realitat és ben contrària: hi ha diversitat d'aus nidificants i migratòries, mamífers 

(porc senglar, guilla, teixó o conill), tortugues de rierol i mediterrànies i espècies endèmiques 

d'invertebrats prou singulars. 

E.3.6. Medi socioeconòmic i cultural 

E.3.6.1. Característiques demogràfiques 

La demografia de tot el cap de Creus està condicionada pel turisme. Això fa que la costa 

concentri la immensa majoria de la població. L’abandó dels conreus ha deixat deserta la 

major part de l’interior. 

Port de la Selva té 1.029 habitants censats, població que degut al turisme s’arriba a 

multiplicar per 10. 

E.3.6.3. Activitats econòmiques 

Les dos activitats principals de la zona són la pesca i, sobretot, el turisme. 
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E.3.6.3. Usos del terreny 

Degut a que l’activitat principal de la zona és el turisme, gran part de les ocupacions del 

terreny són urbanització i serveis. 

Port de la selva ha tingut un desenvolupament que ha respectat relativament l’arquitectura 

popular i el paisatge tradicional.  
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E.4. Factors susceptibles d’impacte 

Tant en la fase d’execució com en la d’explotació es produiran impactes sobre el medi. El 

grau d’afectació dependrà de la magnitud de les accions i la fragilitat del medi. 

Un cop identificats els elements generadors d’impacte i el medi es consideren com a factors 

més fràgils els següents: 

- Sòl, degut a la permeabilitat. 

- Aigües superficials i subterrànies. 

- Fauna. 

Tot i que l’objectiu del projecte és aconseguir un efecte favorable per a aquests elements, és 

imprescindible vetllar per a que així sigui. 
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E.5. Avaluació d’impacte 

E.5.1. Metodologia 

S’estableix un sistema qualitatiu per a avaluar els impactes detectats. Aquest mètode 

avaluarà l’impacte segons els següents criteris: 

Magnitud: Efecte notable o mínim. 

Persistència: Efecte permanent o temporal. 

Reversibilitat: Efecte reversible o irreversible. 

Moment d’afectació: Efecte a cort, mitjà o llarg termini. 

Possibilitat de correcció:  Segons si es poden aplicar mesures correctores que subsanin, 

corregeixin o compensin l’efecte de l’impacte negatiu. 

Gravetat de l’impacte: Crític, sever, moderat o compatible. 

E.2. Fase de construcció 

E.5.2.1. Geologia 

La actuació més pertorbadora sobre aquest factor és el moviment de terres generat per les 

següents actuacions: 

- Moviments de terres / obertura de rases 

- Àrees d’abastament de material. 

- Aplanat i desbrossat. 

La magnitud de l’impacte s’ha caracteritzat de la següent manera: 

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte permanent. 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Llarg termini. 
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Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Moderat. 

E.5.2.2. Aigües superficials i subterrànies 

Tenint en compte que l’EDAR serà un element positiu per a les aigües ja que proporcionarà 

una qualitat de les aigües superior a l’actual. Durant l’explotació de la planta, s’haurà de 

parar especial atenció a evitar vessaments en la línia de fangs i que la bona gestió 

combinada amb el dimensionament flexible eviti el sobreeiximent d’aigües brutes. 

Tot i això, les obres suposaran una amenaça que si no es gestiona adequadament pot 

afectar directament als recursos d’aigua de la zona. Les accions més pernicioses es 

resumeixen a continuació: 

- Abocaments d’aigües procedents de rentar maquinària i altres 

- Abocaments de restes de formigó procedents de la neteja de les cubes formigoneres 

- Abocament d’olis i lubricants procedents del manteniment de maquinària 

La valoració exclusivament pels efectes negatius és la següent: 

Magnitud: Efecte notable. 

Persistència: Efecte temporal. 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

E.5.2.3. Vegetació 

Les alteracions que produiran les obres sobre la vegetació recauen només en la fase de 

construcció. El desbroçat, enderroc i moviment de terres provocaran la desaparició de la 

vegetació a la superfície de les obres. 

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte permanent. 
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Reversibilitat: Efecte reversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

E.5.2.4. Fauna 

Amb la desaparició de la coberta vegetal, les fauna local es veurà desplaçada o eliminada. 

El soroll de la maquinària, sobretot en la fase de construcció empobrirà la fauna a la zona 

propera a l’estació. 

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte temporal-permanent. 

Reversibilitat: Efecte reversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

E.5.2.5. Paisatge 

La presència d’obres i, posteriorment de la planta depuradora, perjudicaran el paisatge. No 

obstant, considerant la poca envergadura de les edificacions i l’escassa superfície afectada 

la valoració de l’impacte sobre aquest element és la següent: 

Magnitud: Efecte mínim-notable. 

Persistència: Efecte permanent. 

Reversibilitat: Efecte reversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  No es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 
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E.5.2.6. Qualitat de l’aire 

Es distingeix entre l’impacte causat durant les obres i el generat durant l’explotació de 

l’EDAR. 

- Impacte durant l’execució de les obres 

Durant l’execució de l’obra la pols aixecada, les emissions dels escapaments dels vehicles i 

maquinària i la pols que s’aixeca de les superfícies de les graveres, abocadors i canteres 

són els principals factors que afecten a la qualitat de l’aire. 

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte temporal. 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

- Impacte durant l’explotació de la planta 

La principal afectació a la qualitat de l’aire durant l’explotació de la planta és  deguda a 

l’emissió d’olors. Aquest factor s’ha minimitzat al projecte incloent-hi una desodorització 

biològica.  

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte temporal. 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

E.5.2.7. Impacte sobre el nivell sonor 

En aquest cas també s’estudia per separat la fase d’execució de la d’explotació. 
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- Impacte durant l’execució de les obres 

El nivell sonor emès per la maquinària de treball és aproximadament de 80dBA (decibels 

ponderats per aproximar a l’orella humana) a 7,5m i nivells de 70-75 dBA a 25m.  

Magnitud: Efecte moderat. 

Persistència: Efecte temporal. 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

- Impacte durant l’explotació de la planta 

Els equips més sorollosos de la planta estan equipats amb caixes d’insonorització. 

Magnitud: Efecte mínim. 

Persistència: Efecte temporal (mentre funcioni la planta). 

Reversibilitat: Efecte irreversible. 

Moment d’afectació: Curt termini. 

Possibilitat de correcció:  Es pot corregir. 

Gravetat de l’impacte: Compatible. 

E.5.2.8. Impacte socioeconòmic 

Durant la construcció de la planta, la població es veurà afectada per les molèsties de 

qualsevol obra d’envergadura. No obstant l’execució i explotació de la planta facilitarà la 

contractació de personal local. Alhora, un cop acabades aquestes i tenint en compte que 

l’afectació negativa sobre la qualitat de l’aire serà mínima i que l’objectiu de la planta és 

millorar l’entorn, aquest impacte es pot considerar positiu.  
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E.6. Aplicació de mesures correctores 

E.6.1. Mesures preventives 

Aquestes mesures eviten l’aparició d’un impacte o disminueixen la seva intensitat i estan 

presents abans de l’aparició del problema. 

E.6.1.1. Fase d’execució 

- No s’ocuparà més espai del necessari. Per això es senyalitzaran els accessos i es 

delimitarà la zona d’obra i maniobres mitjançant balises. 

- S’intentarà emprar com a zones d’abocador espais degradats o camps abandonats 

ben acotades i controlades. 

- S’intentarà emprar el material procedent d’excavacions per a farcits.  

- La ubicació del parc de maquinària i formigoneres es realitzarà en espais allunyats 

de lleres d’aigua i sobre àrees d’escàs valor biològic. S’establiran mesures 

adequades per a la recollida d’olis i lubricants i es disposaran balses de decantació 

per a la neteja de les formigoneres. 

- Una vegada finalitzades les obres es netejaran les zones afectades. 

- Es regarà periòdicament pistes i accessos per minimitzar la generació de pols. 

- Es controlarà el niell d’emissions dels motors. 

E.6.1.2. Fase d’explotació 

- Els vehicles que donin servei a l’EDAR circularan a velocitat moderada i amb una 

correcta planificació del seu itinerari. 

- S’inclourà al projecte un sistema de desodorització. 

- El disseny de la planta minimitzarà el risc de sobreeiximents d’aigües brutes. 

E.2. Mesures compensatòries 

En aquest apartat s’inclouen normes o actuacions que compensen l’efecte negatiu d’un 

impacte mitjançant la generació d’efectes positius relacionats. 
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En aquest projecte només es consideren compensacions econòmiques pel que respecta a 

la utilització de terrenys amb caràcter temporal. 

E.6.3. Mesures correctores 

Es consideren mesures correctores aquelles que reparen o disminueixen la magnitud d’un 

impacte negatiu. 

- Es replantaran les zones en que sigui possible amb  vegetació autòctona. S’intentarà 

haver guardat sòl fèrtil. 

- S’enjardinarà la planta. 

- Els colors de les edificacions i el tancat s’assimilaran a l’entorn. 

- Els elements sorollosos disposaran de cabines d’insonorització. 

- Els fangs es valoritzaran energèticament. 
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E.7. Programa de vigilància ambiental 

El PVA és un document tècnic de control ambiental on es detallen els paràmetres de 

seguiment i els Sistemas de mesura i control de la protecció de la qualitat dels factors 

ambientals afectats pel projecte. 

La seva finalitat és establir un sistema que garanteixi el compliment de les mesures i 

mesures correctores, protectores i preventives necessàries per minimitzar l’impacte 

ambiental de l’activitat que ens ocupa. 

Degut a la naturalesa del projecte, aquest programa es dividirà en dos; el que refereix a 

l’execució de les obres i el que ocupa l’explotació de l’EDAR. 

Es designarà un equip de control i vigilància ambiental encarregat de vetllar pel compliment 

del programa.  

Si durant qualsevol fase del projecte es detectessin afeccions no previstes al medi, l’equip 

de control i vigilància les hauria d’incloure al pla. 

E.7.1. Programa de vigilància ambiental durant l’execució de 

les obres 

Durant aquesta fase el Cap d’obra serà el màxim responsable de l’aplicació del programa de 

vigilància ambiental (Coordinador Mediambiental). Comptarà amb un tècnic superior a peu 

d’obra, preferentment d’alguna carrera o especialitat relacionada amb la gestió 

mediambiental i experiència com a Encarregat Mediambiental. També es disposarà d’un 

equip d’especialistes en diferents matèries per a la seva intervenció en totes aquelles 

circumstancies que ho puguin requerir. 

E.7.1.1. Seguiment de les mesures protectores 

Control d’operacions sorolloses: 

Es controlarà que les obres s’efectuïn entre les 8 i les 22h. Si es precisen feines nocturnes 

s’haurà de sol·licitar autorització escrita al responsable del programa. 

Control d’emissions de partícules: 

Es controlarà el reg de les esplanades dels camins de l’obra. Es controlarà periòdicament el 

nivell de partícules suspeses. 
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Control d’àrees de moviment de maquinària: 

Durant el replanteig de les obres, es delimitaran les zones de moviment de maquinària 

abalisant-les quan calgui. Qualsevol modificació d’aquestes superfícies haurà de ser 

consultada a Coordinador Mediambiental 

Control de zones d’instal·lacions i parcs de maquinària: 

Es controlaran periòdicament les activitats realitzades en aquestes zones.  

Es controlaran especialment els canvi d’oli de maquinària. Es comprovarà que no es 

produeixen abocaments incontrolats i s’exigirà un certificat del destí final dels olis que haurà 

de ser homologat. 

Es comprovarà el destí de les deixalles generades en les obres, exigint un certificat del destí 

final que haurà de ser homologat. 

Control de ubicació de canteres i abocadors: 

Durant el replanteig es definiran les canteres i zones d’abocadors. Si durant l’execució de les 

obres fos necessari ampliar aquestes zones, l’equip de control i vigilància s’encarregarà de 

dictar-ne les pautes.  

Es vigilarà que els materials sobrants siguin dipositats adequadament. 

Control de línies elèctriques: 

Es controlarà que es retirin les bobines per al seu reciclat. 

Control de protecció dels valors arqueològics: 

Si durant el moviment de terres es descobrissin valors arqueològics, l’equip de control i 

vigilància informaria l’arqueòleg especialista en la major brevetat possible alhora que es 

pararien les obres. En cas de que l’arqueòleg ho considerés pertinent, es posaria en 

coneixement de l’organisme competent. 

E.7.1.2. Seguiment de les mesures correctores 

Restauració de terrenys afectats per les obres 

Es seguiran i controlaran les següents actuacions: 

- Retirada i obtenció de terra vegetal: es controlarà que les actuacions es facin a la 

profunditat senyalada evitant-ne de major profunditat. 



Pàg. 118  Annexos 

 

- Explotació de canteres: es  garantirà que la localització i profunditat de les canteres 

sigui la estipulada. 

- Extensió de terra vegetal: es verificarà l’extensió de terra vegetal de totes les 

superfícies afectades garantint-ne el gruix. 

- Època de plantació:  

- Plantacions: es vigilarà que les plantacions es realitzin durant període adequat a 

cada planta. Es comprovarà que les especies, edats i presentació de les plantes 

siguin les adequades.  

Control de desmantellament de les instal·lacions de l’obra 

Abans de l’acta de recepció de les obres, es realitzarà una visita de control per a comprovar 

que les instal·lacions de l’obra han estat retirades, desmantellades i que s’ha procedit a la 

restauració ambiental. 

Informes a presentar 

- Informes ordinaris: es presentaran mensualment des de l’acta de replanteig. 

Recolliran les observacions relatives al funcionament de les accions i dispositius 

protecció ambiental. Recolliran totes les analítiques realitzades. Inclouràn 

especialment qualsevol mesura correctora realitzada. 

- Informes extraordinaris:  

o Informe previ a l’acta de recepció de les obres: hi constaran quines mesures 

protectores, correctores i compensatòries han estat executades, quines estan 

pendents d’aplicació i propostes de millora. 

o Informes especials: Sempre que es detecti qualsevol afecció negativa al medi 

no prevista o superior a la prevista, s’emetrà un informe amb caràcter urgent 

aportant tota la informació útil per actuar eficaçment. 

E.7.2. Programa de vigilància ambiental durant l’explotació de 

les obres 

En aquesta fase les responsabilitats d’aplicació del programa recauran segons 

l’organigrama detallat a l’apartat G.6. dels presents annexos. 
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En aquesta fase del projecte, el programa de vigilància s’ocuparà de les següents tasques: 

- Realitzar el seguiment de l’eficàcia de les mesures correctores preses durant la fase 

d’explotació. Per això es realitzarà un mostreig periòdic per determinar l’evolució de 

la coberta vegetal implantada.  

- Controlar les afeccions produïdes per la presència de l’EDAR i, si no estan dintre del 

previst, realitzar les accions necessàries. 

- Control de sorolls i olors. 

- Comprovar l’efectivitat de les mesures protectores, correctores i compensatòries 

projectades. 

- Comprovar l’evolució de la qualitat de l’aigua depurada prenent les accions 

correctores necessàries en cas de pèrdua de qualitat.  

- Comprovar que els llots són reutilitzats correctament mitjançant la seva valoració 

energètica. 

E.7.2.1. Informes 

- Informes ordinaris: es presentaran semestralment des la firma de la recepció de 

l’obra. Recolliran les observacions relatives al funcionament de les accions i 

dispositius protecció ambiental. Inclouran els anàlisis periòdics d’aigües i totes les 

analítiques realitzades. Inclouran especialment qualsevol mesura correctora 

realitzada. 

- Informes especials: Sempre que es detecti qualsevol afecció negativa al medi no 

prevista o superior a la prevista, s’emetrà un informe amb caràcter urgent aportant 

tota la informació útil per actuar eficaçment. 



Pàg. 120  Annexos 

 

E.8. Marc legal 

La realització d’aquest estudi i programes s’ha basat principalment en l’establert en el Decret 

Legislatiu 1302/86 de 18 de juny promulgat per la legislació espanyola per a donar 

compliment a la Directiva 85/77/CEE de juny de 1985, modificada por la Directiva 97/11/CEE 

relativa a l’avaluació de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient. Amb 

la posterior aprovació del Real Decret Legislatiu 1131/88 de 30 de setembre, queda establert 

el Reglament per a l’execució i desenvolupament dels estudis d’impacte ambiental. 

Finalment el Real Decret-Llei  9/2000 de 6 d’octubre augmenta el nombre de projectes 

requerits a realitzar una Avaluació d’Impacte Ambiental. 

D’altra banda, la Llei 6/2001 de modificació del Real Decret Legislatiu 1302/1986 estableix 

que les EDAR de més de 150.000 habitants equivalents i els projectes desenvolupats en 

zones especialment sensibles requereixen una Avaluació i Estudi d’Impacte Ambiental. 

Alhora, estableix que les plantes de tractament de és de 10.000 habitants equivalents s’han 

de sotmetre a una Avaluació d’Impacte Ambiental quan així ho decideixi l’Òrgan Ambiental 

corresponent.  

L’EDAR projectada no s’inclou en cap dels casos anteriors, però s’ha considerat convenient 

realitzar l’estudi per a un millor acompliment de l’objectiu final de l’empresa; millorar la 

qualitat ambiental. 

A banda de la legislació citada, l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte està condicionat 

per a diverses normes i lleis que regulen els diferents elements i conceptes dels processos 

constructiu i d’explotació. A continuació es resumeix la principal normativa estatal i europea: 

Legislació relativa a les aigües: 

DIRECTIVA DEL CONSELL de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d’aigües residuals 

urbanes (91/271/CEE). 

DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell per la que s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

Decisió 2455/2001/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de novembre de 2001 per 

la que s’aprova la llista de substàncies prioritàries en l’àmbit de la política d’aigües i per la 

que es modifica la Directiva 2000/60/CE. 

REAL DECRET-LLEI 11/1995 de 28 de desembre, per la que s’estableixen les normes 

aplicables al tractament d’aigües residuals urbanes. 
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REAL DECRET 849/1986 pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

ORDRE de 23 de desembre de 1986, per la que es dicten les normes complementàries en 

relació amb les autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals. 

RD 2116/1998 de 2 d’octubre, pel que es modifica el RD 509/1996 de 15 de març, de 

desenvolupament del RD-Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

RD Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

RD 1315/1992 de 30 d’octubre, pel que es modifica parcialment el Reglament del Domini 

Públic Hidràulic amb la finalitat d’incorporar la Directiva del Consell 80/68/CEE de 17 de 

desembre de 1979, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació 

causada per determinades substàncies perilloses.  

RD 995/2000 de 2 de juny, pel que es fixen els objectius de qualitat per a determinades 

substàncies contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic.  

Legislació relativa als serveis existents al sòl 

LLEI 25/1988 de 29 de juliol, de Carreteres. 

RD 1812/1994 de 2 de setembre, pel que s’aprova el Reglament General de Carreteres.  

LLEI 54/1997 de 2 de novembre, del Sector Elèctric. 

Legislació relativa a activitats classificades 

RD 2414/1961 de 30 de novembre, per la que s’aprova el Reglament d’Activitats Molestes, 

Insalubres, Nocives i Perilloses (RAMINP). 

ORDRE de 15 de març de 1963, per la que s’aprova una instrucció que dicta normes 

complementàries per a l’aplicació del RAMINP. 

DECRET 3494/1964 de 5 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles del 

RAMINP. 

DECRET 2183/1968 de 16 d’agost, pel que es regula l’aplicació del Reglament de zones de 

domini. 

Legislació relativa a la protecció atmosfèrica 

LLEI 38/1972 de 22 de desembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
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DECRET 833/1975 de 6 de febrer, (Planificació del desenvolupament), pel que es 

desenvolupa la LLEI 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

RD 1909/81 de 24 de juliol, pel que s’aprova la Norma Bàsica d’Edificació NBE-CA-81 sobre 

condicions acústiques en edificis.  

RD 212/2002 de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes 

a determinades maquines d’ús a l’aire lliure.  

Legislació relativa als residus 

LLEI 10/1998 de 21 d’abril, de Residus. 

RD 833/1988 de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986 Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

RD 952/1997 de 20 de juny, pel que es modifica el Reglament per a l’execució de la LLEI 

20/1986 aprovat mitjançant el RD 833/1988. 

RD 1481/2001 de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador.  

ORDRE MAM/304/2002 de 8 de febrer, por la que es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

Legislació relativa a la flora i fauna 

DIRECTIVA 79/409/CEE del Consell de 2 d’abril de 1979,relativa a la Conservació de les 

aus silvestres.   

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992, relativa a la Conservació dels 

hàbits naturals i de la fauna i flora silvestres. 

LLEI 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 

silvestre.   

LLEI 41/1997 de 5 de novembre, sobre reforma de la LLEI 4/1989. 

RD 1997/1995 de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per a contribuir a garantir  

la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres.  

DIRECTIVA 85/337/CEE de 27 de juny, relativa a l’avaluació de les repercussions en 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.  
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DIRECTIVA 97/11/CE del Consell de 3 de març de 1997, per la que es modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. 

DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001, relativa 

a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

RD LEGISLATIU 1302/1986 de 28 de juny, d’avaluació de l’impacte ambiental. 

RD 1131/1988 de 30 de setembre, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució del RD 

LEGISLATIU 1302/1986 de 28 de juny, d’avaluació de l’impacte ambiental. 

RD-LLEI 9/2000 de 6 d’octubre, de modificació del RD LEGISLATIU 1302/1986 de 28 de 

juny, d’avaluació de l’impacte ambiental. 

LLEI 6/2001 de 8 de maig, de modificació del RD LEGISLATIU 1302/1986 de 28 de juny, 

d’avaluació de l’impacte ambiental. 
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E.9. Carta europea de l’aigua 

El 6 de maig de 1968, a Estrasburg es va redactar la Carta Europea de l’ Aigua. Les idees 

que conté, i que es presenten a continuació, segueixen sent una font de reflexió. 

1. Sense aigua no hi ha vida possible. És un bé preat, indispensable en tota l'activitat 
humana. 

2. Els recursos en aigua dolça no són inesgotables. És indispensable preservar-los, 
controlar-los i, si és possible, acréixer-los. 

3. Alterar la qualitat de l'aigua és perjudicial per a la vida de l'home i dels sers vius que 
d'ella depenen. 

4. La qualitat de l'aigua ha de ser preservada d'acord amb normes adaptades als 
diversos usos previstos i satisfer, especialment, les exigències sanitàries. 

5. Quan les aigües, després de utilitzades, es reintegren a la naturalesa no hauran de 
comprometre l'ús ulterior públic o privat que d'aquesta es faci. 

6. El manteniment de la cobertura vegetal adequada, preferentment forestal, és 
essencial per als recursos hídrics. 

7. Els recursos hídrics han d'inventariar-se. 
8. Per a una adequada administració de l'aigua és necessari que les autoritats 

competents estableixin el corresponent pla. 
9. La protecció de les aigües implica un important esforç tant en la investigació 

científica, com en la preparació d'especialistes i en la formació del públic. 
10. L'aigua és un patrimoni comú, el valor del qual ha de ser reconegut per tots. Cada un 

té el deure d'utilitzar-la amb atenció i no malgastar-la. 
11. L'Administració dels recursos hídrics hauria d'enquadrar-se més prompte en el marc 

de les conques naturals que en l'aigua de les fronteres administratives i polítiques. 
12. L'aigua no té fronteres. És un recurs comú que necessita la cooperació internacional. 
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ANNEX F: 

Legislació sobre aigües residuals 
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F.1. Competències 

L'Agència Catalana de l'Aigua (d’ara en endavant, ACA) és l'ens públic adscrit al 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (d’ara en 

endavant, DMAH) amb competències plenes en el cicle integral de l'aigua a les conques 

internes de Catalunya. A les conques intercomunitàries, l'ACA té competències compartides 

amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (d’ara en endavant, CHE), pel que fa al 

sanejament, proveïment, intervenció en el domini públic hidràulic i canalitzacions.  

Els sistemes de sanejament actuals es presenten en certs casos insuficients en el 

compliment de la normativa vigent, els nous requisits en matèria de qualitat de les masses 

d’aigua i protecció del medi ha comportat a l’ACA planificar una sèrie d’actuacions de 

sanejament a realitzar en els propers anys.  

La planificació d’aquestes actuacions disposa d’un programa de mesures específic dins 

l’ACA, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (d’ara en endavant, 

PSARU), que és l’eina dins l’ACA que recull i planifica les actuacions necessàries a realitzar 

en matèria de sanejament per a millorar la qualitat de les aigües residuals.  

F.1.1. Situació actual 

Les competències sobre el sistema públic de sanejament es reparteixen entre l’ACA i 

l’Administració Local segons es tracti de sanejament en alta o en baixa. Pel manteniment i la 

creació d’un sistema de sanejament en alta que compleixi amb la normativa vigent, l’ACA 

planifica les actuacions necessàries de sanejament pels pròxims anys. 

Per fer això, l’ACA recull les necessitats en matèria d’infraestructures hidràuliques del 

territori, ja sigui a través de la informació que existeix dins l’ACA o per les demandes que 

arribin per part del territori a través d’administracions locals. Realitzada la valoració 

corresponent, l’ACA defineix les actuacions a executar per a cobrir les necessitats que 

existeixen i les incorpora al programa corresponent; en el nostre cas, el PSARU. Una 

vegada les actuacions han estat aprovades per Acord de Govern, l’ACA procedeix a 

l’execució de les actuacions d’acord amb la prioritat establerta prèviament i a la disponibilitat 

de pressupost. 

En aquest moment es pot iniciar la redacció del projecte constructiu de l’actuació i es 

realitzen els tràmits que corresponguin segons es necessiti d’informació pública o 

l’expropiació de terrenys. Realitzades aquestes tasques, es pot contractar l’obra 

corresponent, es rep a la seva finalització i s’obre el període per a l’explotació i  garantia de 

la infraestructura. Actualment, l’ACA té signats diversos convenis de col·laboració amb les 
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administracions locals per a l’execució parcial o total d’actuacions i explotacions 

d’infraestructures. 
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F.2. El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes 

L’origen d’aquest programa és el Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la 

Generalitat el 7 de novembre de 1995 per donar compliment a la directiva comunitària 

91/271/CE. Aquest Pla defineix els objectius de qualitat en els rius de Catalunya i la seva 

classificació en zones segons l’exigència de qualitat. Per assolir aquests objectius el Pla de 

sanejament incloïa el desenvolupament de cinc programes que determinen les actuacions 

dutes a terme per assolir complementàriament els nivells de qualitat establerts en el Pla de 

sanejament: El Programa de tractament dels fangs de les depuradores d’aigües residuals 

urbanes, el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials, PSARI, el Programa 

de sanejament d’aigües residuals d’origen ramader, el d’origen agrícola, el de contaminació 

d’origen difús i el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, a partir d’ara PSARU, en 

la seva primera versió, que tenia per objecte, bàsicament, la realització dels sistemes de 

sanejament als nuclis de més de 2.000 habitants equivalents, així com aquells que tenien 

una afecció en el medi notòria. 

F.2.1. La creació del PSARU 2002 

L’any 2002 es crea una segona versió del PSARU que incorpora una catalogació de nuclis 

objectiu: petits nuclis urbans, urbanitzacions, alguns nuclis industrials i combinació d’aquests 

tres. Això significa el benefici de 3600 aglomeracions d’un total aproximat de 5000, encara 

que representa el 5% de la població en aquell moment. 

També es defineixen els sistemes de tractament en funció de criteris tals com el nombre 

d’habitants (permanents i estacionals), nivell de tractament definit per les necessitats del 

medi receptor, la superfície de terreny necessària, el clima (temperatura, glaçades, boires 

persistents...), aspectes geogràfics i hidrogeològics (alçada per sobre el nivell del mar, 

pendent, presència d'aqüífers) i aspectes econòmics (costos de construcció, manteniment i 

explotació). 

A més s’aplica un Sistema informàtic de Suport a la Decisió (DSS) basat en la reproducció 

del procés de raonament d’un conjunt d’experts davant situacions d’alta complexitat. La 

implantació d’aquest model comporta el valor afegit que permet tractar volums d’informació 

de variables diverses, aspecte fonamental a l’hora de plantejar la solució del sanejament 

dels 3.600 nuclis a tot Catalunya. 
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F.2.2. Objectius del PSARU 2005 

L’any 2005 se’n crea una nova versió que recull, també, la Directiva 2000/60/CE que 

estableix un marc comunitari en l’àmbit de la política d’aigües i que pretén aconseguir abans 

de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials. 

Tot i recuperar l’objecte del PSARU I, de realització dels sistemes de sanejament als nuclis 

de més de 2.000 habitants equivalents i d’aquells que tenen una afecció en el medi notòria, 

els objectius del  PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi del PSARU 2002 i es 

concreten en aquestes línies d’actuació: 

Optimització d’inversions assolint un servei equivalent o superior amb un cost suportat més 

assumible i buscant que la part destinada a explotació i manteniment esdevingui cada 

vegada més substancial. 

Sanejament del creixement urbà. Es proposa un conveni guia de col·laboració per tal que 

els promotors assumeixin el reforçament dels sistemes de sanejament (clavegueram, 

col·lectors en alta i depuradora) i s’estableix una definició única per al terme “sistema de 

sanejament en alta” que suposa la reconsideració de les competències i la inversió en 

infraestructures de l’ACA. 

Ordenament d’abocaments industrials. S’incorporen els objectius de qualitat recollits en el 

Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI) 2003 per tal de 

compatibilitzar la seva activitat amb la optimització d’inversions i facilitant l’ordenament del 

comportament del sector industrial. A partir d’ara es concentren els esforços a controlar 

l’acompliment dels  abocaments industrials en dues direccions: Polígons ja connectats i 

Noves connexions. Arran d’aquests esforços sorgeix el Pla Especial de Reordenament 

d’Abocaments (PERA). 

Reutilització d’aigües depurades. Es té en consideració la complementarietat del futur 

programa de reutilització (PRAC) al PSARU 2005, atès que aprofita la tasca d’aquest per 

reduir l’impacte al medi o disminuir la pressió sobre els recursos de més qualitat, satisfent 

certs usos amb aigua regenerada. 

Abocament de sobreeixidors. Es planteja la identificació dels efectes del sobreeiximent en 

episodis de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius de 

qualitat. Es promourà un Programa de prevenció d’abocaments de descàrrega de sistemes 

unitaris en temps de pluja (AntiDSU) i la redacció de plans directors de clavegueram i 

s’aportaran ajuts per a inventariar la xarxa. 
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F.2.3. Actuacions programades 

La relació d’actuacions del PSARU 2005 és, aproximadament, la mateixa que l’aprovada 

l’any 2002 amb les necessàries actualitzacions dels llistats d’acord a les dades obtingudes 

del document IMPRESS d’assoliment d’objectius i risc d’incompliment de la Directiva 

200/60/CE, i també noves consideracions d’inversió en casos en què l’ACA no té 

competència. Es realitzen els següents dos annexos: 

1) Actuacions programades.  

Es reprogramen les obres noves i es llisten exhaustivament les actuacions alineades amb la 

Directiva Marc de l’Aigua agrupades en dos escenaris: del 2006-2008 i 2009-2014. 

La resta d’actuacions s’ordenen per tal que quedin al primer escenari aquelles que siguin de 

compliment obligatori i afectin la contaminació concreta del medi i alguns usos prioritaris. 

L’ordre considerat obeeix a: 

 Actuacions en execució 

 Actuacions en relació a incompliments o en risc d’incompliment de totes les 

obligacions legals 

 Prevenció de masses d’aigua que cal protegir 

 Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius 

 Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus 

 Actuacions correctives de sistemes en servei 

 Obres de millora per a la gestió de fangs 

 Actuacions noves de major a menor impacte sobre el medi 

En aquest annex s’especifica que l’ACA prioritzarà l’execució de nous sistemes de 

sanejament sempre que existeixi el compromís explícit d’una Administració local que se’n 

responsabilitzi com a ens gestor. També s’estableix que s’impulsarà la resolució de les 

actuacions que tinguin darrera una administració actuant executiva. 

2) Actuacions no programades. 

Actuacions del PSARU 2002 que es considera que anaven destinades a resoldre el 

sanejament d’urbanitzacions i activitats econòmiques concretes, així com de derivades d’una 

insuficient intervenció administrativa. 

Aquest Programa és aprovat per l’Acord del Govern en data 20 de juny de 2006 atorgant 

fons per a satisfer totes les actuacions contingudes en el primer escenari 2006-2008. 
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F.2.3.1. Actualització del Programa 

L’any 2007 se’n fa una actualització on es destaquen les actuacions que s’introdueixen o 

modifiquen. Si bé aquesta actualització està aprovada pel Consell d’Administració de 

l’Agència Catalana de l’Aigua està pendent de l’aprovació del Govern de la Generalitat i, per 

tant, de l’assignació de fons per part de la Generalitat de Catalunya. Tot i que el PSARU 

2005 va establir tres fonts de finançament: 

 Convenis urbanístics. En què es preveia la possibilitat què l’ACA estableixi convenis 

de sanejament amb els promotors urbanístics per a recuperar els costos derivats de 

la connexió de nous creixements als sistemes públics. El primer d’aquests convenis 

es va signar el 31 d’octubre de 2006. A mitjans de l’any 2007 hi havia 130 convenis 

estan en diferents fases de tramitació i la suma d’imports calculats rondava els 60 

M€. 

 Aportació dels Pressupostos Generals de l'Estat. La disposició addicional tercera de 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ha permès establir una aportació de 40 M€ per a 

sanejament en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2007, per actuacions 

actualment en execució. L’avantprojecte de pressupostos de l’Estat de l’any 2007 

preveia aportacions similars per anys successius, amb un total de 132 M€ pel 

conjunt del període 2007-2010. Aquestes xifres, però, només es poden considerar 

orientatives. 

 Futures revisions del Contracte Programa entre la Generalitat i l’Agència Catalana de 

l'Aigua 

F.2.4. Altres Plans i Programes relacionats 

PSARI. El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials de l’any 2003 fa 

referència al sanejament dels paràmetres bàsics de contaminació de les aigües residuals 

industrials, tenint com a principals objectius identificar les prioritats i tendències en l'àmbit de 

la contaminació dels abocaments industrials, establir un nou model de relació entre 

administracions i establiments industrials en l'àmbit dels abocaments, i reduir les substàncies 

específiques i prioritàries d'acord amb els objectius de qualitat. 

PERA. Pla Especial de Reordenament d’Abocaments que estipula el protocol d’actuació en 

cas que se superin els límits en els abocaments. El PSARU 2005 indica la necessitat 

d’ordenar 27 sistemes de sanejament on la proporció d’aigües residuals industrials perjudica 

l’eficàcia del tractament i planteja l’anàlisi de 102 EDARs identificades l’any 2007.  
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IMPRESS. Document de caracterització i definició de les masses d’aigua, i anàlisi del risc 

d’incompliment d’objectius de la DMA que dóna resposta als articles 5, 6 i 7 de la Directiva 

Marc de l’Aigua i que estableix determinats estudis per a finals de l’any 2004. 

PDERIS. El Procediment de Disseny, Execució i Recepció d’Instal·lacions de Sanejament 

estableix els passos obligatoris i opcionals del flux de treball de l’Àrea Tècnica des de que 

rep l’encàrrec d’una infraestructura de sanejament, incloent la redacció del projecte, licitació i 

seguiment de les obres, les proves de finalització de l’obra, la posada en servei, l’acta de 

recepció de les obres i l’explotació i garantia. 

F.2.5. Normativa vigent entorn al procés 

F.2.5.1. Legislació comunitària 

Directiva 91/271/CEE. Directiva de l’any 1991 sobre la recollida, tractament i abocament de 

les aigües residuals urbanes i el tractament i abocament d’aigües residuals industrials 

procedents de determinats sectors industrials. Obliga als estats membres a vetllar per tal 

que les aglomeracions urbanes disposin d’un sistema de col·lectors adient i d’un tractament 

adequat de les aigües residuals urbanes. Igualment regula les concentracions màximes dels 

efluents depurats abocats a la llera pública. 

Directiva 2000/60/CEE. També coneguda com a Directiva Marc de l’Aigua és una Directiva 

Europea que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, 

adreçada a la protecció de les aigües. Pretén aconseguir i mantenir abans de l'any 2015 un 

bon estat ecològic de les masses d'aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 

mesures de protecció, millora i regeneració d'aquestes masses. L’any 2003 es fa la 

transposició d’aquesta directiva en el Decret legislatiu 3/2003 que, mes tard, queda recollit 

dins el reglament de la planificació hidrològica que aprova el Decret 380/2006. 

F.2.5.2. Legislació estatal 

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes i Reial decret 509/1996, de 15 de març, de 

desenvolupament del Reial Decret Llei 11/1995. Ambdues normes incorporen al dret intern 

la Directiva 91/271/CEE i estableixen els nivells de tractament aplicables a les aigües 

residuals urbanes així com els requisits tècnics que han de complir els sistemes col·lectors i 

les instal·lacions de tractament de les aigües residuals. Igualment estableixen els requisits 

que hauran d’acomplir els abocaments procedents de les instal·lacions de tractament 

d’aigües residuals. Per al compliment de tot allò establert en el Reial Decret Llei les 

Comunitats Autònomes hauran d’aprovar el corresponent pla o programa. 
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Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Aigües. Aquesta Llei conté un article, el 109, en virtut del qual estableix la qualitat exigible 

a les aigües depurades segons els usos previstos. Aquest desenvolupament s’ha produït 

recentment mitjançant el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre. 

F.2.5.3. Legislació catalana 

Acord de Govern de 7 de novembre del 1995 pel qual s’aprova el Pla de Sanejament de 

Catalunya. En compliment de la Directiva 91/271/CE i del Reial Decret Llei 11 /1995, el 

Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de Sanejament de Catalunya, que fixa els 

objectius de qualitat de l’aigua i unes directrius i principis d’actuació per a la prevenció i la 

millora de la qualitat de l’aigua. El Pla de Sanejament de Catalunya s’ha de desplegar 

mitjançant diversos programes, entre els que cal esmentar el Programa de Sanejament 

d’Aigües Residuals Industrials de l’any 2003 i el Programa de Sanejament d’Aigües 

Residuals Urbanes del qual se’n fa una versió l’any 1995, 2002 i 2005, aprovat per Acord de 

Govern de data 20 de juny de 2006 i del qual n’hi ha hagut una actualització l’any 2007.  

Decret 130/2003. Reglament dels serveis públics de Sanejament amb la finalitat de regular 

l'ús i el control dels sistemes públics de sanejament, garantir que les aigües residuals no 

domèstiques acompleixin els límits establerts, garantir que els abocaments de les estacions 

depuradores compleixen les exigències establertes a la normativa vigent i garantir l'adequat 

tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema públic de sanejament. 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. Aquesta norma disposa que la Generalitat exerceix les 

seves competències en matèria d’aigües i obres hidràuliques vetllant per l’ús sostenible de 

l’aigua, l’estalvi i la reutilització. A tal fi, ordena la seva activitat d’acord amb un seguit de 

principis com son la prevenció de la contaminació, la protecció i millora de la qualitat i 

sanejament de l’aigua, el pagament per l’ús de l’aigua i per la contaminació generada i la 

suficiència financera per afrontar els costos associats al cicle hídric. Conseqüentment, 

sanciona com objectius de la planificació hidrològica els d’economitzar i racionalitzar l’ús del 

recurs, assignant-lo als diversos usos en funció de la qualitat requerida. Per tal de donar 

compliment a aquest principi i adaptant-se a les previsions de la Directiva 2000/60/CEE i de 

la legislació bàsica estatal, aquet Decret legislatiu introdueix, per a les conques internes de 

Catalunya, els mateixos instruments de planejament que els establerts a la Directiva i basa 

tot el sistema de planificació en el concepte de conca hidrogràfica. 

Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la planificació 

hidrològica que regula els procediments d’elaboració, aprovació i revisió dels diversos 

instruments de la planificació hidrològica del districte de Conca fluvial de Catalunya, en 

desenvolupament d’allò establert al Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
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F.3. AUTORITZACIONS, LÍMITS I CONTROL DE LA 

CONTAMINCACIÓ DELS ABOCAMENTS. 

La legislació vigent requereix una autorització administrativa pels abocaments d’aigües 

residuals. Aquesta autorització s’ha de sol·licitar a l’organisme competent en cada cas que, 

com s’ha comentat anteriorment, en les Conques Catalanes és l’ACA. 

La normativa distingeix entre abocaments a clavegueram, llera pública o mar 

F.3.1. Abocament a llera pública 

En les autoritzacions d’abocaments s’ha de concretar els límits quantitatius i qualitatius. Cal 

tenir en compte que per a la majoria de paràmetres no hi ha uns límits únics, sinó que 

aquests es fixen en el tràmit d’autorització d’acord amb les circumstàncies específiques. En 

l’actualitat, l’ACA exigeix, per abocament a llera pública, que les seves aigües tinguin una 

contaminació inferior a la indicada a la Taula III de l’annex del Títol IV del Reglament del 

Domini Públic Hidràulic. D’altra banda, els límits d’abocament no poden superar mai els 

límits fixats a la taula I del mateix annex, a excepció de causes justificades. Aquests 

paràmetres es detallen a la Taula F.3.1. 
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Paràmetres* Taula I Taula III 

pH 5.5 – 9.5 5.5 – 9.5 

Sòlids en suspensió totals (mg/l) 300 80 

Matèries sedimentables (mg/l) 2 0.5 

Sòlids grollers absents absents 

DBO5 (O2) (mg/l) 300 40 

DQO (O2) (mg/l) 500 160 

Temperatura (ºC) 3º 3º 

Color (inapreciable en dissolució) 1/40 1/20 

Crom III (mg/l) 4 2 

Crom VI (mg/l) 0.5 0.2 

Ferro (mg/l) 10 2 

Níquel (mg/l) 10 2 

Mercuri (mg/l) 0.1 0.05 

Plom (mg/l) 0.5 0.2 

Coure (mg/l) 10 0.2 

Zinc (mg/l) 20 3 

Cianurs (mg/l) 1 0.5 

Sulfurs (mg/l) 2 1 

Fluorurs (mg/l) 12 6 

Sulfats (mg/l) 2.000 2.000 

Clorurs (mg/l) 2.000 2.000 

Nitrogen nítric (mg/l) 20 10 

Fòsfor (mg/l) 20 10 

Olis i greixos (mg/l) 40 20 

Detergents (mg/l) 6 2 

* Relació abreujada. Hi ha més paràmetres no incorporats. 

F.3.2. Abocaments al clavegueram. 

Per emprar el clavegueram es necessita l’autorització del titular; ja sigui aquest l’ajuntament, 

la mancomunitat o consorci,... El titular és l’organisme regulador dels abocaments en quant 

a limitacions, usos de la xarxa, instal·lacions de tractament, mesures, inspeccions i sancions. 

L’ACA ha facilitat als municipis el Reglament guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals 

al clavegueram com a text de partida per a crear el seu propi reglament. En cas de manca 

de reglament els límits a aplicar seran els detallats al Reglament Guia a la Taula F.3.2. 

  

Taula F.3.1 Paràmetres característics que s’han de considerar, com a mínim, en 

l’estimació del tractament de l’abocament [Annex del Títol IV del RD 

849/1986, de l’11 d’abril; Reglament del Domini Públic Hidràulic] 
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Paràmetres  

Temperatura (ºC) <40 

pH 6-10 

Sòlids en suspensió (mg/l) <500 

DQO (O2) (mg/l) <1500 

Olis i greixos (mg/l) <150 

Clorurs (mg/l) <2000 

Cianurs lliures (mg/l) <1 

Cianurs totals (mg/l) <5 

Diòxid de sofre(mg/l) <15 

Fenols totals (mg/l) <2 

Fluorurs (mg/l) <12 

Sulfats (mg/l) <1000 

Sulfats totals (mg/l) <2 

Sulfurs lliures (mg/l) <0,3 

Alumini (mg/l) <20 

Arsènic (mg/l) <1 

Bari (mg/l) <10 

Bor (mg/l) <3 

Cadmi (mg/l) <0,5 

Coure (mg/l) <3 

Crom hexavalent (mg/l) <0,5 

Crom total (mg/l) <3 

Zinc (mg/l) <10 

Estany (mg/l) <5 

Fòsfor total (mg/l) <50 

Ferro (mg/l) <5 

Manganès (mg/l) <2 

Mercuri (mg/l) <0,1 

Níquel (mg/l) <5 

Plom (mg/l) <1 

Seleni (mg/l) <0,5 

Detergents (mg/l) <6 

Pesticides (mg/l) <0,10 

Com es pot observar, el límits de contaminació dels abocaments a clavegueram són molt 

més tolerants que els corresponents als de llera pública ja que se suposa que aquests 

experimentaran una depuració final conjunta. Si el clavegueram en qüestió no va a parar a 

cap depuradora caldrà també la corresponent autorització d’abocament a la llera pública per 

a cada usuari. 

Taula F.3.2 Paràmetres d’abocament al clavegueram [Reglament Guia de 

l’Ús i els Abocaments d’Aigües residuals a Clavegueram] 
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F.3.3. Abocaments a mar. 

Tal com preveu la Llei de Costes i el Reial Decret 1471, de l’1 de desembre, pel qual 

s’aprova el seu reglament, els abocaments d’aigües residuals al mar requereixen 

autorització de l’administració competent; l’ACA. En aquesta autorització s’hauran de fixar 

els límits de contaminació admesos. 

F.3.4. Control dels abocaments 

L’impacte dels abocaments i el grau d’admissibilitat del medi receptor s’ha d’avaluar 

mitjançant l’aplicació d’uns programes de vigilància. Els serveis tècnics de l’ACA (o 

empreses subcontractades per l’ACA) fan inspeccions aleatòries i periòdiques en els 

abocaments més significatius per les seves característiques (volum o situació) i prenen 

mostres amb l’objectiu de comprovar el compliment dels límits de qualitat. 
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F.4. MARC JURÍDIC A ESPANYA I A LA UNIÓ 

EUROPEA DE LA GESTIÓ DE LLOTS D’EDAR 

L’efectiva implantació de la directiva 91/271/CE ha aguditzat notablement el problema 

plantejat per la gestió adequada dels llots d’EDAR. El tractament de les aigües residuals de 

pràcticament totes les aglomeracions urbanes de la UE ha fet que substituíssim una de les 

principals fonts contaminants de les aigües per generar quantitats ingents d’un nou residu, 

els fangs de depuradora. 

F.4.1. El pla nacional de llots de depuradora 

El Consell de Ministres, mitjançant l’acord de l’1 de juny de 2001, va aprovar el Pla nacional 

de llots de depuradores d’aigües residuals 2001-2006. 

Aquest Pla, encara vigent el 2008, pretén protegir el medi ambient, especialment la qualitat 

del sòl, gestionant adequadament els llots. Per a fer-ho pretén assolir els objectius ecològics 

següents: 

Reducció en origen de la contaminació dels llots. 

Caracterització dels llots generats a Espanya, abans de 2003. 

Valorització del menys el 80% dels llots abans de 2007 amb la següent distribució: 

25% en usos agrícoles de llots prèviament compostats 

40% en usos agrícoles de llots tractats anaeròbicament 

15% valoritzats energèticament. 

Correcta gestió ambiental del la totalitat de les cendres d’incineració de llots. 

Reducció a un màxim del 20% dels llots dipositats en abocador abans del 2007. 

Creació d’un sistema estadístic i bases de dades sobre llots i la seva gestió. 

Per a assolir aquests objectius s’ha articulat el marc normatiu previ i posterior que es 

resumeix en els següents apartats. 



Pàg. 140  Annexos 

 

F.4.2. Marc normatiu entorn dels llots de depuradora: 

F.4.2.1. Unió Europea 

Directiva 86/728/CEE del Consell, de 12 de juny de 1986, relativa a la protecció del medi 

ambient i, en particular, dels sòls, en la utilització dels llots de depuradora en agricultura. 

Directiva 91/271/CE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament d’aigües 

residuals urbanes. 

Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

Directiva 2004/35/CE sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i 

reparació de danys mediambientals. 

Directiva 2006/21/CE sobre la gestió de residus d’indústries extractives i per la qual es 

modifica la Directiva 2004/35/CE 

F.4.2.2. Estat espanyol 

Reial decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de 

depuració en el sector agrari. 

Ordre 1993/26572, de 26 d’octubre, sobre utilització de llots de depuració en el sector agrari. 

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 

28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

F.4.2.3. Catalunya 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de legislació en 

matèria d’aigües a Catalunya. DOGC 21/011/2003, modifica per la Llei 12/2004, de 27 de 

desembre, de mesures financeres (DOGC 4292 de 31.12.04), modificat per la llei 21/2005, 

de 29 de desembre, de mesures financeres (DOGC 4541 de 31.12.05). 

Resolució MAB/2370/2006, de 3 de juliol, per la qual es fa públic l’acord del govern de 20 de 

juny de 2006, pel qual s’aprova el programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 

(DOGC 19/07/2006). 
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ANNEX G: 

Pla d’explotació i manteniment 
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G.1. Posta en marxa 

Per posar en marxa una EDAR s’ha de realitzar primer una prova amb aigua neta per 

assegurar que la instal·lació funciona correctament. A més, un MBR requereix una sembra 

de fangs activats per a arribar ràpidament a les condicions de treball. 

Les operacions de posta en marxa d’una EDAR amb tecnologia BRM depenen del tipus de 

membrana instal·lat i venen indicades pel seu fabricant. En els següents subapartats es 

detallen aquestes operacions per la EDAR projectada. 

G.1.1. Test en aigua neta 

Inspeccions i operacions prèvies: 

 Comprovació de totes les connexions d’aire i permeat, incloent l’estat dels difusors 
d’aire 

 Comprovació que tots els mòduls de membranes estan anivellats segons les 
especificacions de instal·lació. 

 Interior del tanc BRM ha d’estar completament net abans de procedir a la seva 
omplerta amb aigua neta. 

 Omplerta del tanc BRM amb aigua de xarxa fins al nivell d’operació. 

 Durant l’omplerta s’han d’obrir les vàlvules d’entrada de reactiu químic de neteja per 
permetre l’evacuació de l’aire atrapat a les membranes. Una vegada evacuat l’aire 
de les membranes, s’han de tancar les vàlvules. 

Procediment de testeig: 

 Arrancada dels bufants del tanc BRM. Comprovació del seu correcte funcionament i 
de la distribució uniforma de l’aire. 

 Pel sistema de filtració per gravetat, s’ha d’obrir la vàlvula de permeat i a continuació 
s’han de mesurar el cabal, l’alçada de columna d’aigua i la temperatura. 

 Parada de l’aireació tan aviat com s’hagin realitzat totes les comprobacions. Una 
operació massa prolongada amb aigua neta podria accelerar la colmatació de les 
membranes. 

Una vegada finalitzat el procediment de testeig, es procedirà a activar l’EDAR per evitar que 

s’assequin els cartutxos de membranes; cosa que podria malmetre’ls. 

G.1.2. Sembra de fangs activats 

Quan es fa arribar per primera vegada l’aigua a tractar a l’EDAR el reactor no disposa de la 

concentració de fangs activats necessària per a tractar l’aigua. El filtrat d’aigua no tractada 

biològicament reduiria la vida de les membranes i no compliria els paràmetres d’abocament.  
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Per això, abans de la posta en marxa de l’EDAR (activació del filtrat) s’ha d’omplir el tanc de 

MBR d’aigua a tractar desbastada i alimentar-lo de fangs activats frescos. La concentració 

de fangs ha de superar necessàriament els 3.000 mg/l i preferentment els 5.000 mg/l. Com 

més alta sigui la concentració de fangs major serà l’estabilitat del sistema durant la posta en 

marxa.  

Si durant aquesta operació el tanc desprèn olors derivats de fermentació/putrefacció, s’ha 

d’activar el sistema d’aereació (màxim una hora). 

G.1.3. Posta en marxa 

Una vegada realitzades les operacions descrites als apartats anteriors, s’ha de procedir a la 

posta en marxa de l’EDAR. Des de la posta en marxa fins a obtenir un cabal de permeat 

(efluent) estable s’ha de forçar la concentració de fangs al tanc per sobre dels 3.000 mg/l 

mitjançant l’addició de fang al reactor en cas necessari. 

Quan s’hagi obtingut un cabal de permeat estable, s’han de mesurar i anotar els següents 

paràmetres: 

Filtració per bombeig: 

Pressió d’aspiració 

Cabal de permeat 

Filtració per gravetat: 

Columna d’aigua 

Cabal de permeat 

La formació d’espumes durant la posta en marxa del BRM és inevitable. Si s’ha d’emprar un 

antiespumant aquest ha de ser en base petroli (Kubota recomana Disfoam CC-118 de NOF 

Corporation). 
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G.2. Pla d’explotació. 

El pla d’explotació inclou totes aquelles activitats necessàries per a assegurar el correcte 

funcionament de tots els elements integrants del sistema de depuració a efectes d’obtenir el 

tractament esperat. 

Les diferents activitats d’explotació s’agrupen en els següents conceptes: 

- Supervisió de les instal·lacions i elements constituents dels processos unitaris. 
- Operació directa dels elements que precisen intervenció tant de forma contínua com 

discontínua. 
- Realització d’anàlisis físico-químics. 
- Cura, manteniment i conservació de les zones de treball. 
- Omplerta dels fulls de registre i seguiment diaris d’explotació i control de la planta. 

A continuació s’inclou un manual en el que s’indiquen les activitats a dur a terme segons la 

seva periodicitat. Les operacions de manteniment de motors, vàlvules i d’altres elements 

habituals en qualsevol fàbrica s’han obviat.  

Els nivells òptims de funcionament d’una depuradora amb reactor biològic són diferents en 

cada cas i s’han de calibrar una vegada posada en marxa la instal·lació i revisar-se 

periòdicament. Per això no s’inclouen al manual la intensitat de tots els controls i la majoria 

dels que es faciliten es donen en rangs amplis. 

G.2.1. Operacions a realitzar diàriament.  

- Comprovar que no surt aigua pel sobreeixidor del pou de grollers ni de 
l’homogeneïtzador.. 

- Comprovar que no s’ha dispositat cap sòlid indesitjat a les reixes de desbast  que 
pugui colmatar-lo o espatllar-ne el sistema automàtic (com bosses de plàstic,...). Si 
fos necessari, netejar el tamís. 

- Comprovació del nivell del contenidor de desbast. 
- Comprovació del funcionament de tots els elements elèctrics i mecànics de la 

depuradora, anotant i subsanant les incidències que presentin. 
- Inspecció visual de l’aigua del tanc d’homogeneïtzació i, en cas d’apreciar-se 

sedimentacions, verificar la correcta agitació i aireació. 
- Neteja de l’elèctrode  de pH i de la sonda d’oxigen amb aigua a pressió i, si fos 

necessari, amb una solució lleugerament àcida i amb un raspall suau. 
- Extracció de les matèries flotants acumulades en el reactor biològic. 
- Comprovació del correcte funcionament dels sistemes d’aireació i agitació del reactor 

biològic. 
- Neteja dels difusors d’aire mitjançant l’obertura de la vàlvula de neteja i l’ús del 

compressor durant 1-5 minuts. Aquesta operació requereix la parada de la 
permeació cosa que permet complir amb els cicles de relaxació de les membranes 
que recomana el fabricant (Figura G.2.1). 
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- Control del consum de reactius. 
- Verificar la bona circulació a la del buidat de fangs. 
- Controls físics-químics: 

o pH. 
 Aigua d’entrada. 
 Reactor biològic [proper a 7]. 

o Oxigen Dissolt 
 Reactor biològic [>= 1 mg/l] 

o Matèries sedimentades. 
 Aigua del reactor biològic. 
 Recirculació de fangs. 

o Matèries en suspensió. 
 Aigua d’entrada. 
 Reactor biològic. 
 Aigua depurada. 

o Demanda Química i Biològica d’Oxigen (DQO i DBO). 
 Aigua d’entrada. 
 Aigua depurada. 

Figura G.2.1 Situació de la vàlvula de neteja en un mòdul de 

membranes  submergit Kubota [12] 
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G.2.2. Operacions a realitzar setmanalment. 

- Calibrar l’elèctrode de pH i la sonda d’oxigen dissolt. 
- Comprovació de nivells dels reactius líquids i omplerta en cas necessari. 
- Neteja i inspecció de les vàlvules d’aspiració i impulsió de les bombes dosificadores 

de membrana. 
- Controls físico-químics: 

o Sòlids Volàtils en suspensió 
 Reactor biològic [5.000 – 20.000 mg/l] 

o Viscositat 
 Reactor biològic [ <= 100 mPa*sec] 

o Filtrabilitat 
 Reactor biològic. 

o Concentració de fòsfor. 
 Reactor biològic. 

o Concentració de Nitrogen. 
 Reactor biològic. 

o Conductivitat. 
 Aigua depurada. 

o Cabal 
 Permeat de cada mòdul de membranes. 

G.2.3. Operacions a realitzar semestralment. 

- Buidat i reposició de l’oli de les cambres dels motors submergits d’impulsió d’aigua, 
dels airejadors, dels agitadors i demés motors de la instal·lació. 

- Revisió de l’estat de les membranes i parts elàstiques de les bombes pneumàtiques, 
realitzant-ne la substitució en cas necessari. 

- Revisió de la estanqueitat de les bombes centrífugues, realitzant-ne la substitució en 
cas necessari. 

- Neteja química in-situ  de les membranes. Aquesta operació està detallada a 
l’apartat G.4.2.. 

G.2.4. Operacions a realitzar anualment. 

- Neteja amb líquid dielèctric dels borns dels quadres elèctrics de la instal·lació. 
- Neteja, recollida i disposició de sobrenedants i objectes que s’hagin acumulat a 

l’homogeneïtzador. 
- Buidat de dipòsits i neteja dels fons dels recintes hidràulics de la instal·lació. 
- Neteja general, substitució de mànegues deteriorades i repintat d’elements metàl·lics 

oxidats. 
- Canvi d’elèctrodes del mesurador de pH. 
- Comprovació del funcionament e totes les vàlvules manuals de la instal·lació. 
- Avaluar la necessitat de la substitució dels mòduls de membranes a partir del tercer 

any. Aquesta operació està detallada a l’apartat G.4.1.. 

G.2.5. Operacions a realitzar cada tres anys. 

- Substitució de la junta de retenció de les membranes. 
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- Substitució del tub de permeat. 

G.2.6. Punts crítics de la depuradora  

En una EDAR amb tecnologia BRM són de màxima importància la preservació dels 

microorganismes i la vida útil de les membranes de filtració. El procés de regeneració  dels 

microorganismes pot significar la parada de la planta durant molts dies i la substitució 

prematura d’un mòdul de membranes suposaria un esforç econòmic important. Els punts 

crítics per a la supervivència dels microorganismes i la vida dels mòduls de membranes es 

detallen a continuació: 

- Pressió. 
o Transmembrana (de filtració). Si fos superior a 0.3 Bar s’activarà una senyal 

d’alarma  procedir a una neteja in-situ (apartat G.4.2.). Si fos superior a 0.4 
Bar  Alarma de parada de la instal·lació. 

- pH 
o Reactor biològic. Pròxim a 7. 

- Variacions brusques de les condicions operatives, encara que aquestes siguin dintre 
dels paràmetres de funcionament. 

- No parar la aireació més de tres hores. 
- Evitar dintre del que sigui possible la introducció d’aire al mòdul de membranes 

durant una parada en la filtració. 
- Sòlids volàtils en suspensió. 

o Reactor biològic. Superior a 3.000 mg/l 
- Entrada de tòxics i/o substàncies olioses. (si s’ha d’emprar antiespumant, aquest ha 

de ser en base petroli).  
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G.3. Pla de manteniment  

El manteniment i conservació de la planta i els elements que la integren es durà a terme 

mitjançant l’establiment dels següents procediments i programes: 

Manteniment preventiu i predictiu. 

Manteniment correctiu. 

Resolució d’avaries. 

G.3.1. Manteniment preventiu i predictiu 

El manteniment preventiu i predictiu té com a objectiu allargar i aprofitar al màxim la vida útil 

dels equips de la planta sense perdre rendiment. 

Per a dur a terme eficaçment aquest manteniment s’han de disposar les següents tasques: 

- Descriure les diferents operacions que s’han de realitzar per a una bona conservació 

i control. 

- Definir la periodicitat en que s’han de realitzar les diferents operacions i el personal 

que les ha de dur a terme. 

- Disposar d’una informació o historials que resumeixin la vida i problemàtica de cada 

unitat existent.  

G.3.1.1. Operacions de manteniment preventiu i predictiu 

ACTIVITATS MECÀNIQUES:  

- Sorolls, vibracions i temperatures.  

S’estimula els operaris a apreciar diàriament els diversos sorolls i vibracions, així com la 

temperatura per posar de manifest les possibles anomalies des del seu origen.  

- Nivell d’oli o greix.  

Es pretén tenir en cada moment el nivell òptim de lubricació, evitant que per qualsevol raó 

(fuites, juntes, etc. ) els elements interns puguin gripar o picar-se.  

- Canvi d’oli.  
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S’aplicaran les recomanacions de cada fabricant i s’efectuen anàlisis periòdics de la qualitat i 

estat dels olis. Així s’aconseguirà que el contingut en restes metàl·liques i humitat, estigui 

sempre per sota dels límits tolerables i que els olis conservin les seves propietats. 

- Engreixat.  

S’efectua una neteja i engreixat periòdica i programada. Es para especial atenció a que el 

contingut de greix sigui l’adequat. 

- Inspecció funcionament.  

Es controlarà que els elements funcionin i compleixin la seva missió, tant els que estan en 

ús com els de reserva.  

- Neteja exterior.  

L’aspecte estètic de la planta és important; per això es programen les neteges necessàries.  

- Tensat i friccions.  

S’ajustaran i alinearan periòdicament corretges, cadenes i demés sistemes de transmissió. 

En el cas de les vàlvules, es controlarà que hi hagi una completa estanqueitat i es revisaran 

possibles falcats. 

- Inspecció general.  

S’inspeccionaran detingudament aquells elements la ruptura o desajustament dels quals es 

pugui preveure visualment.  

- Neteja i revisió interior.  

Es revisaran els elements interns de les màquines que ho permetin alhora que es netejaran.  

- Ancoratges i amarres.  

Es comprovarà la  perfecta subjecció dels elements a les seves lloses o llocs de sustentació, 

corregint els defectes ocasionats per vibracions.  

- Ventilació.  

S’inspeccionaran visualment les proteccions dels ventiladors per evitar la seva obturació.  

ACTIVITATS ELÈCTRIQUES.  
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- Comprovació càrrega elèctrica.  

Es comprovarà que els amperatges consumits es corresponguin amb els nominals de placa.  

- Comprovar aïllaments.  

Es comprovarà visualment el bon estat dels aïllaments elèctrics.  

- Reajustat de connexions.  

Es recollaran periòdicament les connexions per a evitar escalfaments i augments de consum 

elèctric.  

- Control de contactes.  

Es comprovarà que els contactes no s’hagin deteriorat i s’evitaran arcs. Junt amb aquesta 

operació es recollaran els cargols dels contactors i interruptors.  

- Control de estanquitat.  

Es comprovarà que els equips elèctrics estan aïllats totalment de la humitat. 

- Escalfament de cables.  

Aquest control té per objecte detectar consums excessius.  

- Neteja exterior quadres.  

A fi de mantenir el bon aspecte estètic de les instal·lacions, es mantindran els quadres en 

perfecte estat de neteja.  

- Neteja interior quadres.  

S’efectuarà un bufat per eliminar la humitat i la pols. Posteriorment s’aplicaran productes 

protectors antihumitat i de segellat.  

OBRA CIVIL.  

- Repintat.  

Mitjançant aquesta operació es corregiran els desperfectes que es produeixin en la pintura 

dels equips i obra civil.  

INSTRUMENTACIÓ.  
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- Control de sondes.  

Es netejaran periòdicament les sondes de maniobra i lectura per evitar errors de 

funcionament. 

G.3.1.2. Execució de les operacions de manteniment preventiu i predictiu 

OPERACIONS I INSPECCIONS DE MANTENIMENT.  

Periodicitat: DIÀRIA 

Funcions a realitzar:  

- Es tindrà cura de l’aspecte exterior i s’efectuaran les inspeccions rutinàries simples que no 

requereixin operacions d’envergadura per desmuntar cap element.  

Periodicitat: SETMANAL  

Funcions a realitzar:  

- Es comprova el correcte funcionament de les boies i sondes de nivell.  

- Es realitzen totes les operacions necessàries per mantenir un correcte aspecte estètic y de 

neteja de les instal·lacions.  

- S’analitzaran i corregiran totes les anomalies que es manifestin.  

Periodicitat: MENSUAL  

Funcions a realitzar:  

- S’inspeccionarà l’alineació d’acoblaments.  

- Es tibaran les corretges de transmissió.  

- Es comprovaran les caixes de rodaments.  

- Es comprovaran les alarmes i els aparells d’emergència.  

Periodicitat: SEMESTRAL  

Funcions a realitzar:  

- S’inspeccionaran les caixes de borns, la seva fixació i estanqueïtat.  
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- S’efectuaran els canvis d’oli d’equips.  

- Es realitzaran inspeccions rutinàries dels circuits elèctrics.  

- Es recollaran cargols, borns, contactors, etc.  

- Reparació de serveis auxiliars.  

Periodicitat: ANUAL.  

Funcions a realitzar:  

- Es recollaran cargols dels ancoratges.  

- Es vigilaran i collaran els conductes d’aigües i les seves peces especials (vàlvules, difusors, 

etc. ).  

- Es revisarà el sistema d’emmagatzematge i dosificació de reactius.  

- S’inspeccionarà l’estat d’aïllament dels motors i línies elèctriques.  

OPERACIONS I INSPECCIONS DE CONSERVACIÓ.  

Les operacions de conservació, es divideixen en:  

- Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aleacions especials que 

no ho necessitin.  

- Operacions de pintat dels elements de l’obra civil que ho necessitin.  

- Comprovació, accionament i engreixat de vàlvules.  

- Comprovació, neteja i engreixat de les guies de comportes.  

El pintat dels elements electromecànics, s’efectuarà d’acord amb el següent programa:  

SEMESTRAL: Es visitaran tots els equips, es procedirà al repàs de pintura, corregint els 

defectes observats.  

BI-ANUAL: Es pintaran els elements fèrrics, excepte metalls, acers especials i aleacions que 

ho necessitin.  

Les operacions de pintat d’edificis i obra civil, que ho requereixin, s’efectuaran d’acord amb e 

següent programa:  
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BI-ANUAL: Es pintaran tots els edificis i obra civil que ho requereixin.  

Aquestes operacions les efectuaran el personal d’explotació i eventual especialitzat. 

G.3.1.3. Control de les operacions de manteniment  

Amb l’objectiu de facilitar la consulta, tant pel responsable de planta com pel personal 

operari, de les diferents tasques realitzades en cada un dels equips instal·lats, s’elaboraran 

Registres de Control de Planta. Per a programar les operacions s’elaboraran Registres de 

Programació de manteniment. Alhora s’ha de disposar de les característiques tècniques de 

cada un dels mateixos, és a dir les fitxes de maquinària i manuals facilitats per fabricants i 

d’un registre de canvis. Tota aquesta documentació s’agruparà ordenadament formant el 

Llibre de Manteniment i conservació dels equips.  

Aquests registres seran omplerts pel personal de la planta i seran entregats puntualment al 

responsable de la EDAR, de forma que tingui la informació necessària per la presa de les 

mesures oportunes en cada moment.  

Setmanalment, el responsable de les instal·lacions confeccionarà un registre diari de treball i 

l’entregarà el primer dia de cada setmana als operaris que correspongui. Aquest registre 

serà personal i dirigit a cada un dels operaris que en aquell dia estiguin treballant a la planta 

i inclourà informació detallada sobre els equips i les operacions a realitzar.  

G.3.2. Manteniment correctiu  

És usual que en una EDAR apareguin les següents problemàtiques:  

- Utilització d’una màquina no expressament concebuda per la funció, molt específica, que 

desenvolupen en una planta depuradora.  

- Errors de disseny o selecció de materials.  

Per aquest motiu pot ser necessari corregir, redissenyar o millorar els equips i instal·lacions 

existents amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament dels equips, millorar les prestacions, 

allargar la vida útil i millorar les condicions dels treballadors.  

És freqüent corregir peces com:  

- Casquets (revisar disseny, selecció de materials que millorin el nivell de servei).  

- Rodaments (implantació d’unitats més robustes).  
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- Rodets i recolzaments de ponts i rascletes (sistemes d’alimentació elèctrica, escombretes, 

millora de llànties o cobertes d’elements de rodatge).  

És en aquests tipus d’elements on es posarà especial atenció i s’aplicarà el manteniment 

correctiu quan sigui necessari.  

G.3.3. Resolució d’avaries  

La planta disposarà de taller per a poder fer front a les avaries que puguin aparèixer. Pel cas 

que apareguessin incidències que no poguessin resoldre’s a la planta o que el personal no 

tingués la qualificació adequada, s’hauran establert contactes de preferència amb tallers 

especialitzats en mecànica i electricitat.  

Pel control de les avaries presentades en planta es confeccionarà per cada element 

funcionalment independent (en funcionament o reserva) una fitxa historial de les avaries i 

anomalies sorgides. En aquestes fitxes hi constarà la data, l’operari que n’informa, una 

explicació de les causes i la resolució de cada avaria. Aquesta documentació s’inserirà 

també en els Llibres de manteniment. 
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G.4. Operacions unitàries d’explotació i 

manteniment. 

Els mòduls de membranes instal·lats a la planta tenen associades unes operacions que 

requereixen una atenció especial degut a la seva especificitat. 

G.4.1. Instal·lació i extracció dels mòduls de membranes. 

Per a instal·lar els mòduls de membranes submergits s’han de seguir els passos detallats en 

els subapartats següents: 

G.4.1.1. Instal·lació de la carcassa de difusors 

1. Comprovació de la disposició dels mòduls de membranes en el pla d’implantació 

corresponent. 

2. Verificació de l’anivellació de la solera sobre la que s’instal·laran els mòduls de 

membranes. 

3. Instal·lació de la carcassa de difusors de manera que la part superior estigui anivellada 

amb una tolerància de 5mm amb el terra. 

4. Assegurar la fixació amb morter de farciment. 

G.4.1.2. Instal·lació de tubs guia 

1. Realització de les perforacions d’ancoratge dels cargols a la paret del tanc i muntatge de 

les abraçadores de manera que el tub guia pugui ser inserit verticalment. 

2. Fixat dels tubs guia a les carcasses de difusors. 

G.4.1.3. Instal·lació del pis de membranes 

No s’ha de retirar l’embalatge de plàstic dels elements fins que no es realitzi el test en aigua 

neta. S’ha d’evitar l’exposició dels elements a guspires de soldadura o a altres agressions 

durant el muntatge. 

1. Connexió de l’eina d’elevació a les orelles d’elevació de cada cantonada del pis de 

membranes. 
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2. Elevació vertical per sobre la carcassa de difusors acompanyant el pis de membranes 

mentre aquest llisca pel tub guia fins a posicionar-se sobre la carcassa de difusió. 

3. Fixat. 

G.4.2. Neteja química in-situ. 

L’objectiu de la neteja química és recuperar el rendiment inicial de les membranes després 

de la inevitable progressiva obturació que pateixen.  

Els passos a seguir per a realitzar correctament aquesta operació estan explicats 

cronològicament a continuació. 

G.4.2.1. Preparació de la Solució de neteja 

La solució de neteja a emprar depèn de l’origen de l’obturació de les membranes. Aquesta 

obturació sempre serà deguda, com a mínim, a la deposició orgànica. La presència d’altes 

concentracions de minerals al licor mescla com calci, ferro, alumini, etc. poden produir una 

colmatació prematura de les membranes. 

G.4.2.1.1. Solució de neteja per a la deposició orgànica. 

Per a eliminar la deposició orgànica s’empra Hipoclorit sòdic (NaOCl) comercial (normalment 

entre el 10 i el 12%) diluït 20 vegades. La quantitat de solució a emprar és de tres litres per a 

cada cartutx de membranes. 

En el nostre cas: 

Un mòdul Kubota EK 400 = 3l x 400 cartutxos = 1.200l de solució diluïda de NaOCl per a 

cada mòdul.  

5 mòduls x 2 línies x 1.200l = 12.000l de solució diluïda de NaOCl per una neteja de tots els 

cartutxos. 

G.4.2.1.2. Solució de neteja per a la colmatació mineral. 

Per recuperar el rendiment inicial del sistema amb colmatació mineral s’ha de realitzar la 

neteja química amb àcid cítric. S’ha d’emprar una solució de 3l al 0,5-1,0% d’àcid per a cada 

cartutx de membranes. 

En el nostre cas: 
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Un mòdul Kubota EK 400 = 3l x 400 cartutxos = 1.200l de solució diluïda d’àcid per a cada 

mòdul.  

5 mòduls x 2 línies x 1.200l = 12.000l de solució diluïda d’àcid per una neteja de tots els 

cartutxos. 

G.4.2.2. Dosificació de la solució de neteja 

Abans de dosificar la solució de neteja s’ha de comprovar que tant la filtració com el sistema 

d’aireació estan parats. Per això s’ha d’aturar el sistema de bufants i les bombes de permeat 

i tancar adequadament la vàlvula de permeat per a poder introduir el reactiu pel tub de 

permeat. 

La dosificació del reactiu es produirà a contracorrent a l’extracció de permeat. El disseny de 

la instal·lació és tal que permet  que el reactiu pugui arribi a l’interior de les membranes i 

superi els 300 mm per sobre d’elles al ser dosificat per gravetat. A fi de facilitar la sortida de 

l’aire que pogués estar retingut a les membranes, es pausarà la dosificació de tant en tant 

tancant la vàlvula momentàniament (Figura G.4.1 i Figura G.4.2). 

 

Figura G.4.1 Esquema d’instal·lació del sistema de 

neteja de membranes Kubota [12] 

Sol·lució de 

neteja 
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G.4.2.3. Duració de la neteja 

El temps que s’han de mantenir els cartutxos plens de reactius depèn del tipus de 

substància a eliminar. La neteja de substàncies inorgàniques acostuma a requerir 1 hora 

mentre que la de substàncies inorgàniques, 2. 

G.4.2.4. Posta en marxa després d’una Neteja Química 

Una vegada acabada la neteja, s’haurà de permetre el retorn del cabal permeat a la 

capçalera de la planta durant els primers 15 minuts de filtració.  

En el cas d’haver realitzat una neteja amb solució d’hipoclorit, s’ha de comprovar que la 

concentració de clor lliure està per sota les 10 ppm abans de començar la maniobra.  

Figura G.4.2 Punts de dosificació de la sol·lució de neteja [12] 



Pàg. 160  Annexos 

 

G.5. Solucionador de problemes 

G.5.1. Obra d’arribada i desbast 

Acumulació de residus a les reixes de desbast: 

Causes possibles: Tot i que les reixes automàtiques són robustes i operen bé, és 

possible que càrregues grans i sobtades de detritus puguin causar embussament. 

D’altra banda, la poca velocitat dels canals de desbast, tot i correctament 

dimensionats, és insuficient front a quantitats grans d’arenes gruixudes. 

Solucions: La inspecció visual regular i manteniment rutinari evitarà la majoria 

d’aquestes dificultats. Si el cabal ho permet, el fet de tancar un dels canals de 

desbast a fi d’augmentar la velocitat en el que queda treballant podria solucionar el 

problema de decantació. 

Arribada de residus voluminosos incapaços de ser extrets per les reixes que interfereixen en 

el seu funcionament: 

Solució: Es disposarà d’útils especials per a l’extracció d’aquests residus. 

G.5.2. Desarenador-desengreixador 

Excessiva acumulació d’arenes: 

Causes: 

a) Fallada a les bombes d’extracció 

b) Baix rendiment de l’equip d’eliminació d’arenes 

Solucions: 

a) Comprovació regular del correcte funcionament del sistema de bombeig d’arenes 

i seguiment visual del funcionament de les bombes. 

b) Procurar disminuir la càrrega hidràulica. 

Males olors a les arenes extretes 
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Causes: Una excessiva presència de matèria orgànica a l’arena, provocada 

normalment per una velocitat d’arrossegament massa baixa permetria la decantació 

de partícules orgàniques al desarenador. 

Solucions: L’actuació convenient en aquest cas seria la adequació de la velocitat 

del fluid situant-la en els paràmetres adequats. Si això no fos possible s’hauria 

d’elevar l’aire insuflat 

G.5.3. Reactor biològic 

La principal casuística que pot afectar al reactor i les seves possibles solucions es detallen a 

la Taula G.5.1. 

Problema Possible causa Solució 

No s’assoleix el cabal d’aire 
necessari pels mòduls i/o 
s’aprecia olor a podrit 

Bufant(s) malmès. Repari o substitueixi el(s) 
bufant(s) 

Mal funcionament dels 
difusors 

Realitzi una neteja dels 
difusors. 

Aireació poc uniforme en un o 
varis mòduls 

Difusors bruts Realitzi una neteja dels 
difusors 

Mala alineació dels difusors Anivelli totes les carcasses 
de difusors instal·lades 

El nivell de líquid al tanc BRM 
és massa alt o no s’assoleix 
el flux de permeat de disseny 

El flux d’aigua permeada 
actual és superior al de 
disseny 

Ajusti el flux operacional als 
valors de disseny 

Un o més cartutx de 
membranes està brut 

Airegi durant 10 minuts 
sense filtració (desactivi les 
bombes). Si el problema 
persisteix, realitzi una neteja 
de membranes in situ. Si 
sospita que hi pot haver fang 
sec entre les membranes, 
empri un injector d’aigua 
prèviament a la neteja per a 
que aquest es desprengui. 

Baixa filtrabilitat dels fangs Millori les condicions del fang  

La membrana s’ha tornat 
hidrofòbica 

Realitzi un tractament de 
hidrofilització a la membrana 

L’efluent permeat és tèrbol Els tubs transparents de 
permeat han sigut danyats 

Repari/substitueixi els tubs 
malmesos 

Membranes danyades Repari/substitueixi els 
cartutxos malmesos 

Danys al col·lector Repari/substitueixi el 
col·lector 

Falta d’aire al tractament Aplicar una aireació enèrgica 
durant 3-4 hores (6-8 ppm), 
alhora que s’augmenta al 
màxim la recirculació 
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Connexions de canonades 
de permeat incorrectes 

Comprovi totes les 
connexions 

Disminució de l’índex 
volumètric de fangs 

Presència de matèries inerts 
d’alta densitat (argila, òxids 
metàl·lics) 

Si no hi ha una gran 
disminució de MVLSS no cal 
actuar. En cas contrari, 
augmentar la purga. 

Oxidació dels fangs 
d’avançada edat (fangs amb 
color marronós fosc). 

Augmentar la purga. 

Augment de l’índex 
volumètric de fangs. Efluent 
tèrbol. 

Presència de grans 
càrregues orgàniques 

Augmentar la recirculació i 
treballar a càrregues de 
MLSS superiors. Si això no 
fos possible, reduir el 
subministrament d’oxigen 

Flotació del fang per 
creixement de 
microorganismes 
filamentosos (bulking). Fang 
més clar i alteració en la 
biocenosi. 

Índex volumètric de fangs 
elevat 

Acudir a l’apartat 
corresponent. 

Alteració de les condicions 
de l’aigua d’entrada a 
planta.  

Segons es consideri 
necessari: 
-Modificar les condicions de 
recirculació. 
-Ús de clor apropiat. 
-Adició de matèria mineral 
-Augmentar o disminuir 
l’aireació. 

Atac químic sobre el 
tractament biològic. 

Espuma a la superfície del 
reactor 

Aquest fenomen es 
considera normal i inofensiu. 
Seria crític en cas de SS 
reduïts, aireació 
augmentada o temperatures 
atmosfèriques elevades. 

Aplicació d’antiespumants en 
base petroli. 
Augmentar la concentració 
de SS fins a 2.500mg/l. 

G.5.4. Condicionament dels fangs 

Empitjorament de la filtrabilitat i aparició de flòculs massa petits 

Causes: Equips de dosificació de polielectròlit malmesos o descalibrats 

Solucions: Revisi els equips de dosificació de polielectròlit.. 

Taula G.5.1 Solucionador de problemes del reactor 
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G.6. Detall i organització del treball 

L’organització del treball és bàsica per a dur a terme una correcta explotació i manteniment 

de qualsevol instal·lació; essent especialment imprescindible en una EDAR en la que 

qualsevol canvi en les variables de procés o operació pot influir dramàticament en l’efluent. 

Per això resulta imprescindible disposar del personal necessari i que aquest estigui ben 

format. 

Personal necessari 

Els llocs de treball es distribueixen de la següent manera: 

Direcció i control 

1 cap de planta: Titulat superior (al 20%) 

1 cap de procés i laboratori (al 100%) 

Procés (explotació, conservació i manteniment) 

1 Oficial 1ª electromecànic (al 30%) 

1,5 peons (al 100%) (inclou un corretorns) 

Organigrama 

En aquest apartat es detallen les funcions a realitzar, qualificació, ubicació i relació 

jeràrquica del personal. 

Cap de planta 

Qualificació 

Titulat de grau superior, amb experiència suficient per a fer front a les responsabilitats que 

exigeix el servei. 

Relacions jeràrquiques 

Responsables davant l’administració i l’empresa explotadora. 

Sota la seva responsabilitat es troba tot el personal de l’EDAR. 

Ubicació 
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EDAR. 

Objectius 

Aconseguir el perfecte funcionament de les instal·lacions de l’EDAR mantenint els nivells de 

qualitat exigits. 

Funcions 

Assegurar el funcionament de l’EDAR de forma ininterrompuda mitjançant la distribució 

racional dels recursos tècnics i humans. 

Definir, mesurar i controlar els paràmetres del procés productiu, elaborant una guia 

d’actuacions. 

Establir els límits operacionals en cas de situacions especials i adoptar les mesures 

correctores quan es requereixi. 

Modificar el procés de depuració dintre dels límits establerts per adequar-lo a les necessitats 

reals. 

Registrar les característiques dels paràmetres que defineixen el procés. 

Controlar la retirada de subproductes, assegurant-se de que aquesta no altera el procés 

depurador. 

Detectar, estudiar i , a ser possible, eliminar els colls d’ampolla de la instal·lació. 

Mantenir un servei de vigilància que garanteixi la seguretat del personal i les instal·lacions. 

Fer complir la normativa de seguretat i salut, particularment per a aquells treballs especials i 

puntuals. 

Supervisar les feines de seguretat i salut en general. 

Supervisar i controlar les adquisicions de materials i serveis exteriors i optimitzar-les. 

Elaborar programes de formació del personal al seu càrrec. 

Comunicar i consultar amb el personal tècnic i de recolzament qualsevol incidència o 

situació anormal que es produeixi fora dels límits establerts i que escapi als seus 

coneixements o control. 
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Emetre tot informe relatiu a qualsevol matèria referent a l’EDAR tant periòdicament com 

puntualment quan ho requereixi el client. 

Portar totes les relacions del tracte amb el personal operari de la planta. 

Controlar l’adquisició de recanvis, evitant la ruptura d’stock. 

Revisar els informes de control i avaries. 

Cap de procés i laboratori 

Qualificació 

Tècnic de grau superior. Especialista en tractament d’aigües. Amb experiència en la matèria. 

Relacions jeràrquiques 

Sota les ordres del cap de planta. 

Objectius 

Assegurar una bona explotació de la planta i realitzar un seguiment constant de totes les 

mostres i assaigs realitzats. 

Funcions 

Organització del personal. 

Realitzar les modificacions o millores necessàries. 

Elaborar els informes diaris d’incidències i revisar els informes generats pel personal 

d’explotació. 

Col·laborar en les funcions del cap de planta i exercitar-les quan aquest no hi sigui o les 

delegui. 

Estudi i proposta de millores i innovacions en el sistema d’explotació, responsabilitzant-se de 

la seva implantació i resultats en el cas de ser aprovades. 

Coordinació de tots els aspectes del personal al seu càrrec. 

Compliment de les normes de seguretat i salut. 

Supervisió dels treballs relatius a assaigs i anàlisis. 
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Col·leccionar i informar de les dades adquirides. 

Elaborar resums mensuals que inclouran els resultats dels assaigs químics i dels rendiments 

avaluats de processos i operacions. 

Avaluar les dades dels anàlisis en relació amb el rendiment de les operacions de la planta. 

Oficial electromecànic 

Qualificació 

Oficial 1ª o 2ª. 

Relacions jeràrquiques 

Sota les ordres del cap de planta. 

Ubicació 

EDAR 

Objectius 

Assegurar que les operacions i tasques encomanades compleixin els requisits de qualitat 

exigits. 

Funcions 

Realitzar les tasques i informes diaris de manteniment. 

Controlar l’adquisició de recanvis evitant la ruptura d’stock. 

Realitzar els informes de control d’avaries. 

Realitzar els mesuraments dels paràmetres de procés. 

Control de les operacions executades al dia. 

Execució de tots els treballs que requereixin una qualificació professional superior a la de 

l’operador, així com col·laborar en les tasques d’aquests quan sigui necessari. 

Lubricació de tots els equips mecànics i electromecànics. 

Canvis d’oli, reposició de juntes, etc. 
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Mesura dels paràmetres elèctrics. 

Responsable de tasques de manteniment preventiu i correctiu i de seguretat i salut de tota la 

planta. 

Col·laboració amb el cap de planta en tot el que aquest demani per la optimització del 

procés. 

Proposició de compra de materials i eines. 

Peó especialista 

Qualificació 

Oficial 3ª o peó, amb experiència en instal·lacions d’aigua i elèctriques. 

Relacions jeràrquiques 

Sota les ordres del cap de planta 

Ubicació 

EDAR 

Objectius 

Realització de totes les tasques que se li encomanin, sobretot d’explotació i conservació, 

d’acord amb la qualitat exigida. 

Funcions 

Responsable del procés. 

Realització d’aquelles operacions de manteniment que per la seva simplicitat o periodicitat 

no requereixin la presència de l’oficial de manteniment. 

Realitzar la maniobra de comportes i elements no automatitzats. 

Realitzar l’adquisició i recollida de mostres. 

Realitzar les tasques de neteja que li siguin encomanades. 

Tasques de jardineria. 

Posta en marxa les centrífugues per a assecar els fangs acumulats. 
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Preparació de reactius i vigilància de la seva dosificació. 

Comunicar al cap de planta l’estat dels elements d’emmagatzematge de rebuig i fangs per a 

dur a terme la seva retirada. 
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ANNEX H: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
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H.1. Obra civil i equipaments 

CAPÍTOL I: POU DE GROLLERS 
  

Total (€): 23.154,28 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      1.1. M3. EXCAVACIÓ. 20,00 m3 33,00 660,00 

 Excavació en fonaments i pous en tot tipus de 
terreny. S'hi inclou esgotament d'aigua i càrrega 
dels productes d'excavació i transport de runes a 
abocador si s'escau. Pou de grollers i sobreeixidor. 

    

 Zona pou de grollers     

 Total     

1.2. M2. ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 20,00 m2 28,12 562,40 

 Subministrament i col·locació d’encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

1.3. M3. FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica. Inclòs armadures REA en quantia de 
60 Kg/m3. Acabat superficial tipus remolinat. 

    

 Parets. 5,00 m3 66,11 330,55 

 Solera. 3,50 m3 66,11 231,385 

 Total    561,94 

1.4. UT. PALA BIVALVA PER A 
GROLLERS 

1 ut. 13.352,42 13.352,42 

 Subministrament, transport i col·locació de pala 
bivalva de les següents característiques: 
Marca: BLUG o similar.  
Model: Blug C2A-100 
Tipus: electrohidràulica autònoma amfíbia i 
autoprensant 
Capacitat: 100 l.  
Potència: 4,10 kw 

    

1.5. UT. POLIPAST PALA BIVALVA 1 ut. 6.486,29 6.486,29 

 Subministrament, transport i col·locació de polipast 
de les següents característiques: 
Marca: VICINAY o similar 
Modelo: PONY 1000 
Capacitat: 1000 Kg 
Accionament: manual 
Servei: maneig pala bivalva 

    

1.6. M. CARRIL RODADURA POLIPAST 6,5 m 25,35 164,78 

 Subministrament, transport i col·locació de 5m de 
carril rodadura IPN 120 

    

1.7. UT. CONTENIDOR RESIDUS 
GROLLERS 

1 ut. 735,46 735,46 

 Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor metàl·lic de residus grollers de 4,25m3 
de capacitat. 

    

1.8. UT. REIXA MANUAL. 1 ut. 631,00 631,00 

 Subministrament, transport i col·locació de reixa 
manual de 2x0.4m, inclòs anclatges. 
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CAPÍTOL II: DESBAST DE GROLLERS. 
  

Total(€): 75.798,12 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      2.1. M3. EXCAVACIÓ. 5,10 m3 33,00 168,30 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics per la 
construcció canals de desbast, inclòs càrrega 
sobre camió i transport de runes a abocador si 
escau: 

    

2.2. M2. ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 20,00 m3 28,12 562,40 

 Subministrament i col·locació d´encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

2.3. M3. FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica. Inclòs armadures REA en quantia de 
60 Kg/m3. Acabat superficial tipus remolinat. 

    

 Parets. 10,00 m3 66,11 661,10 

 Solera. 1,50 m3 66,11 99,17 

 Total, m3.    760,27 

2.4 UT. COMPORTES D'ENTRADA-
SORTIDA 

6 ut. 2.076,41 12.458,46 

 Subministrament, transport i col·locació de 
comportes de les següents característiques: 
Marca: DAGA o similar 
Servei: Entrada i sortida de desbast de grollers 
Dimensions 0,3 x 45 m 
Accionament: manual 

    

2.5 UT. REIXA DESBAST GROLLERS 3 ut. 17.622,35 52.867,05 

 Subministrament, transport i col·locació de reixa de 
desbast automàtica de les següents 
característiques: 
Marca: DAGA o similar 
Llum de pas 60 mm 
Angle: 60º 
Accionament: automàtic 
Potència: 0,75 kW/ut 
Amplada de canal: 0,50 m 
Alçada de canal: 0,44 m 
Alçada de descàrrega: 1 m 
Material: AISI 316 

    

2.6 UT. CARGOL TRANSPORTADOR 1 ut. 8.608,92 8.608,92 

 Subministrament, transport i col·locació de cargol 
transportador-compactador de les següents 
característiques: 
Marca: DAGA o similar 
Longitud: 4,00 m 
Servei: desbast de grollers 
Accionament: automàtic 
Potència: 0.75 kW 

    

2.7 UT. CONTENIDOR DESBAST 1 ut. 372,72 372,72 

 Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor estàndard per a rebuig de 1.100 m3 
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CAPÍTOL III: TAMISAT. 
  

Total(€): 138.883,09 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      3.1. M3. EXCAVACIÓ. 15,00 m3 33,00 495,00 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics per la 
construcció canals de tamisat, inclòs càrrega sobre 
camió i transport de runes a abocador si escau: 

    

3.2. M2. ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 35,00 m3 28,12 984,20 

 Subministrament i col·locació d´encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

3.3. M3. FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica. Inclòs armadures REA en quantia de 
60 Kg/m3. Acabat superficial tipus remolinat. 

    

 Parets. 25,00 m3 66,11 1.652,75 

 Solera. 2,00 m3 66,11 132,22 

 Total    1.784,97 

3.4 UT. TAMÍS ROTATIU 2 ut. 65.238,93 130.477,86 

 Subministrament, transport i col·locació de tamís 
automàtic circular en arqueta de desbast de les 
següents característiques: 
Marca: Huber o similar 
Llum de pas: 2.00 mm 
Longitud: 5,2m 
Potència: 1,10 kW 
Dades tècniques: 
Cabal màxim Qmax = 34,72 l/s 
Capacitat d'extracció de residu 15% MS m = 55 
l/min 
Malla w = 2 mm 
Inclou: 
- Sistema de neteja d'alta pressió. 
- Bomba CAT AGG 310 pel sistema de neteja 
Dades del motor: P = 1.1 kW IN = 2.8 A n = 11.5 
min-1  
Marca: CAT Pump AGG 310 
Grau de protecció: IP 65  
Índex de protecció Ex: - 
Tensió: 400/690 V  
Freqüència: 50 Hz 
- Suport estàndard amb viga transversal sobre el 
canal. 
- Tubs per la sortida d'aire amb protecció. 
- Panell elèctric de control 
- Comandament de control adjacent amb parada 
d'emergència i selector. 

    

3.5. UT. COMPORTA MURAL MANUAL 2 ut. 2.570,53 5.141,06 

 

Subministrament, transport i col·locació de 
comportes de les següents característiques: 
Marca: DAGA o similar 
Servei: Entrada tamis 
Dimensions 0,4 x 1 m 
Accionament: manual 
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CAPÍTOL IV: DESARENADOR DESENGREIXADOR. Total(€): 47.570,21 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      4.1. M3. EXCAVACIÓ. 18,00 m3 33,00 594,00 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics 
per la construcció de desarenador-
desengreixador airejat, inclòs càrrega sobre 
camió i transport de runes a abocador si 
s'escau: 

    

4.2. M2. ENCOFRAT I 
DESENCOFRAT. 

45,00 m3 28,12 1.265,40 

 Subministrament i col·locació d´encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

4.3. M3. FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de 
resistència característica. Inclòs armadures 
REA en quantia de 60 Kg/m3. Acabat 
superficial tipus remolinat. 

    

 Parets. 20,00 m3 66,11 1.322,20 

 Solera. 1,50 m3 66,11 99,17 

 Total    1.421,37 

4.4. UT. PONT DESARENADOR 
AIREJAT 

1 ut. 13.825,40 13.825,40 

 Subministrament, transport i col·locació dels 
elements necessaris per extreure arenes i 
greixos incloent: 
Pont mòbil per a bomba vertical 
Rasqueta automàtica de greixos 
Alimentació elèctrica 
Potència: 0,55 kW 
Quadre de control 
Rails guia 

    

4.5. UT. BOMBA D'ARENA 1 ut. 2.312,18 2.312,18 

 Subministrament, transport i col·locació de 
bomba centrífuga vertical de les següents 
característiques: 
Marca: ABS o similar 
Tipus: Centrífuga vertical submergible 
Servei: extracció arena-aigua al 4% 
Cabal: 1,8 m3/h 
Alçada manomètrica: 4,00 mca 
Longitud eix: 2m 
Longitud d'aspiració: 0,52m 
Potència: 2,2 kW/ud 
Inclou: 
Connexió de descàrrega 
Anclatges 
Tub guía 

    

4.6. UT. CONCENTRADOR 
D'ARENES 

1 ut. 6.873,28 6.873,28 
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 Subministrament, transport i col·locació vis 
sensfí compactador de les següents 
característiques: 
Marca: ABS o similar 
Model: AFP 
Tipus: sensfí 
Potència:0,12kW 
Concentració d'alimentació: 3% 
Capacitat d’àrea seca: 0,8 m3/h 
Material: Acer al carbó 
Sequedat resultant:70% 

    

      

4.7. UT. BOMBA DE GREIXOS 1 ut. 2.147,33 2.147,33 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
bomba de greixos de les següents 
característiques: 
Tipus: Excèntrica amb rentat automàtic 
Servei: Extracció de greixos 
Q = 5.8 m3/h  
H = 1-2 m.c.a. 
P = 1.35 kW  
Inclou  canonada d’aspiració i impulsió 

    

4.8. UT. CONCENTRADOR DE 
GREIXOS 

1 ut. 7.231,33 7.231,33 

 Subministrament, transport i col·locació de 
concentrador de greixos de les següents 
característiques: 
Marca: Cotragua o similar 
Model: COT-CG-10 
Cabal de disseny 10-15 m3/h 
Mesures: 2,10 x 0,80 x 1,70 m. 
Volum de dipòsit tranquil·litzador: 0,25 m3 
Superfície de flotació: 1,68 m2 
Alçada de descàrrega: 1,50 m. 
Velocitat de flotació: 6 m3/m2.h 
Temps de retenció: > 15 min 
Inclou bombes d’extracció 
Potència: 1,00kW 

    

4.9. UT. BUFADOR DESARENAT 2 ut. 4.893,12 9.786,24 

 Subministrament, transport i col·locació de 
bufant de les següents característiques: 
Servei: Airejat desarenador 
Marca: MPR o similar 
Tipus: Lòbuls rotatius 
Fluït: aire atmosfèric 
Cabal d'impulsió: 25 - 100 m3/h; 
Pressió diferencial: 3,52 mca;  
Potència consumida: 10,50 kW 
Inclou: motor, manòmetre, filtres i cabina 
d'insonorització 

    

4.10. UT. DIFUSORS D'AIRE PER A 
DESARENADORS 

8 ut. 124,44 995,52 

 Subministrament, transport i col·locació de 
difusors de les següents característiques: 
Servei: Airejat desarenador 
Marca: MPR o similar 
Tipus: membrana 
Tipus de bombolla: fina 
Material: HDPE 
Inclou conduccions 
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4.11. UT. CONTENIDOR D'ARENES 2 ut. 372,72 745,44 

 Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor d'arenes de les següents 
característiques: 
Tipus: estàndard per a rebuig 
Capacitat. 5m3 

    

4.12. UT. CONTENIDOR DE GREIXOS 1 ut. 372,72 372,72 

 

Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor de greixos de les següents 
característiques: 
Tipus: estàndard per a rebuig 
Capacitat. 1,1m3 

    
 

CAPÍTOL V: HOMOGENEÏTZADOR. 
  

Total 
(€): 101.749,52 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      5.1. M3. EXCAVACIÓ. 800,00 m3 33,00 26.400,00 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics per la 
construcció de tanc homogeneïtzació, inclòs càrrega 
sobre camió i transport de runes a abocador,  
compactació del terreny i col·locació de base artificial 
(gruix mitjà 50cm) 

    

5.2. M2. ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 310,00 m2 28,12 8.717,20 

 Subministrament i col·locació d´encofrat i desencofrat 
en fonaments i parets verticals: 

    

5.3. M3 FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de formigó 
per armar H-250 Kg/cm2, de resistència característica. 
Inclòs armadures REA en quantia de 60 Kg/m3. 
Acabat superficial tipus remolinat. 

    

 Parets. 540,00 m3 66,11 35.699,40 

 Solera. 120,00 m3 66,11 7.933,20 

     43.632,60 

5.4. ML. BARANES DE PROTECCIÓ 
PERIMETRAL. 

    

 Subministrament, transport i col·locació de baranes de  
protecció perimetral. Caract: estructura metàl·lica 
d'acer galvanitzat de perfil PNL 30x30, rematada amb 
passamans de 2 1/2'', alçada  900, trabessany 
horitzontal i parapeus de 100x5.  

    

 En perímetre passarel·la. 22,00 m 90,00 1.980,00 

 En perímetre homogeneïtzador. 40,00 m 90,00 3.600,00 

 Total    5.580,00 

5.5. UT. BOMBES D'IMPULSIÓ A 
BIOLÒGIC 

3 ut. 2.712,18 8.136,54 
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 Subministrament, transport i col·locació de bombes 
d'impulsió a tanc biològic de les següents 
característiques: 
Marca: ABS o similar 
Model: AFP0835 M110/2 
Servei: alimentació reactor 
Cabal: 100,00 m3/h 
Alçada manomètrica: 8,00 mca 
Potència: 13,3 kW/ud 
Inclou: 
Connexió de descarrega, anclatges i suports. 

    

5.6. UT. AIREJADOR-AGITADOR. 1 ut. 8.652,18 8.652,18 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre elèctric 
de airejador agitador de les següents característiques: 
Marca: Flygt 
Model: Flo-Get N112-31 
Potència consumida: 3,1 kW 

    

5.7. UT. REIXA MANUAL. 1 ut. 631,00 631,00 

 

Subministrament, transport i col·locació de reixa 
manual de 0.3x0.4m, inclòs anclatges. 

 

   
 

CAPÍTOL VI: REACTOR BIOLÒGIC 
    

 

Subcapítol I: Zona anòxica i 
preaireació 

 
Total(€): 162.574,20 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu(€) Import(€) 
            

      6.1.1. M3. EXCAVACIÓ I PREPARACIÓ 
TERRENY. 

1025,00 m3 33,00 33.825,00 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics per la 
construcció de reactor biològic, inclòs càrrega sobre 
camió i transport de runes a abocador,  compactació 
del terreny i col·locació de base artificial (gruix mitjà 
50cm) 

    

6.1.2. M2. ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 525,00 m3 28,12 14.763,00 

 Subministrament i col·locació d’encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

6.1.3. M3. FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica. Inclòs armadures REA en quantia de 
60 Kg/m3. Acabat superficial tipus remolinat. 

    

 Parets i pantalles. 165,00 m3 66,11 10.908,15 

 Solera. 18,00 m3 66,11 1.189,98 

     12.098,13 

6.1.4. ML. PASSAREL·LA DE TRAMEX 
GALVANITZAT. 

5 m2 60,00 300,00 

 Subministrament, transport i col·locació de 
passarel·la de tràmex sobre tanc biològic inclòs 
marcs i suports. 

    

6.1.5. ML. BARANES DE PROTECCIÓ 
PERIMETRAL. 

50,00 m 90,00 4.500,00 
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 Subministrament, transport i col·locació de baranes 
de  protecció perimetral en passarel·la. Caract: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de perfil PNL 
30x30, rematada amb passamans de 2 1/2'', alçada  
900, trabessany horitzontal i parapeus de 100x5. 

    

6.1.6. ML. ESCALA TRÀMEX 
GALVANITZAT. 

2 m 180,00 360,00 

 Subministrament, transport i col·locació d'escala de 
tràmex galvanitzat per accés a passarel·la. 

    

6.1.7. UT. AGITADOR. 3 ut. 5.042,50 15.127,50 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de airejador agitador de les següents 
característiques: 
Marca:  ABS 
Model: RW 3021 A15/6 EC 
Servei: agitació zona anòxica 
Potència motor: 0,75 kW 

    

6.1.8. UT. DIFUSORS. 583 ut. 34,66 20.206,78 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de difusors en graella de difusors de les 
següents característiques: 
Tipus: membrana de bombolla fina 
Servei: zona preaireació 
Marca: ABS o similar 
Model: PIK 300 

    

6.1.8. UT. BUFADOR. 3 ut. 6.726,19 20.178,57 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de grup motobufador de les següents 
característiques: 
Servei: aireació de reactor biològic 
Marca: MPR o similar 
Tipus: Èmbols rotatius 
Fluid: aire atmosfèric 
Cabal d'impulsió: 900-1200 m3/h; 
Pressió diferencial: 8.00 mca;  
Potència absorbida: 18,4 kW 
Inclou: motor, manòmetre i cabina de insonorització 

    

6.1.9. UT. BOMBES D'IMPULSIÓ A TANC 
DE MEMBRANES 

10 ut. 2.312,18 23.121,80 

 Subministrament, transport i col·locació de bombes 
d'impulsió a tanc de membranes de les següents 
característiques: 
Marca: ABS o similar 
Model: AFP0841.1-S 22/4 KFM 
Servei: alimentació a membranes 
Cabal: 70 m3/h 
Alçada manomètrica: 4,00 mca 
Potència: 2,20 kW/ud 
Inclou: 
Connexió de descarrega, anclatges i suports. 

    

6.1.10
. 

UT. BOMBA DOSIFICADORA 2 ut. 456,91 913,82 
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 Subministrament, transport i col·locació de bomba 
dosificadora de les següents característiques: 
Marca: MILTON ROY o similar 
Model: GA10P1T3 
Reactiu: clorur fèrric 
Tipus: Cargol helicoïdal 
Cabal: 15 l/h 
Alçada manomètrica: 5 mca 
Potència: 0,09 kW 
Inclou: Racoreria i valvuleria. 

    

6.1.11
. 

UT. CONTENIDOR CLORUR 
FÈRRIC 

5 ut. 3.435,92 17.179,60 

 Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor de les següents característiques: 
Marca: TECNIUM o simailar 
Model: DPGSS-250 
Servei: emmagatzematge de clorur fèrric 
Volum: 1000 l 
Inclou: 
Indicador de nivell visual i interruptor de nivell mínim 

  

  

 

CAPÍTOL VI: REACTOR BIOLÒGIC. 
    

 

Subcapítol II: Tanc de membranes i 
permeat Total (€): 883.057,20 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      6.2.1. M3. EXCAVACIÓ I PREPARACIÓ 
TERRENY. 

575,00 m3 33,00 18.975,00 

 Excavació a cel obert amb mitjans mecànics per 
la construcció de reactor biològic, inclòs càrrega 
sobre camió i transport de runes a abocador,  
compactació del terreny i col·locació de base 
artificial (gruix mitjà 50cm) 

    

6.2.2. M2. ENCOFRAT I 
DESENCOFRAT. 

310,00 m3 28,12 8.717,20 

 Subministrament i col·locació d´encofrat i 
desencofrat en fonaments i parets verticals: 

    

6.2.3. M3 FORMIGÓ H-250 210,00 m3 66,11 13.883,10 

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica en llosa suport. Inclòs armadures 
REA en quantia de 60 Kg/m3. Acabat superficial 
tipus remolinat. 

    

 Parets i pantalles. 165,00 m3 66,11 10.908,15 

 Solera. 10,00 m3 66,11 661,10 

6.2.4. M2. PASSAREL·LA DE TRAMEX 
GALVANITZAT. 

60 m2 60,00 3.600,00 

 Subministrament, transport i col·locació de 
passarel·la de tràmex sobre tanc biològic inclòs 
marcs i suports. 
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6.2.5. ML. ESCALA TRÀMEX 
GALVANITZAT. 

2 m 180,00 360,00 

 Subministrament, transport i col·locació d'escala 
de tràmex galvanitzat per accés a passarel·la. 

    

6.2.6. UT. BUFADOR. 2,00 ut. 8.943,00 17.886,00 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de grup motobufador de les següents 
característiques: 
Servei: aireació de reactor biològic 
Marca: PEDRO GIL o similar 
Model: 32 20 
Tipus: Èmbols rotatius 
Fluid: aire atmosfèric 
Cabal d'impulsió: 840 m3/h; 
Pressió diferencial: 0,5 bar;  
Potència absorbida: 15,7 kW 
Inclou: motor, manòmetre i cabina de 
insonorització 

    

6.2.7. UT. MÒDUL  MEMBRANES DE 
MICROFILTRACIÓ 

10 ut. 80.982,32 809.823,20 

 Subministrament, transport i muntatge de mòduls 
de membranes de les següents característiques: 
Marca: Kubota 
Dimensions: 3150 x 880x 3600 mm 
Model: EK-400 cartutxos 510 
Porositat de la membrana: 0,4 micres 
Inclou: Graella de difusors inferior, col·lectors 
d'extracció d'aigua filtrada, bastidor anclat al fons 
del dipòsit, cadenes i grillets de desmuntatge, 
racoreria i valvulería. 

    

6.2.8. UT. COMPRESSOR 1 ut. 3.275,06 3.275,06 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de compressor de les següents 
característiques: 
Marca: Compair 
Model: PROpack 650/500ST 
Servei: Purga aire membranes 
Cabal d'aire lliure subministrat: 650 l/min 
Pressió de treball:11 bar 
Dipòsit acumulaor: 500l 
Potència consumida: 4kW 
Inclou: 2x valvuleria 

    

6.2.9. UT. BOMBA DOSIFICADORA 1 ut. 622,13 622,13 

 Subministrament, transport i muntatge de bomba 
dosificadora de les següents característiques: 
Marca: Flygt o similar 
Model: 3MD 421 PP 
Servei: Dilució hipoclorit a neteja membranes 
Cabal: de 180 a 1800 l/h 
Pressió impulsió:6 kg/cm2 
Tipus: doble membrana mecànica amb regulació 
manual 
Inclou: Valvuleria 

    

6.2.10. UT. PLACA DE DILUCIÓ 1 ut. 249,67 249,67 
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 Subministrament, transport i muntatge de placa 
de dilució de les següents característiques: 
Mides: 750x720x10mm 
Composta per: vàlvula de regulació de cabal 
d'aigua d'entrada, cabalímetres de flotador 
d'aigua i reactiu, electrovàlvula 24V,canya 
d'injecció, vàlvula de retenció. 
Cabal: 30m3/h 

    

6.2.11. UT. UNITAT MÒBIL DE RETENCIÓ 1 ut. 327,64 327,64 

 Subministrament, transport i muntatge de unitat 
mòbil de retenció de les següents 
característiques: 
Mesures:1855x1855x660mm 
Volum de retenció: 1050litres 
Pes: 160kg Càrrega admissible:2500kg 
Servei: Emmagatzematge de contenidors 
d'hipoclorit 

    

6.2.12. UT. SISTEMA ELEVACIÓ 
MÒDULS 

10 ut. 533,82 5.338,20 

 Subministrament, transport i muntatge de sistema 
d'elevació de mòduls de membranes compost 
dels següents elements: 
Tub guia 
Tub d'estabilització 
Set de cargols 
Cadenes d'elevació 

    

6.2.13. UT. BOMBA IMPULSIÓ A 
ESPESSIDOR 

2 ut. 1.936,46 3.872,92 

 Subministrament, transport, muntatge i quadre 
elèctric de bombes d'impulsió a espessidor de les 
següents característiques: 
Marca: SEEPEX o similar 
Tipus: Horitzontal de cargol 
Modelo: 10-6L BN / A1-C1-C6-F0-A 
Servei: fangs en excés 
Cabal: 6,00 m3/h 
Alçada manomètrica: 10,0 
Potència: 1,50 kW/ud 
Inclou: Col·lector i valvuleria. 

  

  

 

CAPÍTOL VII: ESPESSIDOR DE FANGS. 
 

Total(€): 15.391,33 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      7.1. UT. TANC DE FORMIGÓ 1 ut. 3.247,53 3.247,53 

 Subministrament i transport de tanc de formigó de les 
següents característiques: 
Marca: FILTRAMAS SA 
Diàmetre interior del tanc: 4,00 m 
Alçada cilíndrica total: 4,00 m 
Ample útil mínim de la passarel·la: 1,00 m 

    

7.2. UT. MECANISME ESPESSIDOR 1 ut. 8.270,88 8.270,88 
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 Subministrament, transport,  quadre elèctric i 
muntatge en tanc de formigó de bombes d'impulsió a 
espessidor de les següents característiques: 
- Grup d'accionament central: 
  . Motor 3F 4P 220/380 V 50 HZ IP55 CL.F. Potència 
0,37 CV 
  . Reductor sensfí corona i reductor epicicloïdal 
  . Parell nominal 662,4 MDAN 
  . Velocitat eix lent: 0,16 RPM 
  . Protecció: Limitador electrònic de parell 
- Arbre de gir construït en tub ST-52 amb centrador 
inferior 
- 2 uts d'estructura d'escombrat de fons 
- Rasquetes de fons 
- Rasqueta al con 
- Cilindre metàl·lic d'alimentació 
MATERIALS: 
-Parts submergides en acer galvanitzat 
-Cargoleria AISI304 

    

7.3. UT. BOMBA HELICOIDAL 2 ut. 1.936,46 3.872,92 

 Subministrament, transport i instal·lació de bomba de 
cargol helicoïdal de les següents característiques: 
Marca: SEEPEX o similar 
 
Model: 5-6L BN / A1-C1-C6-F0-A 
 
Servei: bombeig de fangs espessits a dipòsit de fangs 
Cabal: 3,00 m3/h 
 
Alçada manomètrica: 15,00 mca 
 
Potència: 2,20 kW/ud 
Inclou: valvuleria i col·lectors 

  

  

 

CAPÍTOL VIII: DIPÒSIT DE FANGS I DESHIDRATACIÓ Total(€): 102.148,90 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      8.1. M2. PLAQUES FORMIGÓ 
PREFABRICAT 

14,00 m2 130,00 1.820,00 

 Subministrament, transport i muntatge de plaques 
de formigó prefabricades per parets del dipòsit. 

    

 Total, m2.     

8.2. M3 FORMIGÓ H-250     

 Subministrament, col·locació, vibrat i curat de 
formigó per armar H-250 Kg/cm2, de resistència 
característica en llosa suport. Inclòs armadures 
REA en quantia de 60 Kg/m3. Acabat superficial 
tipus remolinat. 

    

 Solera. 2,25 m3 66,11 148,75 

 Xarxa de buidats 3,00 m3 66,11 198,33 

 Total    347,08 

8.3. UT. AGITADOR VERTICAL. 1 ut. 2.237,20 2.237,20 
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 Subministrament, transport i col·locació d'agitador 
vertical de les següents característiques: 
Marca: ABS o similar 
Model: RW 2022 S13/4 KFM 
Servei: agitació dipòsit emmagatzemat de fangs 
Potència: 3,00 kW 

    

8.4. UT. BOMBA HELICOIDAL 2 ut. 1.936,46 3.872,92 

 Subministrament, transport i instal·lació de bomba 
de cargol helicoïdal de les següents 
característiques: 
Marca: SEEPEX o similar 
 
Model: 5-6L BN / A1-C1-C6-F0-A 
 
Servei: bombeig de fangs a centrífuga 
deshidratació 
Cabal: 3,00 m3/h 
 
Alçada manomètrica: 15,00 mca 
 
Potència: 2,20 kW/ud 
Inclou: valvuleria i col·lectors 

    

8.5. UT. DECANTADOR CENTRÍFUG 1 ut. 74.973,54 74.973,54 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
decantador centrífug de les següents 
característiques: 
Marca: ALFA LAVAL 
Model: ALDEC 20 
Cabal de disseny: 3 m3/h de fangs al 3%-4% 
Potència instal·lada: 15kW 

    

8.6. UT. POLIPAST MANUAL. 1 ut. 1.098,18 1.098,18 

 Subministrament, transport i col·locació de 
polipast manual de les següents característiques: 
Marca: VICINAY o similar 
Model: PONY 2500 
Capacitat: 2500 Kg 
Accionament: manual 
Servei: deshidratació 
Inclou: Carrils de rodadura IPN 120 

    

8.7. UT. CARGOL DE FANGS 
DESHIDRATATS 

1 ut. 6.481,65 6.481,65 

 Subministrament, transport i col·locació de cargol 
de fangs deshidratats de les següents 
característiques: 
Marca: FILTRAMASSA o similar 
Model:TT-2040 
Longitud: 4,00 m 
Potència: 2,20 kW 

    

8.8. UT. CONTENIDOR DE FANGS 
DESHIDRATATS 

2 ut. 735,46 1.470,92 

 Subministrament, transport i col·locació de 
contenidor de fangs deshidratats de 4,25m3. 

    

8.9. UT. PREPARADOR DE 
POLIELECTROLIT 

1 ut. 5.432,71 5.432,71 
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 Subministrament, transport i instal·lació de 
preparador de polielectrolit de les següents 
característiques: 
 
Marca: MILTON ROY o similar 
 
Model: Polypack APS-MAX-400-SS 
 
Capacitat: 400 l 
 
Nº de compartiments: 2 
 
Agitadors: 2 de 0,25 kW 

    

8.10. UT. BOMBA DOSIFICADORA   2 ut. 1.071,76 2.143,52 

 Subministrament, transport i instal·lació de bomba 
dosificadora de les següents característiques: 
Marca: MILTON ROY o similar 
 
Model: GM120M40Q3 
 
Reactiu: polielectrolit 
 
Tipus: Cargol helicoïdal 
 
Cabal: 100 l/h 
 
Alçada manomètrica: 50 mca 
 
Potència: 0,37 kW 

    

8.11. UT. BOMBA CENTRÍFUGA 2 ut. 1.135,59 2.271,18 

 Subministrament, transport i instal·lació de bomba 
dosificadora de les següents característiques: 
Marca: ABS o similar 
Model: AS0630 S13/4.160 
Tipus: Centrífuga submergible 
Servei: impulsió de buidats 
Cabal: 10,00 m3/h 
Alçada manomètrica: 5,00 mca 
Potència: 3,70 kW/ud 
Inclou: 
Connexió de descàrrega 
Espàrrecs d'anclatge 
Suports superiors del tub guia 
Vàlvules i col·lectors 

 

 

  

 

CAPÍTOL IX: DESODORITZACIÓ 
  

Total(€): 111.842,79 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      9.1. UT. COBERTA ESPESSIDOR 1 ut. 6.777,61 6.777,61 
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 Subministrament, transport i instal·lació de coberta de 
les següents característiques: 
 
Marca: TECNIUM o similar 
Diàmetre: 4,00 m 
Nº de mòduls: 2 
Ample de pont: 1000 mm 
Gruix de parets: 4mm aprox 
Material: PRFV 
Sobrecàrrega màx.: 95 Kg/m2 
Inclou:  
2 boques d'home DN 500 
1 tubuladura entrada aire 

    

9.2. UT. COBERTA DIPÒSIT FANGS 1 ut. 4.750,61 4.750,61 

 Subministrament, transport i instal·lació de coberta de 
les següents característiques: 
 
Marca: TECNIUM o similar 
Dimensions: 5 x 2,5 m 
Material: PRFV 

    

9.3. UT. EQUIP DESODORITZACIÓ BIO. 
PRETRACT. 

1 ut. 56.551,46 56.551,46 

 Subministrament, transport i instal·lació d'equip de 
desodorització biològica de les següents 
característiques: 
 
Marca: TECNIUM o similar 
Servei: desodorizació de l'edifici de pretractament 
Cabal d'aire a tracatar: 7.000 m3/h 
Alçada manomètrica: 150 mmca 
Potència: 12,10 kW 
Inclou: 
1 Torre de humidificació 
1 Bomba centrífuga, marca TECNIUM, model: 
BXCKK-2.10. Cabal 10m3/h i 14 mcl. 
1 Ventilador 
1 conjunt de tractament biològic model BIF 8 X 8 
1 conjunt de canonades, accessoris, valvuleria, 
manòmetre i purga amb premuntat en recirculació de 
líquid.  

    

9.4. UT. EQUIP DESODORITZACIÓ BIO. 
FANGS. 

1 ut. 28.768,41 28.768,41 

 Subministrament, transport i instal·lació d'equip de 
desodorització biològica de les següents 
característiques: 
 
Marca: TECNIUM o similar 
Servei: desodorizació de l'edifici de pretractament 
Cabal d'aire a tracatar: 3.200 m3/h 
Alçada manomètrica: 150 mmca 
Potència: 4,10 kW 
Inclou: 
1 Torre de humidificació 
1 Bomba centrífuga, marca TECNIUM, model: 
BXCKK-2.10. Cabal 10m3/h i 14 mcl. 
1 Ventilador 
1 conjunt de tractament biològic model BIF 8 X 8 
1 conjunt de canonades, accessoris, valvuleria, 
manòmetre i purga amb premuntatge en recirculació 
de líquid.  
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9.5. UT. CAPTACIÓ I IMPULSIÓ D'AIRE 
PRETRACT. 

1 ut. 7.140,33 7.140,33 

 Subministrament, transport i instal·lació de conjunt de 
canonades de captació i impulsió d'aire d'edifici de 
pretractament fabricat en poliprolipè. 

    

9.6. UT. CAPTACIÓ I IMPULSIÓ D'AIRE 
FANGS 

1 ut. 7.854,37 7.854,37 

 

Subministrament, transport i instal·lació de conjunt de 
canonades de captació i impulsió d'aire de fangs 
fabricat en poliprolipè. 

    
 

CAPÍTOL X: INSTRUMENTACIÓ I EQUIPS DE MESURA Total(€): 24.192,94 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      10.1. UT. MESURADOR DE Ph I 
TEMPERATURA 

1 ut. 1.783,66 1.783,66 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
mesurador de pH i Ta de les següents 
característiques: 
- Marca: ABB o similar 
- Servei: control de pH i Ta en pou de gruixuts 
Compost  per: 
- Sonda, model AP103/21050004 
- Indicador/transmissor, modelo AX460/10005 

    

10.2. UT. CABALÍMETRE 
ELECTROMAGNÈTIC DN-200 

2 ut. 2.023,57 4.047,14 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
cabalímetre electromagnètic de les següents 
característiques: 
- Marca: ABB o similar 
- Model: MAG-XE 
- Diàmetre: DN-200 
- Serveis: 1x alimentació al tamís 
                 1x recirculació de licor mixte 

    

10.3. UT. MESURADOR OXIGEN 
DISSOLT 

2 ut. 1.725,11 3.450,22 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
mesurador d'oxigen dissolt de les següents 
característiques: 
- Marca: ABB o similar 
- Servei: zona òxica del reactor 
Compost per: 
- Sonda esfera flotant, model 9408/750 
- Indicador/transmissor, model AX480/10005 

    

10.4. UT. MESURADOR DE SÒLIDS EN 
SUSPENSIÓ 

2 ut. 3.950,10 7.900,20 
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 Subministrament, transport i instal·lació de 
mesurador de sòlids en suspensió de les 
següents característiques: 
- Marca: Endress+Hauser o similar 
- Servei: tanc de membranes 
Compost per: 
- Sensor de terbolesa, model CUS 41. 
- Portaelectrodes immersió, model CYA 611. 
- Transmissor de sòlids en suspensió, model 
LIQUISYS M CUM253. 

    

10.5. UT. CABALÍMETRE 
ELECTROMAGNÈTIC DN-65 

2 ut. 1.079,62 2.159,24 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
cabalímetre electromagnètic de les següents 
característiques: 
- Marca: Endress+Hauser o similar 
- Model: PROMAG 10 W 
- Diàmetre: DN-65 
- Serveis: 1x purga de fangs 
                1x impulsió de fangs a deshidratació 

    

10.6. UT. MESURADOR ULTRASÒNIC 
DE NIVELL 

1 ut. 1.131,02 1.131,02 

 Subministrament, transport i instal·lació de 
mesurador ultrasònic de nivell de les següents 
característiques: 
MODELO: LSI 40/W/S33 
CARACTERÍSTIQUES: 
- Transductor en PVC 
- Rang: 0.7 - 10m 
- Transmissor basat en microprocessador 
- Senyal de sortida: 4 - 20 mA (2 fils) 
- Indicador de nivell i paràmetres d'ajustament en 
display 8dígits 
- Indicació d'alarma de baix voltatge i fallada de 
sensor 
- Paràmetres emmagatzemats en EPROM 
- Alimentació elèctrica: 9 - 60 Vcc 
- Muntatge de transmissor en paret, protecció IP 
65 
- 8m. (Std) de cable entre transductor i 
transmissor. 
Servei: dipòsit d'emmagatzematge de fangs 

    

10.7. UT. MESURADOR REDOX. 1 ut. 1.722,18 1.722,18 
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 Subministrament, transport i instal·lació de 
mesurador de potencial REDOX de les següents 
característiques: 
- Marca: ABB   
- Tipus: Sonda de immersió 
- Rang de mesura (mg/l): -1200...+1200 mV 
- Precisió: +/- 0,2% 
- Sensibilitat: 0,01 % 
- Linealitat: 0,1 % of F.S. 
- Display:  De LCD de dues línies de 5 i 16  
caràcters 
- Compensació de temperatura: automàtica 
- Relés de control: dos relés  
- Zona morta i retard: programable 
- Control de fallades del sistema: programable per 
alts i baixos 
- Sortida analògica aïllada: 4-20 mA,  
- Protecció electrònica: NEMA 4X 
- Sortida analògica: programable en rang 
- Materials: Polipropilè 
- Alimentació: 85-265 Vca 
Servei: en zona anòxica del reactor, per el control 
de la desnitrificació 

    

10.8. INTERRUPTOR DE NIVELL TIPUS 
BOIA. 

8 ut. 249,91 1.999,28 

 

Controladors per l’arrencada i parada de 
seguretat de bombejos. 
2x homogeneïtzador 
2x reactor biològic 
1x xarxa de buidats 
reserva 

    
 

CAPÍTOL XI: EDIFICACIONS I CASETES 
  

Total (€): 242.500,00 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      11.1. M2. EDIFICACIÓ DE EDIFICI DE 
CONTROL 

1 ut. 17.500,00 17.500,00 

 Edificació de planta baixa per sala control i sala 
taller-magatzem, inclòs complements com pintura, 
portes, finestres, lavabos, etc. 

    

11.2. M2. EDIFICACIÓ EDIFICI 
PRETRACTAMENT 

1 ut. 125.000,00 125.000,00 

 Edificació de cobertura per a pretractament inclòs 
complements com excavació, escales, pintura, etc. 

    

11.3. M2. EDIFICACIÓ EDIFICI FANGS 1 ut. 60.000,00 60.000,00 

 Edificació de cobertura per deshidratació de fangs 
inclòs complements com excavació, escales, 
pintura, etc. 

    

11.4. M2. EDIFICACIÓ EDIFICI DE 
SERVEIS 

1 ut. 20.000,00 20.000,00 
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 Edificació de cobertura per quadres elèctrics de 
servei a reactor i membranes complements com 
excavació, escales, pintura, etc. 

    

11.5. UT. COMPLEMENTS. 1 ut. 20.000,00 20.000,00 

 Partida d'alçada a justificar per mobiliari, 
instal·lacions ,equipament i eines pel 
taller,excavacions i replanteig. 

    
 

CAPÍTOL XII: ELECTRICITAT I CONTROL 
 

Total(€): 600.637,45 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      12.1. UT. LÍNIA AÈRIA A 25kV 1 ut. 50.000,00 50.000,00 

 Instal·lació i material per a línia aèria de mitja tensió. 
Inclou derivacions, suports, cablejat, terminals, etc. 

    

12.2. UT. CENTRES DE SECCIONAMENT 1 ut. 80.000,00 80.000,00 

 Instal·lació i material per a centres de seccionament 
d'entrada i sortida de línia, d'interrupció i de mesura.  
Incloent caseta aïllada. 

    

12.3. UT. ENLLAÇ SECCIONAMENT-
TRANSFORMACIÓ 

1 ut. 5.000,00 5.000,00 

 Instal·lació i material per a connecció entre centre de 
seccionament i transformació.  
Inclou terminals unipolars i cablejat. 

    

12.4.  UT. CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 1 ut. 34.000,00 34.000,00 

 Instal·lació i material per a transformació de mitja a 
baixa tensió.  
Inclou cel·les modulars, transformador de potència 
trifàsic 25.000/400-230v 630kVA, caseta i elements de 
seguretat. 

    

12.5. UT. QUADRE DE PROTECCIÓ I 
CONROL 

1 ut. 55.000,00 55.000,00 

 Instal·lació i material per a quadre general de 
distribució format per quatre panells.  
Inclou: interruptors automàtics magnetotèrmics amb 
relés de protecció diferencial d'entrada i sortida de tall 
regulable, analitzador de xarxa digital, descarregador 
de sobretensió. 

    

12.6. UT. BATERIA DE CONDENSADORS 1 ut. 12.000,00 12.000,00 

 Instal·lació i material per a bateria de condensadors 
automàtica autorregulada per a la correcció del factor 
de potència de360 kVAR. Inclou quadre equipat amb 
interruptor automàtic. 

    

12.7. UT. CENTRES DE CONTROL DE 
MOTORS 

3 ut. 45.000,00 135.000,00 
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Instal·lació i material per a centres de control de motors 
formats pels següents elements: 
-1 columna d'entrada 
-1 interruptor automàtic magnetotèrmic amb relé de 
protecció diferencial 
-3 transformadors d'intensitat 
-1 base tallacircuits tripolar 
-1 analitzador de xarxa 
-1 detector de falta de fase 
- Panells de sortida 
- Mòduls extraïbles per motor amb interruptor automàtic 
magnètic amb diferencial, inversor i relés tèrmics. 
 
Els centres donaran servei a pretractament, tractament 
i a fangs respectivament 

    

12.8. UT. LÍNIES D'ALIMENTACIÓ EN B.T. 1 ut. 80.000,00 80.000,00 

 

Instal·lació de cablejat i quadres per a línies de baixa 
tensió. 

    

12.9. UT. CONTROLADORS 3 ut. 24.000,00 72.000,00 

 

Instal·lació i connexionat de controladors de processos. 
 
Els controladors donaran servei a pretractament, 
tractament i fangs respectivament. 

    

12.10
. 

UT. SISTEMA DE SUPERVISIÓ I 
CONTROL 

1 ut. 25.000,00 25.000,00 

 

Llicències de sistema i equips de supervisió i control 
basat en WinCC, ordinador i sistema de projecció. 

    

12.11
. 

UT. GRUP ELECTRÒGEN PER A 
EMERGÈNCIA 

1 ut. 52.637,45 52.637,45 

 

Instal·lació de grup electrogen per a emergència amb 
arrancada automàtica. 
Model:              EMV2-360 
Motor diesel:     430kVA/344 kW 
Alternador:         360 kVA/288 kW 
Tanc de combustible 8 hores autonomia 
Inclou quadres 

    
 

CAPÍTOL XIII: URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT 
 

Total(€): 83.529,29 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      
13.1. 

UT. EXCAVACIÓ DE RASES PER 
CONDUCCIONS. 

1 ut. 15.000,00 15.000,00 

 

Excavació de rases de fins a 4m de profunditat, 
muntatge conduccions,en terreny tou, 
Subministrament i muntatge de conduccions, i 
replè i compactació de les rasses. Per línia 
aigua, fangs i reactius. 

    

13.2. M2. PAVIMENTACIÓ VIALS 500 m2 78,00 39.000,00 
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Pavimentació de vials, inclòs reg de imprimació, 
capa d'aglomerat, reg d'adherència, capa de 
rodadura amb vorera de formigó prefabricat a un 
o ambdós costats. 

    13.3. ML. MUR DE TACAMENT 250 m 25,00 6.250,00 

 
Mur d'obra de 0,6m d'alçada.     

13.4. ML. MALLA DE TANCAMENT 250 m 20,00 5.000,00 

 

Tancament mitjançant entramat de malla i pals 
d'acer galvanitzat, altura de 2 m, col·locat sobre 
mur de 0,6 m 

    

13.5. UT. GRUP PRESSIÓ AIGUA 
INDUSTRIAL 

1 m 8.179,29 8.179,29 

 

Grup de pressió format per dues bombes, un 
dipòsit de pressió, conduccions i valvuleria per a 
servir la xarxa d'aigua industrial. 

    

13.6. UT. ENLLUMENAT EXTERIOR 1 ut. 8.000,00 8.000,00 

 
Instal·lació i material per enllumenat exterior. 
Inclou cablejat, quadres i punts de llum. 

    

13.7. UT. PORTA METÀL·LICA ACCÉS 
VEHÍCLES 

1 ut. 1.800,00 1.800,00 

13.8. UT. PORTA METÀL·LICA ACCÉS 
PERSONA 

1 ut. 300,00 300,00 
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H.2. Seguretat i salut 

CAPÍTOL I: PROTECCIONS INDIVIDUALS 
  

Total(€): 1.517,75 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      1.1. Casc de seguretat homologat. 19 Ut. 1,62 30,78 

1.2. Pantalla de seguretat per a soldadura. 3 Ut. 8,49 25,47 

1.3. Pantalla de protecció contra partícules 
homologada. 

4 Ut. 3,58 14,32 

1.4. Ulleres antiimpactes. 4 Ut. 7,81 31,24 

1.5. Màscara antipols. 4 Ut. 1,73 6,92 

1.6. Filtre recanvi màscara. 5 Ut. 0,52 2,60 

1.7. Protector auditiu. 5 Ut. 5,58 27,90 

1.8.  Granota de treball. 19 Ut. 9,27 176,13 

1.9.  Impermeable. 19 Ut. 5,60 106,40 

1.10.  Mandil de cuir per a soldador. 3 Ut. 10,11 30,33 

1.11. Cinturó  seguretat. 4 Ut. 36,49 145,96 

1.12. Aparell de fre de paracaigudes. 4 Ut. 43,75 175,00 

1.13. Corda de poliamida per a fre D=16mm 4 Ut. 12,00 48,00 

1.14. Faixa elàstica protecció de sobreesforços 5 Ut. 9,98 49,90 

1.15. Guants de goma 19 Par 0,55 10,45 

1.16. Guants de cuir. 5 Par 3,31 16,55 

1.17. Guants per a soldador. 3 Par 2,38 7,14 

1.18. Guants aïllants per a electricista. 4 Par 19,62 78,48 

1.19. Botes de goma (aigua). 19 Par 8,24 156,56 

1.20. Botes de seguretat. 19 Par 15,19 288,61 

1.21. Botes aïllants. 4 Par 18,03 72,12 

1.22. Polaines per a soldador. 3 Par 5,63 16,89 

 

CAPÍTOL II: PROTECCIONS COL·LECTIVES 
  

Total(€): 617,95 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      2.1. Tapa provisional de fusta per a forats 20x5 
cm. 

11 m2 14,23 156,53 

2.2.  Passarel·la per a forjats de fusta de 3m de 
longitud. 

15 Ut. 9,56 143,40 

2.3. Cable de seguretat per a treballs en alçada. 50 m 1,82 91,00 

2.4. Xarxa vertical de fil poliamida per a forats. 25 m2 1,46 36,50 

2.5. Barana en perímetre de forjats. 16 m 8,42 134,72 
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2.6. Tancament perimetral del solar mitjançant 
cordó d'abalisat reflector amb suport 

500 Ut. 0,09 45,00 

2.7. Cucurull per tapar ferros i zones de pas 30 Ut. 0,36 10,80 

 

CAPÍTOL III: SENYALITZACONS 
  

Total(€): 69,03 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      3.1. Senyal de STOP normalitzada amb suport 
metàl·lic d'acer galvanitzat. 

1 Uts. 18,00 18,00 

3.2. Senyal de prohibit passar als vianants, de 
PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.3. Senyal de prohibit passar als vianants, de 
PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.4. Senyal de protecció obligatòria del cap, de 
PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.5. Senyal de protecció obligatòria ocular, de 
PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.6. Senyal de protecció obligatòria d'oïdes, de 
PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.7. Senyal de protecció obligatòria de les 
mans, de PVC rígid, col·locació i 
desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

3.8. Senyal de protecció obligatòria dels peus, 
de PVC rígid, col·locació i desmuntatge. 

1 Uts. 7,29 7,29 

 

CAPÍTOL IV: MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 
  

Total(€): 10.638,50 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      4.1. Revisió mèdica obligatòria. 18 Uts. 42,00 756,00 

4.2. Equip de manteniment i conservació dels 
equips de protecció col·lectiva, considerant 
una hora diària ajudant i peó. 

100 H 19,00 1900,00 

4.3. Equip de neteja i conservació 
d'instal·lacions provisionals d'obra, 
considerant una hora diària d'ajudant i peó. 

100 H 19,00 1900,00 

4.4. Vigilant de seguretat. 750 H 8,11 6082,50 
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CAPÍTOL V: INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA Total(€): 2.299,53 

                  

Nº DENOMINACIÓ Medició Unitat Preu (€) Import(€) 
            

      5.1. Mes de lloguer de caseta prefabricada, 
amb inodor, dutxa, lavabo amb tres 
aixetes. Instal·lació de fontaneria i 
instal·lació elèctrica. 

12 Mes. 169,97 2039,64 

5.2. Dipòsit de deixalles de 500l. de 
capacitat de polietilè, amb rodes per a 
transport i col·locat. 

1 Uts. 16,00 16,00 

5.3. Farmaciola d'obra instal·lada 1 Uts. 20,40 20,40 

5.4. Reposició de material de farmaciola 
d'obra 

1 Uts. 39,07 39,07 

5.5. Llitera portàtil per evacuacions, 
col·locada. 

1 Uts. 60,00 60,00 

5.6. Taquilla portàtil individual amb clau, 
col·locada. 

1 Uts. 60,00 60,00 

5.7. Banc de fusta per a 5 persones, 
col·locat. 

2 Uts. 13,00 26,00 

5.8. Sabonera d'ús industrial amb 
dosificador, en acer inoxidable, 
col·locada. 

2 Uts. 4,21 8,42 

5.9. Taula de fusta de capacitat de 10 
persones 

1 Uts. 30,00 30,00 
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H.3. General 
        

CONCEPTE 
 

IMPORT (€) 
        

    OBRA CIVIL I EQUIPAMENTS. 
  

 
CAPÍTOL I: POU DE GROLLERS 

 
23.154,28 

 
CAPÍTOL II: DESBAST DE GROLLERS. 

 
75.798,12 

 
CAPÍTOL III: TAMISAT. 

 
138.883,09 

 
CAPÍTOL IV: DESARENADOR DESENGREIXADOR. 

 
47.570,21 

 
CAPÍTOL V: HOMOGENEÏTZADOR. 

 
101.749,52 

 
CAPÍTOL VI: REACTOR BIOLÒGIC 

  

 
Subcapítol I: Zona anòxica i preaireació 

 
162.574,20 

 
Subcapítol II: Tanc de membranes i permeat 

 
883.057,20 

 
CAPÍTOL VII: ESPESSIDOR DE FANGS. 

 
15.391,33 

 
CAPÍTOL VIII: DIPÒSIT DE FANGS I DESHIDRATACIÓ 

 
102.148,90 

 
CAPÍTOL IX: DESODORITZACIÓ 

 
111.842,79 

 
CAPÍTOL X: INSTRUMENTACIÓ I EQUIPS DE MESURA 

 
24.192,94 

 
CAPÍTOL XI: EDIFICACIONS I CASETES 

 
242.500,00 

 
CAPÍTOL XII: ELECTRICITAT I CONTROL 

 
600.637,45 

 
CAPÍTOL XIII: URBANITZACIÓ I ENLLUMENAT 

 
83.529,29 

 
TOTAL 

 
2.613.029,31 

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT  
  

 
CAPÍTOL I: PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
1.517,75 

 
CAPÍTOL II: PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 
617,95 

 
CAPÍTOL III: SENYALITZACONS 

 
69,03 

 
CAPÍTOL IV: MÀ D'OBRA DE SEGURETAT 

 
10.638,50 

 
CAPÍTOL V: INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 

 
2.299,53 

 
TOTAL 

 

15.142,76 

TOTAL PROJECTE 
 

2.628.172,07 
REDACCIÓ DEL PROJECTE, GESTIÓ PROVEÏDORS, SELECCIÓ 
OFERTA (4%) 

 
105.126,88 

DIRECCIÓ D'OBRA (4%) 
 

105.126,88 

 
TOTAL 

 
2.838.425,83 

IVA, 
16% IVA, 16% 

 
454.148,13 

 
TOTAL (€) 

 
3.292.573,97 
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ANNEX I: 

Despeses d’explotació i manteniment





Implementació d’un tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant un MBR per a un cabal de 2.250m3/dia Pàg. 199 

 

I.1. Llista de motors 
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I.2. Resum d’explotació 

I.2.1. Despeses fixes 

PERSONAL 

1 Cap de Planta  al 20% 6.000 €/any 

1 Cap de Procés  i Laboratori al 100% 27.000 €/any 

1 Oficial Electromecànic al 30 % 7.200 €/any 

1,5 Peons Especialistes al 100% 28.500 €/any 

Total despesa 68.700,00 €/any 

 

MANTENIMENT 

Despeses de Manteniment (equips 
electromecànics) 

10.000,00 €/any 

Despeses de Conservació (obra civil) 1.000,00 €/any 

Total despesa 11.000,00 €/any 

 

TERME FIX DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 

Potència instal·lada 169,86 Kw. 

Coeficient de simultaneïtat 80,00 % 

Potència contractada 135,89 Kw. 

Tarifa 2,1. 36,00 KV 

Terme potència 4,697 Euros/Kw/mes 

Descompte energia reactiva 2,20 % 

Total cost 7.490,85 €/any 

Impostos 5,11 % 

Total terme fix energia elèctrica 7.873,63 €/any 

 

ADMINISTRACIÓ I VARIS 

Oficina 1.500,00 €/any 

Analítiques  3.500,00 €/any 

Assegurances 1.500,00 €/any 

Altres 700,00 €/any 

Total despeses 7.200,00 €/any 
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I.2.1. Despeses variables 

 

EVACUACIÓ DE RESIDUS DE PRETRACTAMENT 

RESIDUS DE DESBAST I TAMISAT 
  

Cabal mitjà anual  821.250,00 m3/any 

Cabal diari 2.250,00 m3/dia 

Producció estimada de detritus per m3 d'aigua 

tractada 
0,08 l/m3 

Volum diari de residus 0,18 m3/dia 

Volum anual de residus 65,70 m3/any 

Cost Evacuació m3 en contenidor 11,00 €/m3 

Import Anual 722,70 €/any 

Cost diari de transport i abocament 1,98 €/dia 

RESIDUS DESARENAT 
  

Cabal mitjà horari 93,75 m3/h 

Cabal diari 2.250,00 m3/dia 

Producció estimada d'arena per m3 d'aigua tractada 0,25 
m3/1000 m3 

d'aigua residual 

Volum d'arena produïda 0,56 m3/dia 

Concentració sortida concentrador d'arenes 70,00 % 

Volum de mescla aigua-arena a retirar 0,804 m3/dia 

Dies de producció anual 365,00 dies 

Quantitat d'arena a retirar 205,31 m3/any 

Cost específic de transport i abocament 11,25 €/m3 

Cost anual de transport i abocament 2.309,77 €/any 

Cost diari de transport i abocament 6,33 €/dia 

RESIDUS DESENGREIXAT 
  

Cabal  anual 821.250,00 m3/any 

Cabal diari 2.250,00 m3/dia 

Concentració d'entrada de greixos 29,00 gr/m3 

Eliminació prevista 90,00 % 

Concentració de sortida prevista 20,00 g/l 

Producció diària de greixos 58,73 Kg/dia 

Volum diari de greixos a concentrar 2,94 m3/dia 

Rati de concentració 4,00 m3/m3 

Volum diari de greixos a retirar 0,73 
 

Volum anual de greixos a retirar 267,93 m3/any 

Producció anual de greixos 21.434,63 Kg/any 

Cost específic de transport i abocament 0,185 €/Kg 

Cost anual de transport i abocament 3.965,41 €/any 

Cost diari de transport i abocament 10,864 €/dia 

DESPESES ANUALS 6.997,87 €/any 

TOTAL DESPESES DIÀRIES 19,17 €/dia 

Cost específic 0,01 €/m3 
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EVACUACIÓ DE FANGS      

total fangs purgats diaris 390,49 kg/d 

dies útils/setmana 5,00 dies 

Alimentació de fangs a centrífuga 546,686 Kg MS/dia 

Concentració a sortida Centrífuga 22,00 % 

Volum de fangs deshidratats per dia útil 2.484,94 kg/dia 

Nº de dies útils 260,71 dies 

Producció de fangs anual 647.858,41 Kg/any 

Cost disposició de fangs 27,000 €/Tm 

Cost anual 17.492,18 €/any 

Cost diari 67,093 €/dia 

Cost específic per m3 d'aigua tractada 0,021 €/m3 

 

DOSIFICACIÓ DE REACTIUS I CONSUMIBLES 

Polielectròlit catiònic 
  

Servei DESHIDRATACIÓ DE FANGS 

Alimentació de fangs a centrífuga 546,686 kg/dia 

Pes de fangs anual 142,52885 Tm/any 

Dosat de polielectròlit 6,00 kg/ Tm mat seca 

Consum de polielectròlit 3,28 Kg/dia 

dies /setmana 5,00 dies 

setmanes /any 52,00 setmanes 

Consum anual 852,83 Kg/any 

Cost del producte 4,00 €/kg 

Cost anual 3.411,32 €/any 

Cost diari 9,35 €/dia 

Hipoclorit sòdic 
  

Servei NETEJA DE MEMBRANES 

Riquesa en hipoclorit del producte comercial 10,00 % 

Dilució 20,00 l/l 

Quantitat d'hipoclorit diluït per cartutx 3,00 l 

Número de cartutxos 4.000,00 uts. 

Consumo de hipoclorit per neteja 600,00 l/neteja 

Nº rentats estimats per any 2,00 rentats 

consum anual  1.200,00 l/any 

preu del producte 0,14 €/l 

Cost anual 168,00 €/any 

Cost diari 0,46 €/dia 

Reposició de membranes 
  

Nº total de mòduls 10,00 unitats 

Preu reposició cartutxos d'un mòdul 30.382,00 €/mòdul 
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Vida estimada de la membrana 9,00 anys 

Cost anual 33.757,78 €/any 

Cost diari 92,49 €/dia 

Clorur fèrric 
  

Servei ELIMINACIÓ DEL FÒSFOR 

P a eliminar per via química 15,53 Kg/dia 

Quantitat de Clorur fèrric comercial (40%) requerit 290,30 l/dia 

Nº de dies de utilització 365,00 dies 

Consum anual 105.959,50 l/any 

Cost del producte 0,13 €/l 

Cost anual 13.774,74 €/any 

Cost diari 37,74 €/dia 

Farciment tipus Biomix 
  

Servei 
DESODORITZACIÓ BIOLÒGICA (EDIFICI 

DE PRETRACTAMENT) 

Cabal d'entrada adoptat 7.000,00 m3/h 

Volum de farciment en el llit 96,00 m3 

Vida mitja del llit 5,00 anys 

Preu del producte 200,00 € / m3 

Cost anual 3.840,00 €/any 

Cost diari 10,52 €/dia 

Farciment tipus Biomix 
  

Servei DESODORITZACIÓ BIOLÒGICA (FANGS) 

Cabal d'entrada adoptat 3.200,00 m3/h 

Volum de farciment en el llit 24,00 m3 

Vida mitja del llit 5,00 anys 

Preu del producte 200,00 € / m3 

Cost anual 960,00 €/any 

Cost diari 2,63 €/dia 

   
TOTAL REACTIUS ANUAL 55.911,83 €/any 

TOTAL REACTIUS DIARI 153,18 Euros/dia 

 

TERME VARIABLE D'ENERGIA ELÈCTRICA   

Consum elèctric (despreciant enllumenat) 1.153.676,63 Kwh/any 

Preu mitjà del Kwh (tarifa 2.1) 0,07 €/Kwh 

Total terme variable 75.423,92 €/any 

Total despeses 75.423,92 €/any 

Impostos 5,11 % 

   
Total terme fix energia elèctrica 79.278 €/any 

Cost específic per m3 d'aigua tractada 0,09 €/m3 

Consum específic per m3 d'aigua tractada 1,40 kW/m3 
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I.2.1. Resum de despeses 

DESPESES FIXES 

PERSONAL 68.700,00 €/any 

MANTENIMIENT 11.000,00 €/any 

TERME FIX DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 7.873,63 €/any 

ADMINISTRACIÓ I VARIS 7.200,00 €/any 

TOTAL DESPESES FIXES 94.773,63 €/any 

 

DESPESES VARIABLES 

Evacuació de residus pretractament 6.997,87 €/any 

Evacuació de fangs  17.492,18 €/any 

Dosificació de reactius 55.911,83 €/any 

Terme variable energia elèctrica  79.278,08 €/any 

TOTAL DESPESES VARIABLES 159.679,96 €/any 

 

DESPESES TOTALS 

TOTAL DESPESES FIXES 94.773,63 €/any 

TOTAL DESPESES VARIABLES 159.679,96 €/any 

TOTAL DESPESES 254.453,59 €/any 

Cost específic (Preu m3) 0,310 €/m3 

 

 


