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1. Resum 

Aquest projecte pretén demostrar la viabilitat i conveniència d‟una estació depuradora de 

tractament biològic amb membranes per a processar aigües residuals d‟una població 

d‟aproximadament 9.000 habitants equivalents.  

Amb aquest objectiu es revisaran, en primer lloc i de forma general, els sistemes emprats 

tradicionalment per a depurar aquest tipus d‟aigües residuals. Posteriorment es plantejarà 

la utilització de membranes com a alternativa als sistemes convencionals. Un cop fet això, 

s‟estudiarà l‟enginyeria de l‟estació depuradora, el seu impacte ambiental, el seu 

manteniment, el pressupost resultant i la valoració energètica dels residus produïts. 

Aquesta estudi es farà amb la perspectiva que la planta pugui ser implementada en un futur 

proper. Una possible localització seria el Port de la Selva o també es podria plantejar 

l‟ampliació de cabal de qualsevol EDAR convencional de dimensions de reactor similars. 

Per què l‟estudi sigui vàlid per a diferents ubicacions, la composició de les aigües residuals 

a tractar s‟obtindrà a partir de bibliografia. Els equips assignats a la planta seran comercials 

i la planta complirà la normativa vigent. 
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3. Glossari 

DBO5:    demanda biològica d‟oxigen en cinc dies 

DN  x[número]:  diàmetre nominal de x mil·límetres 

DQO:    demanda química d‟oxigen 

EDAR:   estació depuradora d‟aigües residuals 

MBR:    biorreactor amb membranes 

MLSS:    sòlids suspesos del licor mescla 

MLVSS:   sòlids en suspensió volàtils del licor mescla 

NTK:    nitrogen total Kjendahl 

NTU:    unitats de terbolesa nefelomètrica 

OAF:    organismes acumuladors de fòsfor 

PCI:    poder calorífic inferior 

PNLD:    pla nacional de llots de depuradora 

RDPH:   reglament de domini públic hidràulic 

RSU:    residus sòlids urbans 

SS:    sòlids en suspensió 

UFC:    unitats formadores de colònies 

UV:    ultra violeta 
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4. Introducció 

4.1. Motivació 

L‟evolució tecnològica i l‟augment demogràfic han fet que l‟acció humana sobre el medi 

ambient generi problemes que afecten la salut i el benestar de les persones. Tant és així 

que el dret a disposar d‟un medi ambient digne i de qualitat és un dret reconegut per la 

Constitució espanyola. El món actual no contempla la possibilitat de frenar el creixement de 

producció ni de consum sinó que, fins i tot, l‟èxit d‟una societat es mesura per la quantia 

d‟aquests paràmetres. Per poder mantenir la qualitat de vida en un món que es regeix per 

aquestes lleis, la ciència i la tecnologia han fet un gran esforç per a reduir l‟impacte de 

l‟activitat humana sense frenar aquesta. En aquest sentit, els tractaments a final de línia 

són un element imprescindible per garantir la salut del medi i, en conseqüència, la nostra 

pròpia. 

Les aigües residuals urbanes són un element contaminant  que, abocat directament al medi 

o permetent la seva acumulació, és molt perjudicial. La introducció a aqüífers, rius o mars 

d‟aquestes aigües provoca canvis que afecten dramàticament l‟equilibri ecològic. D‟altra 

banda, la descomposició de la matèria orgànica que conté pot conduir a la generació de 

grans quantitats de gasos pudents. A aquest fet s‟ha d‟afegir la freqüent presència a l‟aigua 

residual bruta de nombrosos microorganismes patògens, causants de malalties que habiten 

a l‟aparell intestinal humà, o de residus industrials perniciosos per a la salut. També 

acostumen a contenir nutrients que poden estimular el creixement de plantes aquàtiques 

que poden incloure també compostos tòxics. Per tot això, l‟evacuació immediata i sense 

molèsties de l‟aigua residual de les seves fonts de generació, seguida del seu tractament, 

no només és desitjable sinó també necessària [17]. 

Tots els anteriors arguments donen sentit a aquest estudi. D‟altra banda, aquest projecte és 

fruit, també, d‟una conjuntura d‟experiències i situacions personals. 

El fet d‟haver viscut de prop la recuperació de la llera del riu Besòs mitjançant, 

principalment, aiguamolls i una millora de la depuradora de Montcada i Reixac, em va donar 

una idea del poder de la tecnologia de depuració d‟aigües.  

Els continus talls d‟aigua que fins a principis de la dècada del 90 va patir la meva població i 

una especial sensibilitat als canvis en el seu sabor van fer que desenvolupés més fàcilment 

la visió de l‟aigua com un bé escàs i vulnerable a l‟acció humana. 
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Finalment, l‟assignatura optativa Estudi i Gestió de Sistemes Tèrmics cursada en la titulació 

d‟Enginyeria Industrial a l‟ETSEIB va basar-se en realitzar un preprojecte d‟una Planta 

Potabilitzadora conjuntament entre tots els alumnes. Gràcies a aquesta assignatura vaig 

entrar en contacte amb la tecnologia de depuració per membranes. 

Tots aquests fets i circumstàncies van fer que em plantegés el meu futur professional en el 

camp de la depuració d‟aigües. Per poder conèixer-lo  millor combino la necessitat de 

realitzar aquest treball per obtenir el títol d‟enginyer industrial amb el meu interès personal. 

4.2. Antecedents generals de la depuració d’aigües 

Des de l‟origen de les civilitzacions, el drenatge de l‟aigua residual ha estat una pràctica 

habitual per a sanejar les poblacions. A finals de l‟edat mitjana es van començar a emprar a 

Europa, primer, excavacions subterrànies privades i, més tard, latrines. El contingut 

d‟aquests pous negres s‟emprava posteriorment com a fertilitzant. 

No va ser fins el 1829 que es va construir la primera planta depuradora. Aquesta planta 

purificava l‟aigua del riu Tàmesi per filtració amb sorra. La història de la implantació de 

plantes depuradores d‟aigua va molt lligada  a dues epidèmies de còlera. La primera va 

colpejar Londres el 1854 i va aconseguir que el problema del tractament d‟aigües residuals 

rebés l‟atenció internacional. La segona es va estendre el 1892 a Hamburg; però la ciutat 

veïna Altona se‟n va salvar gràcies a que el seu subministrament d‟aigües era tractat. Això 

va donar una prova dramàtica de la necessitat de les plantes depuradores. Així, a 

començaments del segle XX es va estendre el desenvolupament de plantes de filtració per 

sorra a la majoria de les ciutats del món, començant per les d‟Europa Occidental i Amèrica. 

Aquest és, encara avui en dia, el mètode més emprat de depuració. En aquesta època es 

va introduir, alhora, la fossa sèptica com a mecanisme per tractar aigües residuals 

domèstiques tant en àrees suburbanes com rurals. 

Durant la segona dècada del segle XX, es desenvolupà a Gran Bretanya el procés de fangs 

activats. Això suposà una millora significativa i per això s‟implantà arreu del mon. Des de la 

dècada dels 70 s‟ha generalitzat al món industrialitzat la cloració [8] [7]. 

A Catalunya la regeneració suposa, a data d‟avui, la producció de quasi 31 hm
3
 d‟aigua, 

dels quals 14 són per a usos ambientals (s‟hi inclou recàrrega d‟aqüífers); 11 per a reg 

agrícola; 5 per a usos recreatius (s‟hi inclou reg de camps de golf); i 0,5 per a usos 

municipals. Durant la sequera patida el 2005, la reutilització per a rec agrícola va suposar 

poder disposar de 7 hm
3
 més d‟aigua als embassaments de la conca del Llobregat. Les 

previsions recollides al Programa de Reutilització fixen un horitzó de 150 hm
3
 d‟aigua [2]. 
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4.3. Antecedents tècnics de la depuració d’aigües 

La tecnologia de depuració d‟aigües ha donat lloc a molts processos diferents. Les plantes 

depuradores combinen aquests processos per a optimitzar el seu funcionament. Segons la 

seva naturalesa, els processos emprats en la depuració d‟aigües es poden classificar en 

físics, químics i biològics. 

4.3.1. Processos físics 

Els processos físics que s‟apliquen a l‟aigua són, sobre tot, tècniques de filtració. La filtració 

separa els sòlids dels líquids. Un filtre típic consisteix en un tanc, el mitjà de filtració i un 

regulador que permet l‟expulsió. Hi ha varies tècniques de filtrat segons el mitjà de filtració 

que s‟utilitza; es tracta de les següents: 

Pantalles 

La filtració a través de pantalles es realitza, generalment, al principi de la línia d‟una EDAR. 

La forma de les pantalles depèn de les partícules que han de ser eliminades. 

Filtres de sorra 

La filtració amb sorra és un mètode molt robust que, com s‟ha dit anteriorment, és el més 

emprat per a depurar aigües. Els filtres estan formats per tancs o cisternes que a sota 

tenen una  reixa o fals fons sobre el que hi ha una capa de sorra o grava. Quan l‟aigua 

travessa el filtre, els sòlids suspesos a l‟aigua precipiten a la sorra on queden com a residu. 

Quan el filtre es satura de partícules, s‟inverteix la direcció de filtració per a regenerar-lo. 

Els sòlids suspesos més petits tenen la capacitat de passar a través d‟un filtre d‟aquest 

tipus i sovint requereixen una filtració secundària. 

Filtració de membranes per flux creuat 

La filtració de membrana per flux creuat és capaç de treure les sals i la matèria orgànica 

dissolta mitjançant una membrana permeable que únicament impregna els contaminants. 

Hi ha diverses tècniques de filtració amb membranes segons la mida de les partícules a les 

que són permeables. Aquestes són: microfiltració, ultrafiltració, nanofitració i òsmosi 

inversa. 

 Microfiltració: reté partícules de fins a entre 0,1 i 1,5 micres. Capaç de separar 

sòlids suspesos, bactèries i altres impureses. Mida nominal del porus: 0,2 micres. 

 Ultrafiltració: reté partícules de fins a entre 0,005 i 0,1 micres. Capaç de separar 

sals, proteïnes i altres impureses. Mida nominal de porus: 0,0025 a 0,1 micres. 
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 Nanofiltració: reté partícules de fins a entre 0,001 i 0,005 micres. Capaç de separar 

virus, pesticides i herbicides. 

 Òsmosi inversa: és la tècnica disponible capaç de separar partícules més fines. 

Reté partícules de fins a 0,001 micres. Capaç de separar ions de metall i eliminar 

completament les sals en dissolució. 

Filtració de cartutx  

Les unitats de filtració de cartutx consisteixen en fibres. Funcionen, generalment, amb més 

eficàcia econòmica per a tractar aigües amb nivells de contaminació inferiors a les 100ppm. 

4.3.2. Processos químics 

El tipus de procés químic amb el que tractar un afluent contaminat depèn del tipus de 

contaminants presents. A continuació es resumeixen algunes d‟aquestes tècniques 

químiques de depuració. 

Addició química 

A sota es detallen alguns dels productes que s‟afegeixen directament a l‟aigua per a tractar-

la: 

 Els agents quelats: preveuen els efectes negatius de la duresa de l‟aigua. 

 Els agents oxidants: s‟agreguen a l‟aigua com a biocida i/o per a neutralitzar agents 

de reducció. 

 Els agents de reducció: s‟agreguen per a preveure la degradació de les membranes 

de purificació i/o per a neutralitzar agents oxidants. 

Clarificació  

La clarificació és un procés que consta de diversos passos per a treure els sòlids suspesos 

de l‟aigua. Primer s‟afegeixen coagulants que redueixen la càrrega d‟ions i així acumulen 

les partícules en formes més grans anomenades flòculs. Els flòculs es depositen per 

gravetat en tancs de filtració o es treuen mentre l‟aigua travessa un filtre de gravetat. La 

clarificació és eficaç per a eliminar les partícules que superen les 25 micres.  

Desionitzar i suavitzar 

Aquests processos extreuen ions de calci i magnesi de l‟aigua dura substituint-los per altres 

carregats positivament. La desionització es processa, normalment, mitjançat sistemes 
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d‟intercanvi d‟ions. Aquests sistemes consisteixen en un tanc amb boles petites de resina 

sintètica prèviament tractats per a substituir els ions contaminants. El dispositiu 

d‟intercanviador d‟ions es regenera mitjançant productes químics. Un dels intercanviadors 

més comunament emprats és el suavitzador d‟aigua. Aquest extreu ions de calci i magnesi 

de l‟aigua dura substituint-los per cations. 

Desinfecció  

La desinfecció és un dels passos més importants de la purificació d‟aigua per a ciutats i 

comunitats. Respon al propòsit de matar els microorganismes indesitjats de l‟aigua; per 

això sovint se‟ls anomena biocides. Uns exemples de les tècniques més emprades són la 

desinfecció amb ozó, amb clor i la desinfecció ultra violeta (d‟ara endavant UV). 

Destil·lació 

La destil·lació és la recol·lecció de vapor d‟aigua després de bullir les aigües residuals. La 

majoria de contaminants, tant orgànics com inorgànics, no vaporitzen i això fa possible la 

purificació amb aquest mètode. La vaporització s‟aconsegueix baixant la pressió i 

subministrant calor al líquid. Aquest mètode és conegut també com a “flash” i permet 

obtenir un cabal de sortida molt pur però requereix la inversió de molta energia. 

Electrodiàlisi 

L‟electrodiàlisi és una tècnica que empra membranes especials carregades elèctricament, 

que són semipermeables als ions segons la seva càrrega.  

Ajust del pH 

Els productes més emprats per a regular el pH són hidròxid de sodi o calci o carbonat sòdic 

per pujar-lo; i àcid sulfúric o clorhídric o diòxid de carboni per baixar-lo. Normalment es 

regula el pH perquè assoleixi valors entre 7 i 7,5. 

4.3.3. Processos biològics 

La purificació biològica de l‟aigua es realitza per a reduir la càrrega de compostos orgànics 

dissolts. El paràmetre que defineix aquesta càrrega és la demanda biològica d‟oxigen en 

cinc dies (d‟ara endavant DBO5). Aquests processos tenen lloc en tancs on 

microorganismes, principalment bactèries, descomponen aquesta càrrega orgànica. Hi ha 

dos categories principals de tractament biològic: tractament aeròbic i tractament anaeròbic 

[16] [22]. 

http://www.lenntech.com/espanol/desinfeccion.htm
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4.4. Antecedents dels biorreactors amb membranes 

Els bioreactors amb membranes (d‟ara endavant MBR) apareixen per a solucionar alguns 

dels problemes principals de les estacions depuradores d‟aigües residuals (d‟ara endavant 

EDAR) de fangs activats convencionals, que treballen amb la biomassa en suspensió al 

reactor i realitzen la separació sòlid líquid per gravetat en un filtre de sorra. En línies 

generals, aquests inconvenients són: 

 Velocitat de sedimentació lenta. 

 Problemes de flotació i escapament de flòculs al decantador. 

 Necessitat de gran superfície per a garantir la decantació. 

 Sensibilitat a pertorbacions externes. 

 Límit de treball del reactor biològic a 4.000 mg/l de sòlids suspesos del  licor mescla 

(MLSS). 

 Sensibilitat a abocaments industrials. 

 Emissió d‟olors ofensius per a la població. 

Així, a començaments de la dècada dels 70, va començar la recerca per a combinar 

membranes i procés biològic per a tractar aigües residuals i s‟han estat emprant MBRs 

comercialment des de començaments dels 80. A dia d‟avui, s‟han construït més de 500 

MBR‟s per a tractar aigües residuals tant urbanes com industrials així com per a tractament 

i reutilització in-situ d‟aigües grises [24]. 

4.4.1. La tecnología MBR 

La tecnologia MBR consisteix en realitzar la separació sòlid líquid mitjançant una membrana 

semipermeable. Gràcies a aquesta solució s‟obtenen una sèrie de beneficis en l‟operació 

d‟una EDAR amb MBR en comparació amb els altres mètodes, a saber: 

 Total separació entre la fracció sòlid líquid. 

 Possibilitat d‟operació del reactor biològic a altes concentracions. 

 Disminució de la superfície necessària per a una EDAR. 

 Eliminació del decantador secundari. 
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 Alta estabilitat en front d‟abocaments industrials. 

 Reducció dels temps de procés. 

 Alta qualitat de l‟efluent. 

 Possibilitat d‟ampliació de plantes existents sense obra civil. 

Segons la ubicació de la membrana, es pot distingir entre dos tipus de MBR, els MBR amb 

membrana submergida i els MBR externs. Les diferències entre ambdues tecnologies es 

poden observar a la Taula 4.1: 

 

MBR amb membrana submergida MBR extern 

 Unitat de membranes submergida 
dins el tanc biològic. 

 Col·locació de difusors d‟aire sota 
el mòdul per a la neteja i 
homogeneïtzació del tanc biològic. 

 No es treballa a pressió. 

 Costos de bombeig baixos. 

 Freqüència de neteja baixa. 

 Baixos costos d‟operació. 

 Diferents morfologies de 
membrana aplicables: plana o 
tubular 

 Bombeig des del reactor biològic 
fins a la unitat de membrana. 

 La força impulsora subministra la 
pressió necessària per a passar a 
través de la superfície de la 
membrana. 

 Costos de bombeig alts. 

 Menor superfície d‟implantació. 

 Requereix major neteja. 

 Costos d‟operació elevats. 

 Membrana plana 

Taula 4.1. Característiques globals i comparatives dels MBR 

submergits i de membrana 
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5. Definició del cas a estudi 

Per a acotar el cas a estudi es definiran els cabals i càrregues de contaminants a l‟entrada i 

a la sortida de la planta. El flux a tractar s‟obtindrà tenint en compte els habitants 

equivalents a que ha de servir i la qualitat de sortida, segons les possibilitats de la 

tecnologia MBR i els usos als que es pretén destinar l‟aigua depurada. També es té present 

que la planta ha de respectar en tot moment la normativa vigent. 

5.1. Aigua d’entrada 

El cabal a tractar s‟obté d‟uns estudis de caracterització d‟aigües de Port de la Selva 

realitzats per l‟administració durant el transcurs de l‟any 2007. A aquests estudis s‟ha 

considerat un marge de seguretat per al previsible creixement de població i possibles 

augments de contaminants.  

Els paràmetres necessaris per al dimensionat de l‟EDAR derivats de l‟estudi són els que es 

poden observar a continuació i en el Gràfic 5.1: 

 Cabal mitjà: 2250 m3/dia 

 Cabal punta: 168,75 m
3
/hora 

 Demanda química d‟oxigen (d‟ara endavant DQO)  mitjana: 500 ppm 

 DBO5 mitjana: 250 ppm 

 Sòlids en suspensió (d‟ara endavant SS): 250 ppm 

 Nitrogen total Kjendahl (d‟ara endavant NTK): 40 ppm 

 Fòsfor total: 10 ppm 

 Tª: entre 12 i 22ºC 
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5.2. Càlcul de la població equivalent 

Tenint en compte els resultants de la caracterització d‟aigües residuals i estimant una 

dotació de 60gr DBO5/(hab-eq·dia) [17], es calcula que la capacitat de la planta en població 

equivalent és la següent: 

eqhab
diaeqhabgrDBO

diamdiamgDBO
Peq 




 9375

·/60

/2250/250

5

3

5  

5.3. Aigua de sortida 

L‟objectiu ideal de la depuració d‟aigües és la reutilització total del cabal tractat, la qual cosa 

significa donar aplicació tant a l‟aigua de sortida com als fangs. En el nostre cas l‟aigua 

tractada s‟aboca al mar, però seria possible emprar-la per a la regeneració d‟aqüífers, pel 

rec i per a les feines de neteja i sanejament municipal. 

La planta s‟ha dissenyat, a part de segons el cabal a tractar, segons la qualitat requerida. 

Els fangs generats només haurien limitat el càlcul si les seves característiques haguessin 

representat greus problemes per a permetre el seu aprofitament o rebuig.  

En tot cas l‟aigua tractada ha de ser apte per al seu abocament a llera pública o al mar. El 

Reglament de Domini Públic Hidràulic (d‟ara endavant RDPH) per abocament d‟aigües 

Gràfic 5.1 Evolució horària de l‟abocament d‟aigua residual 

urbana 
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residuals a llera pública estableix a la seva taula III de l‟annex . Aquests límits es mostren 

resumits a la Taula 5.1 i més extensament a Taula F.3.1 dels annexos: 

 

Paràmetre Límit 

DBO5 mg/l 40 

SS [mg/l] 80 

DQO [mg/l] 160 

pH [upH] 5,5 – 9,5 

Color (inapreciable en dissolució) 1/20 

L‟abocament a llera pública o mar seria menys limitant que les aplicacions de reutilització 

abans esmentades. No obstant, actualment no existeix cap legislació, ni europea ni 

espanyola, que marqui els requisits mínims que ha de complir un aigua residual per a ésser 

reutilitzada, independentment de l‟ús que se li vulgui donar. Per fer front a aquest buit legal, 

els criteris recollits al Títol 22 de l‟Estat de Califòrnia s‟empren de forma habitual com a 

referència del nivell de qualitat exigit a l‟aigua residual depurada quan el seu destí final és la 

reutilització per al reg [20] [18]. 

La planta es dissenya per a obtenir els següents resultats: 

 DQO mitjana: 50 ppm 

 DBO5 mitjana: 5 ppm 

 SS: 2 ppm 

 NTK: 8 ppm 

 Fósfor total: 2 ppm 

Els antecedents d‟aquesta tecnologia i el present estudi demostren la capacitat de la  

planta  projectada per a assolir aquests objectius. A part dels resultats de depuració 

imposats, la tecnologia emprada garantirà els següents paràmetres [20]: 

Taula 5.1. Resum límits Taula III del RDPH 
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 Nematodes intestinals <1 ou/litre 

 Coliformes totals: <100 UFC/100ml (UFC: unitats formadores de colònies) 

 Terbolesa: < 2NTU (NTU: unitats de terbolesa nefelomètrica) 

5.4. Destí dels fangs 

Per a la gestió de qualsevol residu cal, en primera instància, minimitzar la seva generació. 

En el cas dels fangs, hi ha poques maneres de reduir la seva producció. En el nostre cas, 

combinarem l‟aplicació d‟un procés anaeròbic en capçalera a les aigües residuals amb un 

programa d‟operació adequat a la planta. 

Tot i això, tenint en compte els volums de fangs residuals generats és imprescindible 

estudiar-ne la seva gestió i buscar alternatives al seu rebuig. El destí dels fangs es pot 

classificar en tres grans grups, d‟acord amb la legislació resumida a l‟apartat F.4. dels 

annexos: 

 Aplicació a l‟agricultura, com a abonament mitjançant diversos tractaments com la 

deshidratació, la digestió anaeròbica o el compostatge. 

 Valorització energètica, com a font d‟energia a partir de la seva combustió després 

d‟un procés d‟assecatge. 

 Destinació en dipòsit controlat, deshidratats o incinerats. Opció legislada cada cop 

més severament i la menys recomanable. 

Altres aplicacions podrien ser la fabricació de totxanes o la conversió a carbó actiu. 

El Pla nacional de llots de depuradora (d‟ara endavant PNLD) del 2001 va establir una sèrie 

d‟objectius per al 2007. La situació i els objectius marcats al 2007 s‟il·lustren a la Taula 5.2: 
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Destinació Unió Europea Espanya Catalunya PNLD: objectius 

Aplicació agrícola 54 54 49 65 

Valorització energètica 18 7 16 15 

Abocador 25 35 21 20 

Altres 3 5 - - 

Com es pot veure, el destí dels fangs de depuradora que es troba més lluny de complir els 

objectius del PNLD és el de valorització energètica en el marc espanyol. Això és causat, 

sobretot, pel dèficit d‟infraestructures destinades a aquest fi [6]. D„acord amb els objectius 

del PNLD, en aquest projecte els fangs de l‟EDAR es gestionaran per al seu aprofitament 

tèrmic. 

Sigui quin sigui el destí dels fangs, l‟empresa receptora cobrarà pel seu transport i per 

l‟equivalent al cànon d‟abocament. Això s‟ha tingut en compte a l‟hora d‟analitzar les 

despeses de manteniment a l‟annex I.. 

Taula 5.2. Destinacions principals en percentatge per als fangs produïts a espanya i a 

la Unió Europea i objectius per el 2007 del Pla nacional de llots de 

depuradora (PNLD) 
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6. Selecció dels processos de depuració 

6.1. Alternatives i criteris 

Com s‟ha comentat a l‟apartat 4.3, les EDAR combinen diferents tecnologies de depuració 

per a adequar les seves prestacions als requeriments de les aigües tractades, la qualitat 

desitjada, la vida útil del projecte, el pressupost, etc. Anàlogament succeeix amb les 

diferents configuracions de la tecnologia MBR, com es comenta a l‟apartat 1.6 i s‟ampliarà 

en els següents subapartats. 

A l‟hora d‟escollir els elements que configuraran l‟EDAR s‟ha determinat el tractament més 

eficaç, tècnica i econòmicament, d‟acord amb les característiques de l‟afluent i el destí de 

l‟aigua tractada. Per a fer-ho s‟han de realitzar prèviament una sèrie d‟estudis: 

 Identificació del problema.  

 Anàlisi de requisits actuals i futurs.  

 Caracterització de l‟aigua residual: mesures de cabal, mostreig i anàlisi de les 

mostres.  

 Observacions “in situ”.  

 Anàlisi i modificació del procés.  

 Anàlisi dels possibles tractaments. Estudi de la tecnologia disponible.  

 Valoració en el laboratori.  

 Selecció i disseny de les instal·lacions de tractament.  

Els diferents processos de depuració entre els que hem d‟escollir s‟engloben a la taula 

Taula 6.1: 
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ESTADI DE 
TRACTAMENT 

OPERACIÓ MÈTODE 

Pretractaments  Desbast  
Desarenador  
Desengreixador 
Neutralització  
Sedimentació  
Homogeneïtzació  
Eliminació d‟olis i greixos  
Air-Stripping  
Eliminació de metalls  
Intercanvi iònic per resines 
Refrigeració  
Altres  

Reixes  
Tamisos  
Canals 
Filtres 

Tractaments 
primaris  

Tractaments físico-químics  Per flotació  
Per decantació  

Tractaments 
secundaris  

Tractaments biològics  Fangs activats  
Filtre percolador  
Contactors biològics  
Sistemes de pel·lícula 
fluida  
Procés de tir profund  
Llacunatge  

Tractaments 
terciaris  

Eliminació de nutrients  
Tecnologia de membranes  
Bescanvi iònic  
Filtració  
Adsorció per carbó actiu  
Ozonització  
Oxidació química  
Oxidació via humida  
Ultraviolats.  
Altres  

 

Existeix un gran nombre de combinacions dels esmentats processos de depuració que 

podrien aconseguir els resultats desitjats, però els processos escollits són els que aporten 

majors garanties i contemplen també aspectes econòmics com ara la inversió, els costos 

d‟explotació, etc. Pel que fa als aspectes tècnics s‟ha considerat la complexitat de la 

tecnologia, la disponibilitat d‟un servei tècnic adequat i de personal especialitzat. 

Fins i tot considerant els paràmetres anteriors, hi ha alternatives als processos adoptats. 

Això s‟analitza en l‟apartat 7.1 de la present memòria, on s‟especifica la línia d‟aigua i les 

seves alternatives. 

Taula 6.1. Processos de depuració 
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6.2. Pretractament 

S‟han considerat necessaris els següents tres processos de pretractament: desbast, 

desarenament-desengreixament i homogeneïtzació. Els altres pretractaments no s‟han 

considerat necessaris degut al tipus d‟aigües a tractar o no són viables degut al seu cost o 

mida. 

6.2.1. Desbast i tamisat 

La primera operació unitària que es realitza en una planta de tractament és el desbast en el 

que s‟eliminen sòlids grossos que podrien obstruir canalitzacions, elements o bé 

sedimentar. 

El sistema de desbast es realitzarà en diferents etapes i s‟equiparan equips en paral·lel ja 

que una fallada en aquest equip seria crítica per la vida de les membranes de microfiltració 

[11].  

Els desbast es realitzarà mitjançant un pou de grollers, reixes de grollers i tamisos.  

El pou de grollers recull els elements més grossos presents a l‟afluent per gravetat. Aquests 

es  retiren del pou mecànicament. 

Les reixes de grollers filtren els elements que escapen al pou i protegeixen els tamisos. 

Els tamisos permeten un filtrat més fi que ens permetrà una menor producció de fangs al 

reactor i uns períodes més grans entre les operacions de manteniment de cartutxos de 

membranes. 

6.2.2. Desarenament-desengreixament 

Les aigües residuals urbanes són riques en greixos i olis. Aquests poden interferir en el 

desenvolupament normal de l‟activitat biològica dificultant l‟eliminació de la DBO5 i per això 

han d‟ésser eliminats abans del reactor [17]. Per això es dissenya un desarenador-

desengreixador que alhora protegirà els elements de l‟abrasió i reduirà la formació de 

depòsits pesats a l‟interior de canonades, canals i conduccions. 

6.2.3. Homogeneïtzació 

L‟abocament d‟aigua residual urbana no és constant i presenta irregularitats tant en qualitat 

com en quantitat. Això podria significar una desestabilització de l‟equilibri biològic del 

reactor i obligar a realitzar variacions brusques de la dosificació de reactius. 
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La laminació del cabal d‟entrada mitjançant un homogeneïtzador ens permet el següent: 

 Optimitzar la dosificació de productes químics en la neutralització i control de pH al 

barrejar efluents àcids i bàsics. En el nostre cas aconsegueix eliminar la necessitat 

del control de pH. 

 Millorar la seguretat evitant el pas directe de possibles abocaments tòxics al sistema 

de depuració. 

 Diluir abocaments puntuals molt concentrats. 

6.3. Tractament biològic. Fangs activats 

Els objectius del tractament biològic de l‟aigua residual són la coagulació i eliminació dels 

sòlids col·loides no sedimentables i l‟estabilització de la matèria orgànica. En el cas concret 

de l‟aigua residual domèstica, el principal objectiu és la reducció de la matèria orgànica 

present i l‟eliminació de nutrients [17]. 

El tractament biològic aconsegueix els anteriors objectius gràcies a l‟acció d‟una varietat de 

microorganismes, principalment bactèries, i l‟aportació de l‟oxigen necessari per què 

aquests duguin a terme les reaccions biològiques que ens interessen. Els microorganismes 

converteixen la matèria orgànica carbonosa, tant col·loïdal com dissolta, en diferents gasos 

i teixit cel·lular. L‟acció biològica també és capaç de convertir l‟amoni en nitrat (nitrificació) i 

el nitrat en nitrogen gasós (desnitrificació) i d‟eliminar altres components de les aigües 

residuals, com ara sòlids en suspensió, fòsfor, metalls pesats i xenobiòtics. Com que el 

teixit cel·lular té un pes específic lleugerament superior al de l‟aigua i una permeabilitat 

inferior, es pot eliminar per decantació o, com en el nostre cas, per filtració [24]. 

El nitrogen i el fòsfor són els principals nutrients presents a les aigües residuals. Els 

abocaments que contenen aquests elements acceleren l‟eutrofització de llacs i 

embassaments receptors, tot estimulant el creixement d‟algues i plantes aquàtiques. 

Aquesta eutrofització interfereix amb els usos dels recursos hidràulics i desequilibra els 

ecosistemes receptors. Els usos de l‟aigua es veuen especialment afectats quan es pretén 

destinar-la per abastament, creixement ictiològic o usos recreatius. Per la seva banda, els 

ecosistemes receptors presenten una reducció de la concentració d‟oxigen dissolt, toxicitat 

per a la vida aquàtica i perill per a la salut pública. 

Com s‟ha comentat, l‟acció biològica és capaç d‟eliminar el nitrogen i el fòsfor. Per eliminar 

conjuntament aquests nutrients amb la matèria orgànica s‟ha optat per un reactor de fang 

únic de cultiu en suspensió amb desnitrificació prèvia que combina zones aeròbies, 
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anòxiques i anaeròbies [25]. Aquesta configuració presenta l‟avantatge que el procés 

d‟eliminació de nutrients es combina amb el d‟eliminació de carboni prescindint d‟addició de 

productes químics [17] [9]. La desnitrificació i la conversió del fòsfor en fosfats assimilables 

tindrà lloc a la capçalera del reactor en una zona anaeròbia-anòxica. Posteriorment, la 

nitrificació i la reducció de la DBO5 i DQO es donen en una zona aeròbia. Es fa així degut a 

que el procés de desnitrificació s‟ha de realitzar en un ambient ric en matèria orgànica 

carbonatada. Això obliga a recircular el licor mescla de la zona aeròbia a la capçalera. 

Aquests processos són realitzats per microorganismes heteròtrofs que poden tolerar 

períodes en condicions aeròbies i anòxiques. 

A continuació i a la Taula 6.2 es resumeixen les principals reaccions químiques que tenen 

lloc durant els processos de  metabolització aeròbia de la matèria orgànica i de nitrificació-

desnitrificació [4]: 

 Oxidació aeròbica heteròtrofa de la matèria orgànica. 

C5H9ON + 3O2 + 0,4H
+
  2CO2 + 0,6C5H7O2N + 0,4NH4

+
 + 1,8H2O 

 Oxidació aeròbica autotròfica de l‟amoni. 

NH4
+
 +1,8O2 +0,2CO2  0,96NO3

-
 +0,04C5H7O2N + 2,64H

+
 

 Oxidació anòxica de desnitrificació heteròtrofa de la matèria orgànica. 

C5H9ON + 3,36NO3
-
 + 3,92H

+
  1,68N2+ 0,36C5H7O2N + 3,2CO2+3,92NH2 

La matèria orgànica s‟ha expressat com C5H9ON. 

Les cèl·lules produïdes s‟han expressat com C5H7O2N 
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 Nitrificació Desnitrificació Absorció de fòsfor 

Font de carboni per 
a síntesi cel·lular 

Inorgànic HCO3
-
 Orgànic                                  

-Aigua residual                       
-Biomassa o metanol 

Orgànic:                
Àcids grassos 

volàtils 

Orgànic:         
PHB 

Font d‟energia per a 
síntesi cel·lular 

Oxidació N-NH4
+ 

Oxidació matèria orgànica Hidròlisi dels 
polifosfats 

Oxidació PHB 

Font d‟oxigen per a 
les reaccions 
d‟oxidació 

Oxigen lliure O2 Oxigen combinat     N-NO3
-
 -- O2                  

NO3
-
 

Medi Aeròbic Anòxic Anaeròbic Aeròbic      
Anòxic 

Microorganismes Nitrificants Autòtrofs 
Aerobis 

Heteròtrofs facultatius Heteròtrofs OAF Heteròtrofs OAF 

Disminució de la 
DBO5 

Associat al N-NH4
+
 oxidat La associada a la matèria 

orgànica oxidada 
La associada a la 

formació PHB 
La associada a la 

formació de 
biomassa 

Variació de 
l‟alcalinitat del medi 

Consum d‟alcalinitat  Producció d‟alcalinitat -- -- 

Producció de 
biomassa 

8,6grHCO3
-
/1gr N-NH4

+ 

0,16grMLVSS/1grN-NH4
+
 

4,5grHCO3
-
/1grN-NO3

-
 

0,53grMLVSS/1grN-NO3 
0,22grMLVSS/1grDBO5 

-- Amb alt contingut 
de P 

Consum d‟oxigen 
lliure 

4,2grO2/1gr N-NH4
+
 --- -- Oxidació PHB 

Retorn d‟oxigen --- 2,85grO2/1grN-NO3
-
 -- -- 

Consum de matèria 
orgànica 

--- 4,6grDBO5/1grN-NO3
-
 

2,4grCHrOH/1grN-NO3
-
 

4,5grCH3COOH/1grN-NO3
-
 

15grDQO/1grN-NO3
-
 

25+35grDBO5(RB)/mgP 

MLVSS: Sòlids en suspensió volàtils del licor mescla OAF: Organismes acumuladors de fòsfor 

L‟activitat bacteriana de degradació de la matèria orgànica present a l‟aigua provoca un 

creixement continu de la biomassa al reactor biològic. Alhora, la contínua extracció de 

permeat podria provocar una excessiva concentració de fangs biològics a la zona de 

filtració. Amb l‟objectiu de mantenir la concentració de sòlids constant, es fa necessari 

purgar els fangs en excés i recircular part dels fangs a l‟entrada del reactor on es mescla 

amb l‟aigua residual entrant. Això genera una línia paral·lela de tractament, la qual es 

Taula 6.2. Característiques de la nitrificació – desnitrificació - absorció de fòsfor [3] 
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descriurà en posteriors apartats. Es pot veure un esquema d‟un procés d‟aquest tipus a la 

Figura 6.1. 

 

6.4. Microfiltració 

La separació de biomassa es realitzarà mitjançant membranes de microfiltració 

submergides. Els avantatges d‟aquest mètode s‟han comentat als apartats 4.3.1 i 4.4. En el 

cas a estudi, aquest mètode és especialment indicat ja que evita els problemes derivats del 

bulking agreujat per la nitrificació-desnitrificació [24]. 

La tecnologia de microfiltració emprada, com es pot observar a partir dels valors il·lustrats a 

l‟apartat 5.3, fa que no sigui necessari un procés de desinfecció. 

Figura 6.1. Esquema MBR amb zona anòxica en capçalera 
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7. Línia de tractament 

7.1. Línia d’aigua 

La planta projectada tindrà la següent línia de tractament: 

 Arqueta d‟arribada – pou de grollers 

 Reixes de grollers 

 Tamís 

 Desarenador-desengreixador 

 Homogeneïtzador 

 Reactor biològic 

 Filtració 

 Mesura del cabal d‟aigua tractada 

 Abocament 

7.1.1. Alternatives a la línia d’aigua 

Conservant el mateix procés de depuració es podrien trobar infinitat de variants a la línia 

d‟aigua escollida. 

Una primera modificació important seria haver optat per un pretractament compacte 

prefabricat que inclogués l‟eliminació d‟arenes i greixos i el tamisat. S‟ha optat per instal·lar 

els elements per separat per a aconseguir més flexibilitat en el disseny i el manteniment. 

La inclusió d‟un ajust de pH no s‟ha considerat necessària tenint en compte el tipus d‟aigua 

a tractar i la presència d‟homogeneïtzador. Tampoc s‟ha considerat necessari un 

condicionament tèrmic ja que l‟afluent a tractar permetia uns rangs adequats al reactor. 

7.2. Línia de fangs 

La línia de fangs de la planta seguirà els següents passos: 
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 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 tèrmica dels fangs mitjançant gas provinent de la 

gasificadora. 

 Gasificació dels fangs en una planta externa. 

 

7.2.1. Alternatives a la línia de fangs 

A banda de l‟escollida, hi ha altres opcions per a aconseguir un producte gestionable dels 

fangs generats. 

El primer element que presenta una alternativa clara és l‟espessidor de fangs per gravetat. 

S‟ha optat per aquesta solució ja que l‟espessiment per flotació només és necessari i viable 

per a produccions de fang sensiblement majors que imposarien temps d‟espessiment més 

curts i l‟espessiment per filtració no aporta una millora que justifiqui la major inversió. 

El condicionament químic de fangs es podria substituir per un de tèrmic. El condicionament 

tèrmic consisteix en escalfar durant curts períodes de temps el fang a pressió obtenint un 

fang esterilitzat i pràcticament desodoritzat preparat per la deshidratació. Aquest sistema, 

altament efectiu, té un cost d‟inversió, manteniment i personal que fan que no sigui adequat 

per la planta projectada. Ni tan sols la possibilitat d‟emprar gas procedent de la valorització 

energètica dels fangs faria viable aquesta solució. 

Finalment es plantegen varies alternatives a la deshidratació del fang mitjançant centrífuga. 

Aquestes opcions i els arguments que les descarten es resumeixen a continuació: 

 Eres d’assecat: necessita alta disponibilitat de terreny i condicions climatològiques 

concretes (molt caloroses i seques).  

 Filtres de buit: és un sistema actualment desplaçat pel seu elevat cost i difícil 

manteniment. 

 Filtre banda: el seu manteniment és complicat i crític.  



Pàg. 30  Memòria 

 

 Filtre premsa: funcionament en discontinu. Requereix de neteges periòdiques amb 

aigua a pressió de les teles, el rendiment de les quals va disminuint amb cada 

premsada. És un sistema especialment indicat per fangs procedents de 

condicionament tèrmic.  

 Assecat tèrmic: presenta els mateixos desavantatges que el condicionat tèrmic. 

El sistema de deshidratació escollit (mitjançant centrífuga) ofereix moltes avantatges 

enfront els esmentats anteriorment i per això és l‟elecció preferent actual. Entre les 

avantatges destaquen el fet de ser un sistema d‟operació continu, de  fàcil control i ser un 

sistema confinable i net de reduït espai d‟instal·lació. 
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8. Valorització energètica dels fangs 

Com s‟ha comentat a l‟apartat 5.4, es destinarà els fangs a la seva valoració energètica. 

Tots els processos de valorització energètica parteixen d‟una etapa d‟assecat tèrmic per 

obtenir 80% de matèria sòlida. El producte de l‟operació d‟assecat pot ser en forma de 

petits grànuls (pèlets) o de pols. 

Posteriorment a l‟assecat, les operacions més utilitzades per aprofitar l‟energia potencial 

dels fangs són: 

 La incineració en instal·lacions dedicades exclusivament als fangs. 

 La coincineració en instal·lacions de termovalorització de residus sòls urbans (d‟ara 

endavant RSU). 

 La coincineració en fàbriques de ciment. 

La composició química dels fangs secs de depuradora digerits és aproximadament 67% C, 

5% H, 25% O i 0,8% S. Aquesta composició és similar a la del carbó marró però amb un 

poder calorífic inferior (d‟ara endavant PCI) més baix: de 8 a 12 MJ/kg enfront als 21 del 

carbó [23]. 

Com es pot observar al Gràfic 8.1, el PCI disminueix amb la humitat dels fangs. perquè no 

es necessiti l‟ajut de combustible extern, cal que la matèria seca del fang superi el 33% 
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Gràfic 8.1. Variació del PCI segons la sequedat del fang [6] 



Pàg. 32  Memòria 

 

La utilització dels fangs com a combustible secundari en una planta presenta l‟inconvenient 

de la disminució del rendiment degut al baix poder calorífic d‟aquests. Per a evitar aquest 

inconvenient i per a ampliar el rang d‟aprofitament de l‟energia tèrmica potencial dels fangs 

s‟han desenvolupat dos tècniques per a obtenir gas: 

 La digestió anaeròbica dels fangs 

 La gasificació 

La digestió anaeròbica dels fangs és un procés que extreu gas metà de la part fàcilment 

biodegradable i recupera l‟altra matèria orgànica amb els seus nutrients per al sòl. La 

instal·lació d‟un sistema de digestió anaeròbica de fangs no és barata ja que implica tota 

una sèrie d‟operacions prèvies i posteriors. La seva aplicació comença a ser plantejable per 

a instal·lacions de més de 50.000 habitants equivalents. Com que aquest procés permet 

també la codigestió amb d‟altres substrats aprofitant la mateixa estructura, es podria 

plantejar per a EDARs de menys capacitat segons el subministrament d‟altres substàncies 

processables. Normalment el biogàs produït es crema en una caldera per escalfar els 

digestors a la temperatura d‟operació, cosa que fa que aquest no sigui rigorosament un 

procés de valorització energètica. En EDAR de més de 100.000 habitants equivalents es 

justifica la instal·lació d‟un grup de cogeneració termoelèctrica ja que la venda d‟electricitat 

compensa l‟alta inversió dels motors de cogeneració [6]. 

La gasificació és un procés tèrmic que, mitjançant oxidació parcial a alta temperatura, 

converteix una matèria combustible o residual en un gas de moderat poder calorífic. Les 

etapes de la gasificació dels fangs d‟EDAR són les següents: 

 Assecat: evaporació de la humitat continguda al fang fins a obtenir 80% de matèria 

sòlida. 

 Piròlisi: degradació tèrmica en absència d‟oxigen a 300-500ºC. Es desprenen els 

components més volàtils. Dona lloc a quitrans contaminants. Es pot dur a terme 

amb aportació de calor externa o cremant una part del mateix fang dins un reactor. 

 Gasificació: oxidació parcial (25-30% O2 necessari). Es dona a 600-1100ºC 

 Depuració i neteja del gas 

El gas obtingut conté CO, CO2, H2, CH2, petites quantitats d‟hidrocarburs més pesats, H2O, 

N2 (si el gasificant és aire) i diversos contaminants tals com petites partícules carbonoses, 

cendres, quitrans i/o olis. La major part del contingut energètic del gas li confereix el metà 

(CH4), tot i que el CO i l‟H2 també li confereixen poder calorífic. 
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Segons l‟agent gasificant, el gas resultant tindrà diferents propietats: 

 Gasificació amb aire. El gas obtingut tindrà un contingut energètic baix degut a que 

està diluït amb el N2 de l‟aire 

 Gasificació amb oxigen. Tindrà un contingut energètic mitjà ja que no es troba diluït. 

És un procés car degut al cost de la generació d‟O2 

 Gasificació amb aire/oxigen+vapor d‟aigua. S‟obté un gas enriquit en H2 i CO, cosa 

que augmenta el seu contingut energètic. 

 Gasificació amb aire/oxigen+catalitzadors. Augmenta el rendiment de la conversió. 

Aquest mètode es troba en fase d‟experimentació i el principal problema a resoldre 

és la curta vida dels catalitzadors dintre del reactor. 

El gas obtingut es pot oxidar perfectament en una cambra d‟oxidació i valoritzar-lo en una 

caldera de vapor,o bé refredar-lo i un cop depurat, valoritzar-lo en un motor de combustió 

interna. 

L‟eficiència de l‟obtenció d‟electricitat a partir de la gasificació de gas sec pot assolir 

rendiments del voltant del 25%. A tall d‟exemple, amb un subministrament de fang sec de 

1.768 kg/h d‟una potència disponible de 7.134 kW es pot obtenir, mitjançant una planta de 

gasificació de llit fluiditzat sense recirculació en la que l‟agent gasificant sigui 

aire/oxigen+vapor d‟aigua que generi electricitat a partir d‟un motor alternatiu, una potència 

elèctrica de sortida de 1.738kW [19]. 
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9. Elements i característiques de l’EDAR 

9.1. Criteris generals de disseny 

En cada un dels elements del projecte s‟han tingut en compte els següents conceptes: 

 Ajust a les necessitats. 

 Flexibilitat. 

 Seguretat dels treballadors. 

 Seguretat ambiental 

 Impacte ambiental. 

9.2. Conduccions i bombeigs 

Les conduccions es projecten per que siguin capaces d‟interconnectar tots els elements de 

la depuradora segons la línia d‟aigua i fangs definides a la memòria. Aquestes conduccions 

estaran dimensionades amb un marge de seguretat que permetrà el funcionament correcte 

durant augments inesperats de cabal. 

Es projecta una xarxa de buidats que reconduirà l‟aigua purgada en varis processos a la 

capçalera de la planta. També es dotaran d‟embocadures de buidat els elements que ho 

necessitin. 

A l‟hora de dissenyar els elements de bombeig s‟ha prestat especial atenció a reduir la seva 

quantitat al mínim però preveient, quan així es necessiti, elements de reserva. 

Els elements de bombeig queden definitis a l‟annex H. i als diagrames de l‟annex J. i estan 

calculats a l‟annex B.. 

9.3. Estació depuradora 

La distribució de les instal·lacions s‟ha centrat en la reducció de la superfície de la planta, 

per a no desaprofitar la gran compacitat que permet la tecnologia de membranes.  
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Es projecta un sistema viari que dotarà la planta dels elements necessaris per permetre 

l‟accés a totes les instal·lacions, així com la seva circumval·lació. 

L‟estació disposarà de quatre edificacions: 

- Edifici de pretractament: cobrirà tots els elements del pretractament 

- Edifici de fangs: cobrirà la deshidratació de fangs. 

- Edifici de serveis: cobrirà els quadres elèctrics que gestionen el reactor i les 

membranes. 

- Edifici de control: cobrirà quadres, magatzem, laboratori, lavabos i sala d‟estar.   

Totes aquestes edificacions es troben detallades a l‟annex J.. 

9.4. Elements i característiques de la línia d’aigua 

Les dimensions i característiques dels elements de la línia d‟aigua es troben, juntament 

amb els càlculs, als annexos B. i C.. A continuació es presenten resumidament. 

9.4.1. Arqueta d’arribada – pou de grollers 

L‟aigua a tractar és conduïda a l‟EDAR per gravetat mitjançant dues conduccions de 

diàmetre nominal 500 mm (d‟ara endavant DN 500). Les conduccions aboquen les aigües 

residuals a un pou de grollers equipat amb una cullera bivalva de 100l per a recollir pòsits. 

Aquesta cullera s‟opera amb un polipast manual de 1.000kg de capacitat que permet tant 

recollir els pòsits com abocar-los en un contenidor metàl·lic de 5m3 habilitat a tal efecte. 

Així el pou de grollers elimina del corrent d‟aigua sòlids de gran mida,  sorres gruixudes i 

altes concentracions d‟arena que podrien donar problemes als diferents equips de la 

instal·lació, i fins i tot a les reixes de grollers. 

Aquest pou de grollers disposarà d‟un sobreeixidor amb reixa manual de 0,3x0,4m per a 

absorbir cabals extrems. Es dimensionen els equips del pretractament per que puguin 

tractar un cabal màxim 2,5 vegades el cabal mitjà. 

9.4.2. Reixes de grollers 

Per a protegir el tamís dels sòlids de gran mida no retinguts al pou de grollers es disposen 

reixes de grollers automàtiques.  
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Aquests equips s‟instal·len en canals i exigeixen un rang de velocitat d‟aproximació concret 

i això condiciona el seu dimensionat. Per a aquest motiu es projecten tres reixes en tres 

canals; un en reserva, un en funcionament i un en funcionament en cas de cabal màxim. 

Els residus desbastats es recullen mitjançant cargol premsa que els aboca a un contenidor. 

9.4.3. Tamisat 

La tecnologia de membranes emprada condiciona la llum de malla de desbast. Per a 

assegurar el bon funcionament de les membranes Kubota projectades s‟ha d‟impedir 

l‟entrada al reactor de qualsevol volum d‟aigua que no hagi estat desbastat en un equip 

amb una llum de malla igual o inferior a 3mm. Aquesta condició és crítica per a la vida de 

les membranes; tant és així que el 22,7% de les substitucions de cartutxos de membrana 

evitables són degudes a sòlids gruixuts evitables [11]. Per aquest motiu es projectaran dos 

tamisos, un en funcionament i un en reserva en alternança i s‟evitarà l‟entrada al reactor 

d‟aigua no desbastada. Els tamisos s‟instal·laran en dos canals en paral·lel, de pendent del 

-2%, orientats cap a la conducció de sortida on l‟aigua circularà per gravetat. 

Els tamisos projectats seran del tipus d‟aigües residuals amb rentat i premsat de residu de 

pas 2 mm construït en acer INOX AISI – 304 per a cabals de fins a 250 m3/h com el de la 

Figura 9.1. El transportador-compactador aconsegueix un grau de sequedat del 30% que 

per gravetat cau a un contenidor de sòlids. 

Per a seguretat, en cas de colmatació del sistema de desbast, es dissenya un sobreeixidor 

amb reixa manual de 0,4x0,4m. 

 

Figura 9.1. Tamís rotatiu HUBER [13] 
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9.4.4. Desarenador – Desengreixador airejat. 

El desarenador serà del tipus canal airejat planta rectangular  5,3m x 1,77m x 2,52m amb 

fons cònic a 45º. Aquesta instal·lació compleix la seva funció per diferència de pes. 

L‟aireació serà proporcionada per dos bufadors (un en reserva) de 25-100 Nm3/h a través 

de 5 difusors de bombolla gruixuda de 10 m3/h. Es preveu l‟extracció de l‟arena amb una 

bomba mòbil de 5 m3/h que funcionarà 20,25 hores al dia. La bomba d‟extracció d‟arena 

estarà muntada sobre uns rails que li permetran recórrer el llarg del desarenador. Aquesta 

bomba enviarà l‟arena a una tremuja que la descarregarà a un concentrador d‟arenes que 

posteriorment l‟abocarà a un contenidor d‟arenes d‟1,1m
3
. 

Els greixos i flotants es recullen en un canal situat a un costat del desarenador on 

s‟acumulen. D‟allà s‟extreuen mitjançant una rasqueta de sòlids que envia aquests 

sobrenedant a una tremuja que els aboca a un concentrador de greixos. Ja concentrats, 

aquests s‟aboquen a un contenidor de PVC de 750l on s‟acumularan fins que un camió 

autoritzat els porti a abocadors de residus tòxics i perillosos. 

L‟aigua sobrant del concentrador d‟arenes i del concentrador de greixos s‟aboca al 

desarenador [5]. 

9.4.5. Homogeneïtzador 

L‟homogeneïtzador s‟ha dissenyat principalment per a la laminació de cabals donant més 

flexibilitat a la planta. Alhora, aquesta infraestructura permet esmorteir puntes de 

contaminants i variacions de pH.  

El tanc dissenyat té un volum útil de 450m3. Per a aconseguir una bona laminació i evitar 

zones de velocitat zero que generarien sedimentació i zones anòxiques; aquest tanc s‟ha 

d‟agitar. Degut a l‟elevat temps de retenció a cabal mitjà (4,8h), és convenient airejar el tanc 

per evitar que les aigües es tornin sèptiques i produeixin males olors. Tant l‟agitació com 

l‟aireació es duen a terme mitjançant agitadors venturi. 

El tanc disposarà de nivostats que delimitaran 2 nivells que gestionaran les bombes de 

transvasament al reactor; el mínim, que aturarà el bombeig i el màxim, que l‟augmentarà. 

Les aigües es conduiran al reactor biològic mitjançant un sistema de 3 bombes de 100 

m3/h cada una. D‟aquestes bombes en funcionarà una en règim normal, una altre 

funcionarà en règim màxim i l‟altre estarà en reserva; papers que s‟aniran alternant. Els 

papers de les bombes s‟alternaran manualment cada 1000 hores de treball. 

El tanc disposarà, també, d‟un sobreeixidor de seguretat. 
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9.4.6. Reactor biològic 

Com s‟ha comentat als apartats 6.3 i 6.4, es projecta un MBR amb cambra anòxica en 

capçalera, cambra de preaireació i cambra de membranes. 

El reactor estarà construït en formigó i les seves dimensions seran les següents: 

 Longitud: 23 m 

 Amplada: 9 m 

 Profunditat a nivell mitjà: 5 m 

 Volum total: 1035 m3 

El reactor estarà dividit en les següents cambres: 

 Cambra de desnitrificació: de 6,5 m de longitud.  

 Cambra de preaireació: de 10 m de longitud. 

 Cambra de membranes: de 6 m de longitud.  

Hi haurà divisió física entre totes les cambres. La cambra de desnitrificació estarà 

connectada amb la de preaireació mitjançant una llum de pas al fons de 0,3x0,3m. Entre la 

cambra de preaireació i la de membranes, el pas d‟aigua es farà mitjançat 10 bombes (2 en 

reserva) de 70m3/h. La cambra de membranes estarà dividida longitudinalment al flux per a 

compartimentar els mòduls de membranes i facilitar-ne el manteniment. La solera de la 

cambra de membranes està més elevada que la resta. 

El  temps de retenció hidràulic serà de  11.04 h a cabal mitjà i de 6,13h a cabal punta. La 

massa de MLSS a la cambra de nitrificació serà de 10ppm amb una edat del fang de 33,3 

dies. 

9.4.6.1. Control de nivell al reactor. 

En el nostre disseny no tenim la possibilitat de fer sobreeixir els cabals punta que arriben al 

reactor per un decantador. Per això, tot i que les membranes poden filtrar cabals punta 

d‟aproximadament el doble del cabal mitjà de disseny, també hem de tenir certa capacitat 

d‟esmorteïment d‟aquests cabals punta. Per això es podrà controlar el nivell de la làmina 

d‟aigua al reactor, mitjançant els quatre punts de control següents: 
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 Nivell mínim (4,75m): Situa la filtració d‟aigua a cabal mitjà de disseny. Per sota del 

nivell mínim es para la filtració i l‟aireació. 

 Nivell màxim (5,25m): Eleva el cabal de filtració d‟aigua a cabal màxim de disseny 

(1.8 x Qm). 

 Nivell màxim de seguretat (5,75m): Augmenta el cabal de filtració al nivell màxim de 

treball de les membranes (entre 2 i 2,4 vegades el cabal mitjà) 

 Nivell màxim d‟alarma (6m): Interromp l‟entrada d‟aigua al reactor biològic. 

El reactor biològic tindrà 6,5 m d‟alçada. 

9.4.6.2. Eliminació química del fòsfor 

El fòsfor eliminat mitjançant la purga de fangs en excés no és suficient per a arribar a la 

qualitat desitjada. Per a aconseguir eliminar el fòsfor es farà precipitar mitjançant l‟addició 

de clorur fèrric a la cambra d‟aireació (Cl3Fe). El clorur fèrric s‟emmagatzema en cinc 

contenidors de mil litres cadascun. Se‟n dosifiquen 290,3 litres diaris mitjançant una bomba 

dosificadora. 

9.4.6.3. Sistema de filtració 

La filtració s‟aconseguirà mitjançant 10 mòduls de membrana Kubota model EK400 

distribuïts en 2 línies de 5 mòduls cadascuna. Cada mòdul està compost de 400 cartutxos 

de membrana model 510, distribuïts en dos pisos de 200 cartutxos cadascun, amb una 

superfície de filtració de 0.8 m2/cartutx. 

Aquests mòduls disposaran d‟un sistema d‟elevació per a la seva substitució, d‟un sistema 

de dosificació d‟hipoclorit per al seu manteniment i d‟un compressor d‟aire pel manteniment 

dels difusors. 

9.4.6.4. Aireació i agitació. 

Cambra de desnitrificació 

Es preveu la instal·lació de tres agitadors horitzontals submergits de 0,75 kW cadascun per 

a mantenir el nivell de mescla i suspensió dels fangs. 
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Cambra de preaireació 

La cambra de preaireació estarà equipada amb 583 difusors amb una capacitat de 4,20 

Sm
3
/h d‟aire cada un que aconseguiran un subministrament d‟oxigen i agitació suficients en 

condicions de cabal punta i temperatura màxima. Aquest aire estarà subministrat per tres 

grups motobufants (un en reserva) de 900-1200m3/h. 

Cambra de membranes 

Els mòduls de membranes estan equipats de difusors per crear el flux creuat necessari per 

la filtració i manutenció de les membranes. Alhora, aquests difusors aporten part de l‟oxigen 

necessari per a l‟activitat biològica. s‟ha d‟assegurar que el nivell d‟oxigen dissolt al reactor 

biològic està sempre per sobre d‟ 1 mg d‟O2/l. 

Les necessitats d‟aire estaran cobertes per tres motobufants d‟èmbols rotatius de 840 m
3
/h. 

9.4.7. Recirculació 

Amb l‟objectiu d‟aportar licor mescla nitrificat que subministrarà nitrats al procés de 

desnitrificació es recircula part del licor mescla que arriba a la cambra de membranes a la 

capçalera del reactor. Per a aconseguir nivells de desnitrificació del 80% i alhora equilibrar 

les concentracions de sòlids entre les diferents cambres es recircula quatre vegades el 

cabal d‟entrada.  

Aquesta recirculació es du a terme per gravetat aprofitant el més de mig metre de desnivell 

entre la línia d‟aigua a la cambra de membranes i la capçalera del reactor. El seu cabal es 

regula modificant el flux que travessa un abocador mitjançant el bombeig a membranes i 

l‟extracció de permeat Es controla aquest cabal amb un cabalímetre electromagnètic.  

9.4.8. Permeat 

L‟extracció d‟aigua tractada a través de les membranes de microfiltració es farà per gravetat 

aprofitant la columna d‟aigua de més d‟1,5m sobre els mòduls de membranes i el fet que la 

llera receptora és a una cota prou inferior. El cabal filtrat es controlarà mitjançant una 

vàlvula reguladora i un cabalímetre. A la Figura 9.2 es pot observar un exemple d‟esquema 

d‟instal·lació de les membranes amb aquest tipus de filtració. 
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9.4.9. Arqueta de descàrrega  

L‟aigua tractada per les membranes s‟abocarà a un tanc de permeat i, posteriorment, es 

conduirà al seu destí final mitjançant una conducció PEAD DN 400. 

9.4.10. Bombeig a membranes 

Es preveu una bombeig de licor mescla des de la cambra de preaireació fins a la cambra 

de membranes de cinc vegades el cabal d‟entrada al reactor. Aquest bombeig es farà a 

partir de bombes submergibles que hauran de funcionar sempre que ho facin l‟extracció 

d‟aigua tractada amb un petit retard a la desconnexió per equilibrar les concentracions de 

fang a ambos tancs. Com que la recirculació depèn d‟aquest bombeig, també haurà de 

coordinar-se aquest bombeig amb l‟entrada d‟aigua bruta per evitar que disminueixi el 

rendiment de la desnitrificació per falta de subministrament de nitrats.  

Per a facilitar el control del procés, s‟instal·la un cabalímetre electromagnètic inductiu per 

evitar que s‟espatlli contínuament al tractar-se d‟aigües brutes. 

Figura 9.2. Configuració hidràulica per un sistema de filtració per gravetat [12] 
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9.5. Elements i característiques de la línia de fangs 

L‟augment de fangs al reactor ha de ser extret del sistema. L‟emmagatzematge d‟aquests 

fangs sense tractament ocuparia una gran superfície i seria origen de males olors. Així la 

línia de fangs ha d‟aconseguir reduir el volum d‟emmagatzematge i transformar aquest 

rebuig en un producte estabilitzat, poc propens a generar males olors i que es pugui 

processar fàcilment al seu destí final. 

Amb l‟objectiu d‟assolir els objectius abans mencionats, es projecta la línia de fangs 

calculada i detallada a l‟annex C. I resumit als apartats que segueixen. 

9.5.1. Purga de fangs 

El fang en excés serà purgat del reactor biològic mitjançant una bomba (més una en 

reserva) que conduirà els fangs a un espessidor. 

De manera ideal, la purga de fangs d‟un procés continu s‟hauria de fer, també, de forma 

continuada. No obstant, el més convenient des del punt de vista pràctic és fer-ho 

intermitentment. En el nostre cas es farà una vegada al dia, a poder ser durant el període 

de menor càrrega. 

Els cicles de purga seran de 7 hores al dia, en les que es purgaran 5,58 m3/h de fangs.  

9.5.2. Espessiment 

Per a l‟espessiment de fangs s‟ha projectat un espessidor per gravetat de formigó armat de 

planta circular de 4m de diàmetre i 4m d‟alçada útil. Per evitar olors l‟espessidor disposarà 

d‟una coberta de poliester reforçada amb fibra de vidre equipada d‟una canalització d‟aire a 

la desodorització. 

Un cop al dia, abans de la purga diària, els fangs espessits seran extrets des del fons de 

l‟espessidor mitjançant una bomba helicoïdal (+1 de reserva) que enviarà el fang a un 

dipòsit de fangs agitat de 5x2,5x2,9m capaç d‟acumular la producció de fangs espessits de 

tres dies i podent fer front així als requeriments del final de setmana. 

9.5.3. Condicionament dels fangs 

Abans de l‟assecat, els fangs s‟han de sotmetre en tot cas a un condicionament previ. Els 

dos mètodes més emprats són el químic i el tèrmic. El primer coagula els sòlids de la 

dissolució augmentant-ne la mida i pes de les partícules i fent-los alliberar l‟aigua absorbida, 

mentre que el segon es basa en evaporar l‟aigua per calor. 
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S‟ha optat per l‟ús de productes químics per al condicionament a assecat dels fangs ja que 

és l‟opció més econòmica degut a la gran producció i flexibilitat que ofereix.  

Pel tipus de fangs que es produeixen a l‟estació projectada s‟empra polielectròlit catiònic. 

Aquest reactiu, subministrat comercialment en pols, es dilueix al 0,5% en un preparador 

automàtic de polielectròlit. Aquesta dilució es dosifica a la línia d‟impulsió de fangs 

espessits a l‟assecat [1] [17]. 

9.5.4. Assecat i retirada 

Per a deshidratar els fangs es projecta una centrífuga de capacitat 3 m
3
/hora d‟entrada de 

fangs i un percentatge de sequedat obtingut d‟aproximadament el 35%.  

La separació del fang i l‟aigua es dóna en un rotor cilíndric amb un extrem cònic que 

incorpora un sensfí que gira en la mateixa direcció que el rotor però a una velocitat 

lleugerament diferent. Un tub d‟alimentació introdueix el fang a l‟interior del sensfi per 

l‟extrem cònic. A l‟entrar dins l‟equip, el flux és accelerat i introduït a la cavitat del rotor per 

l‟efecte centrífug. Els sòlids es depositen contra la paret mentre que el líquid forma un anell 

intern. El sensfí transporta els sòlids fins a la part cònica d‟on són extrets per gravetat, 

mentre que el líquid és descarregat per sobreeiximent. Aquest procés s‟il·lustra a la Figura 

9.3. 

 

El fang sec s‟emmagatzemarà en un contenidor de 5m
3
 i es retirarà dilluns, dimecres i 

divendres.  

Figura 9.3. Esquema d‟una deshidratadora centrífuga de fangs 
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9.6. Elements i característiques de la xarxa de buidats 

Es preveu una xarxa de buidats per als drenatges de l‟edifici de deshidratació i l‟espessidor 

que conduiran a una arqueta on s‟instal·laran dues bombes centrífugues (una en servei i 

una en reserva) submergibles de 10 m
3
/h y 5,00 m.c.a. amb un motor de 3,70 kW, que 

conduirà el fluid a la capçalera del tractament. 

9.7. Sistema de desodorització 

La problemàtica de les olors és considerada com la principal causa de rebuig a la 

implantació de instal·lacions de tractament d‟aigües residuals [17]; per això s‟ha inclòs un 

sistema de desodorització. 

El sistema de desodorització estarà dividit en dues instal·lacions d‟humidificació i tractament 

biològic en bassa; una que donarà servei a l‟edifici de pretractament i una que donarà 

servei a l‟edifici d‟assecat de fangs, a l‟espessidor i al dipòsit d‟emmagatzematge de fangs.  

La captura d‟olors es realitza en una biomassa de bruc consumible. 

Els dos sistemes estan dimensionats a l‟apartat C.10. dels annexos. 

9.8. Electricitat 

El subministrament elèctric que arriba a la planta és d‟alta tensió a 25kV i 50Hz trifàsic. 

La planta disposa d‟una estació de transformació de 630 KVA; 25.000/400-231 V que dona 

a tres centres de control de motors i a la xarxa d‟enllumenat i força per a varis.  

Els tres centres de motors donen servei a cada fase del tractament. Així tenim els següents 

centres: 

Centre de motors de pretractament 

Centre de motors del reactor 

Centre de motors de fangs 

La instal·lació elèctrica estarà equipada amb una bateria de condensadors de 360 kVAr per 

a corregir el factor de potència. 
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La planta disposarà, també, d‟un grup electrogen dièsel d‟emergència de 360 kVA / 288 kW 

capaç de mantenir el tractament i l‟arrencada del motor de més potència alhora. 

Els elements més importants del sistema elèctric tals com seccionaments, postes a terra i 

connexions principals estan dimensionats a l‟annex A. i especificats a l‟annex H.. 

9.9. Control i automatització 

L‟automatització de la instal·lació es realitzarà, com a norma general, mitjançant lògica 

programada a partir de controladors lògics programables i un ordinador de supervisió i 

control. Els ordinadors treballaran amb l‟aplicació Scada adaptada a les característiques de 

la planta. 

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. 

La sala de control disposarà d‟un equip de videoprojecció capaç de representar tots els 

equips de la planta en pàgines sinòptiques. 

Tots aquests equips i les seves funcions es troben detallats més extensament a l‟annex A.. 
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10. Pla d’obra 

Com es mostra en el Gràfic 10.1, el pla d‟obra preveu una duració de l‟obra de 12 mesos. 

En aquest pla no s‟ha considerat el període de posta en marxa i proves de funcionament. 

 

 

 

 

Gràfic 10.1. Diagrama de Gant de l‟execució de l‟obra 
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11. Pressupost d’execució 

El pressupost d‟execució de l‟EDAR suma un total de: 

Pressupost general, incloent redacció de projecte i direcció d‟obra suma un total de:

 3.292.573,97 € I.V.A. inclòs. 

Aquest pressupost es troba detallat a l‟annex H. on s‟inclou el pressupost parcial de l‟obra 

civil i equipaments, el pressupost parcial de l‟estudi de seguretat i salut i el pressupost 

general. 

Les partides d‟alçada previstes al pressupost s‟hauran de justificar i, si s‟escau, modificar 

durant la contractació. 
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12. Despeses d’explotació i manteniment 

Per a fer l‟anàlisi econòmic d‟explotació i manteniment del projecte s‟ha tingut en compte el 

pla d‟explotació i manteniment detallat a l‟annex G.. En aquest annex es detallen tant les 

operacions a realitzar com el personal que les ha de dur a terme. També s‟ha tingut present 

el consum energètic de la planta i el consum de reactius. Aquest estudi es troba detallat a 

l‟annex I. i es resumeix a continuació. 

12.1. Definició de les despeses considerades 

L‟explotació, manteniment i conservació dels diferents elements que composen les 

instal·lacions originen una sèrie de despeses que es poden classificar segons la seva 

naturalesa de les següents maneres: 

- Despeses fixes 

- Despeses variables 

12.1.1. Despeses fixes 

S‟inclouen en aquesta classificació les despeses independents del cabal tractat i que no 

distingeixen si la planta està en funcionament o parada. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

- Despeses de manteniment i conservació 

- Despeses de personal 

- Despeses d‟administració i varis 

- Cost fix d‟energia elèctrica (potència contractada) 

12.1.2. Despeses variables 

Les despeses variables són les que depenen del cabal tractat, tant en quant a les seves 

característiques quantitatives com qualitatives. A pesar d‟això, al tenir definides les 

característiques mitjanes de l‟aigua definides a l‟apartat 5.1, només es consideren les 

despeses dependents del volum d‟aigua tractada. Aquestes despeses es divideixen en: 

- Despeses d‟energia elèctrica (kW·h) 
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- Despeses en reactius i consumibles 

- Despeses d‟evacuació de residus i fangs deshidratats 

12.1.3. Personal 

El personal necessari per a assegurar un correcte funcionament de la planta es detalla a 

l‟apartat G.6. dels annexos i consta dels següents treballadors: 

Cap de planta 

Cap de procés i laboratori 

Oficial de 1ª electromecànic 

Peó especialista 

Peó especialista corretorns 

12.1.4. Reactius i consumibles 

Els reactius consumits són els següents:  

Polielectrolit catiònic: Servei a deshidratació de fangs 

Hipoclorit sòdic: Servei a neteja de membranes 

Clorur fèrric: Servei a eliminació química del fòsfor 

Els consumibles que pel seu pes en el pressupost s‟han considerat detalladament a l‟estudi 

són: 

Mòduls de membranes: Servei a filtració 

Farciment tipus Biomix: Servei a desodorització 

12.1.5. Energia elèctrica 

El càlcul dels costos concernents al consum elèctric es realitzen en base a les següent 

tarifes:  

- Potència: 4,7 €/kW/mes  

- Energia: 0,07 €/kW·h  
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El consum elèctric s‟estima a partir de la llista de motors de l‟apartat I.1. dels annexos on es 

considera un rendiment dels equips del 90%. 

12.1.6. Evacuació de residus de pretractament 

S‟han inclòs en el pressupost les despeses derivades del transport fins la disposició final a 

gestor autoritzat dels residus generats en tot el procés de pretractament. 

12.1.7. Evacuació de fangs 

Les despeses d‟evacuació de fangs inclouen el transport i subministrament dels fangs secs 

a una empresa que els valoritzarà energèticament. 

12.1.8. Manteniment 

Aquest apartat inclou els costos dels elements i actuacions necessàries per a mantenir la 

instal·lació en condicions pel seu correcte funcionament. Això compren reparacions, 

reposicions, lubricants, obra civil, etc. 

12.1.9. Administració i varis 

S‟inclouen en aquest concepte les despeses en material d‟oficina, telèfon, articles de 

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

laboratori, eines, etc. 

12.2. Resum del despeses d’explotació i manteniment 

A continuació es presenten les dades principals extretes de l‟annex I.. 

DESPESES FIXES  

Despeses de personal:    68.700,00 €/any 

Despeses d‟energia elèctrica. Terme de potència: 7.873,63 €/any 

Despeses de manteniment i conservació:  11.000,00 €/any 

Administració i varis:     7.200,00 €/any 

TOTAL DESPESES FIXES:    94.773,63 €/any 
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DESPESES VARIABLES  

Energia elèctrica. terme d‟energia:     79.278,08 €/any 

Despeses evacuació de residus:     6.997,87 €/any 

Despeses evacuació de fangs:    17.492,18 €/any 

Despeses reactius i consumibles:     55.911,83 €/any 

TOTAL DESPESES VARIABLES:     159.679,96 €/any  

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT:  254.453,59 €/any  

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT:  0,31 €/m3  
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13. Compliment de la normativa de seguretat i salut 

Durant l‟execució de l‟obra, serà d‟obligat compliment la Normativa de Seguretat i Salut 

derivada del RD 1627/1997 i desenvolupada a l‟annex D.. 

L‟estudi de seguretat i salut té per objectiu definir els següents  conceptes: 

- Els possibles riscos professionals i a tercers 

- Les mesures de prevenció i protecció. 

- El plec de condicions tècniques. 

Les despeses derivades del compliment del pla de seguretat i salut estan incloses a 

l‟apartat H.2. dels annexos. 

En el primer punt s‟estableixen les previsions dels riscos derivats del tipus d‟obra. 

En les mesures de prevenció i protecció es detallen els elements necessaris i el seu ús per 

a garantir la seguretat a l‟obra. 

El Plec de condicions tècniques, recull un seguit de disposicions, normes tècniques 

reglamentàries, etc. de seguretat i salut en el treball d‟obligat compliment. 

L‟estudi de seguretat i salut destaca, també, la importància que té la formació com a 

mesura preventiva  

A partir d‟aquest estudi el Contractista haurà d‟elaborar un Pla de seguretat i Salut que 

desenvolupi les mesures de seguretat especificades en l‟Estudi.  
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14. Estudi d’impacte ambiental 

Per a aconseguir la millor integració possible de l‟EDAR en el medi es realitza l‟estudi 

d‟impacte ambiental detallat a l‟annex E.. En aquest estudi es fa un anàlisi de l‟entorn 

ambiental on s‟ubica l‟EDAR. També s‟hi realitza un estudi que identifica els impactes 

derivats de l‟execució de l‟obra i l‟explotació de la planta valorant-los en termes de salut i 

benestar humans. 

Tot l‟anterior s‟empra a l‟annex per a elaborar un Programa de Vigilància Ambiental en el 

que s‟inclouen les mesures necessàries per a minimitzar o compensar els inevitables 

efectes negatius de la implementació del projecte. Aquest programa és adequat i suficient 

per garantir la seguretat ambiental. 

Després de avaluar l‟impacte ambiental es conclou  que no hi ha cap acció concreta del 

projecte que origini un impacte crític o sever al medi i que tal i com és el seu objectiu, la 

valoració general de l‟impacte de l‟EDAR al medi és positiva. 
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15. Conclusions 

La planta proposada en aquest projecte és capaç de donar solució al problema de 

l‟abocament d‟aigües d‟una població de 9.375 habitants equivalents, com és el cas de Port 

de la Selva.  

La tecnologia emprada a la planta és la més adequada pel cas a estudi valorant tant criteris 

econòmics com de rendiment i impacte ambiental. La tecnologia MBR emprada ofereix una 

qualitat d‟efluent superior a la decantació secundària convencional amb un mínim espai i un 

consum energètic i de reactius moderat. Aquesta tecnologia simplifica, també, la 

desodorització de la planta; element crític per a una implantació en una zona  residencial 

turística propera a un parc natural. 

La planta disposa d‟un programa d‟explotació i manteniment adequat per a gestionar la 

planta i maximitzar la vida útil dels seus elements. Això ho fa gràcies a una distribució 

racional de les tasques entre personal qualificat. 

El programa de vigilància ambiental i el pla resultant de l‟estudi de seguretat i salut estan 

previstos de tal manera que garanteixen, tant durant la fase d‟execució com durant 

l‟explotació de l‟EDAR, que la planta no només compleix la normativa vigent sinó que 

supera els seus requeriments. 

L‟execució del projecte tindria un cost de 3.292.573,97 € I.V.A. inclòs, un preu raonable 

tenint en compte el cabal que tracta, la bona qualitat que proporciona i els beneficis 

ambientals que suposa.  

Com a beneficis ambientals cal destacar la bona desodoració, desinfecció i clarificació de 

l‟aigua abocada al mar, amb l‟impacte positiu corresponent per a la supervivència de la 

fauna i flora marítimes i les activitats turístiques de la zona. Els nivells de qualitat de l‟aigua 

reslultants permetrien, eventualment, la seva reutilització per a la regeneració d‟aqüífers, 

pel reg o per la neteja municipal. A més, els fangs de la depuradora no es consideren un 

rebuig sinó un recurs. Per això s‟estabilitzen i preparen per a una futura valorització 

energètica en una planta externa. 

El cost d‟explotació ascendeix a 254.453,59 €/any 0,31 €/m3. Aquest cost s‟ha previst de 

forma precisa tenint en compte tots els factors rellevants. 

Els plànols annexos servirien per a la execució real de la planta, ja que s‟han previst tots els 

detalls a falta del càlcul d‟estructures i armats. 
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El dimensionament de la planta li confereix versatilitat tant en el cabal com en la 

contaminació que pot tractar. Els equips previstos són capaços de dur a terme la seva 

funció i se‟n disposa de reserves suficients per a dur a terme el seu manteniment i eventual 

substitució sense afectar el rendiment de la planta. 

En l‟elaboració d‟aquest projecte s‟han seguit les pautes pròpies de la realització d‟un 

projecte comercial. En aquest procés s‟ha realitzat una aplicació racional i personalitzada 

de la tecnologia disponible, emprant els coneixements teòrics obtinguts al llarg dels estudis 

a la recerca d‟una solució ajustada a les necessitats, flexible i segura per a treballadors i  

medi ambient.  
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