Firmado digitalmente por

BARCONS PUJOL, JORDI (FIRMA)
BARCONS
Motivo: APROVAT INICIALMENT
LA COMISSIÓ GESTORA DE
PUJOL, JORDI PER
LA MANCOMUNITAT EN SESSIÓ
DE 23 D´OCTUBRE DE 2010
Fecha: 2019.11.07 11:38:34
(FIRMA)
+01'00'

PRO
OJECTE DE
D MILLO
ORES
EN ELS
E
FILT
TRES DE L’ETAP DE TOR
RRENT

BARCONS
PUJOL, JORDI
(FIRMA)

Assessoriia:

Firmado digitalmente por
BARCONS PUJOL, JORDI (FIRMA)
Motivo: APROVAT INICILAMENT
EN SESSIÓ DE LA COMIISSIÓ
GESTORA DE LAMANCOMUNITAT
EN SESSIÓ DE
Fecha: 2019.11.05 13:53:26
+01'00'

Data: setemb
bre 2019
Ref: 4331

MEMÒRIA

PROJECTE DE MILLORES EN
FILTRES DE L’ETAP DE TORRENT

ELS

Solꞏlicitant: MANCOMUNITAT DE PALAFRUGELL,
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT

MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS
Les instalꞏlacions de la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent
existeixen des de l’any 1966.
Inicialment es van posar en marxa uns pous a la parcelꞏla de Torrent i una estació de
bombament per elevar l’aigua al dipòsit de Quermany. Des d’aquí es distribuïa als municipis
de la Mancomunitat.
Després dels anys 80, les instalꞏlacions es van anar ampliant amb els cabals procedents de
Gualta, la construcció de l’ETAP i el bombament separat de Palafrugell.
L’aigua procedent dels pous de Gualta té un alt contingut de ferro i manganés, la qual cosa
fa inevitable el seu tractament per tal d’eliminar aquestes matèries.

2. SITUACIÓ ACTUAL
La planta potabilitzadora de Torrent va ser inicialment projectada per treballar amb filtres de
sorra. Aquestes filtres es van reconvertir en filtres de CAG (Carbó Actiu Granulat) sense
realitzar cap mena d’adaptació.
En l’actualitat els filtres de l’ETAP es troben en una fase estacionària, però delicada. És a
dir, el CAG presenta valors de saturació elevats. L’índex de iode mig a data 9 de febrer de
2012 es trobava a valors inferiors a 30 mg/g, sent l’índex de iode mínim de treball 400 mg/g.
Tot i això, no es registren incidències en la filtració, fet que ens indica que la filtració
mecànica segueix treballant.
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No obstant, aquesta fase estacionaria no serà eterna, doncs en algun moment el CAG es
pot desestabilitzar, desprenent certa biomassa que serà despresa aigües avall afectant la
qualitat de l’aigua potabilitzada.
L’antiguitat del llit filtrant és superior als tretze anys, el que extralimita qualsevol capacitat de
regeneració.
L’ETAP disposa de 4 filtres en paralꞏlel. L’any 2014, el filtre núm. 4 presentava problemes
per l’existència de canals preferents. Es va decidir renovar tot el llit filtrant prèvia la reparació
de les crepines. Es va comprovar que l’obra civil del filtre estava en bones condicions.
Llavors es van substituir totes les crepines i es va renovar el material filtrant colꞏlocant sorra
silícia de la granulometria adequada.

3. PROBLEMÀTICA A RESOLDRE
Com s’ha dit, hi ha tres filtres que tenen el CAG en condicions molt deficients, i a més durant
l’any 2017, en una ocasió (juny 2017) es va detectar presència de Thihalometans.
L’any 2018, durant dos dies, es va comprovar la presència de THM a la sortida de l’ETAP,
però altres cops s’han donat valors alts, que tot i estar per sota dels valors permesos en el
Decret 140/2003, poden donar valors més alts en punts allunyats de les xarxes de
distribució.
L’objectiu de l’actuació és millorar la qualitat de l’aigua subministrada mitjançant la millora
del sistema de filtració.

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES
Si només es tractés de reduir els Thihalometans, existeixen diferents solucions:
-

Substituir el tractament de clor inicial per diòxid de clor

-

Substituir el tractament de clor inicial per ozó

Aquestes dues opcions tenen un cost econòmic elevat.
Però el tema dels THM, tot i ser important, es dóna en ocasions puntuals.
D’altra banda, hi ha dos camins: eliminar els TMH o eliminar els precursors de la seva
formació.
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S’adjunta a l’Annex núm. 1 part de l’Estudi fet per Aigües de Catalunya en colꞏlaboració amb
Aigües de València.
La situació actual dels filtres de carbó actiu, com s’ha dit en el punt 2, és deficient, no ja per
l’acció del carbó, sinó perquè ja perilla la seva funció purament mecànica.
Per la situació dels filtres i per les conclusions de l’estudi al qual s’ha fet referència, es
considera que la millor opció és la renovació dels filtres de CAG i els seus elements
annexes.
Amb independència d’aquesta actuació, en una segona fase, seria convenient estudiar
l’eliminació de THM pel sistema “d’aireació”, el qual està donant bons resultats. Caldrà fer
proves abans de la seva aplicació.

5. SOLUCIÓ ADOPTADA
Les actuacions a realitzar són, bàsicament:

a.

-

Renovació del llit filtrant

-

Renovació de les crepines (toveres de filtrat)

-

Renovació de les vàlvules

Renovació del llit filtrant
Es preveu colꞏlocar un total de 20 cm de gruix de grava, de tres mides, directament
sobre el fons del filtre.
Damunt es colꞏlocaran 80 cm útils de Carbó Actiu Granulat.

b.

Renovació de les crepines
Prèviament a l’operació anterior s’hauran renovat totes les crepines.
El canvi de crepines és fonamental perquè el funcionament del filtre sigui òptim. Es
pretenen instalꞏlar crepines R de Ilmap. S’opta per aquest tipus donat el seu bon resultat
i la seva versatilitat amb pràcticament tots els materials filtrants, indistintament sorra o
CAG (veure figura 2). És el tipus de crepina colꞏlocat en el filtre núm. 4 fa 3 anys, amb
bons resultats.
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Figura 2. CCaracterístiques de
d les crepines R de Ilamp.

c.

Renovaciió de les và
àlvules
L’alimenta
ació dels filtres es reali tza des dels decantadors per mitjjà d’un cana
al de formig
gó
es i els dec
armat que
e discorre entre els filtre
cantadors.
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Les vàlvules d’entrada i sortida actuals estan formades per comportes manuals de 400 x
400 mm accionades pneumàticament.
Amb l’actuació al filtre núm. 4 es va comprovar que la vàlvula de sortida estava força
deteriorada i es va renovar.
En aquesta actuació es preveu renovar les set vàlvules restants.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini d’execució de les obres es fixa en QUATRE MESOS des de l’adjudicació
d’aquestes.

7. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de les obres executades serà de DOTZE MESOS, comptats des de la
data de recepció provisional, durant el qual, l’empresa constructora tindrà al seu exclusiu
càrrec la conservació de les obres, havent de lliurar-les, a l’acta de recepció definitiva, en
perfectes condicions.

8. PROGRAMA D’OBRA
El contractista formularà un programa total de l’obra, el qual serà aprovat, si procedeix, per
la direcció facultativa.
La direcció facultativa podrà demanar programes d’obres parcials. Tots els programes seran,
un cop aprovats, de compliment obligatori per part del contractista.

9. ASSAIGS
Els assaigs a realitzar durant l’execució de les obres seran determinats per la direcció
facultativa en funció de la reglamentació vigent, del tipus de materials utilitzats i de la posta
en obra dels mateixos.
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10. PRESSUPOST
Ascendeix el Pressupost d’Execució Material a la quantitat de DOS-CENTS SETZE MIL
DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (216.210,98€)
Ascendeix el Pressupost Execució per Contrata a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA
MIL UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (330.001,52€)

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE


MEMÒRIA
1. Antecedents
2. Situació actual
3. Problemàtica a resoldre
4. Estudi d’alternatives
5. Solució adoptada
6. Termini d’execució de les obres
7. Termini de garantia
8. Programa d’obra
9. Assaigs
10. Pressupost
11. Documents del projecte



ANNEX núm. 1
Estudi fet per Aigües de Catalunya en colꞏlaboració amb Aigües de València.



PLÀNOLS
-

núm. 1.- Situació i emplaçament

-

núm. 2.- Planta general ETAP

-

núm. 3.- Esquema longitudinal

-

núm. 4.- Detall d’un filtre + esquema grava carbó
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-

Estat d’amidaments
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ANNEX I
Estudi fet per Aigües de Catalunya en colꞏlaboració amb Aigües de València

PROJECTE DE MILLORES EN
FILTRES DE L’ETAP DE TORRENT

ELS

Solꞏlicitant: MANCOMUNITAT DE PALAFRUGELL,
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT

ANNEX I

TECNICAS DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE THMS EN AGUA POTABLE
S’adjunta còpia parcial de l’Informe efectuat per COMPNAYIA GENERAL D’AIGÜES DE
Catalunya, S.A.
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3 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE THMS EN AGUA POTABLE
3.1 Eliminación de bromuros
Se adjunta a continuación el caso real de la ETAP del Llobregat, en el que se describen de las medidas de
tratamiento adoptadas para control de trihalometanos en una planta potabilizadora con agua bruta de alto
contenido en bromuros (0.5-1.2 mg/l). Tras estudios piloto, se optó por una línea en la que se eliminase de forma
eficaz, un alto porcentaje de bromuros, mediante un tratamiento terciario consistente un tratamiento parcial del
agua tratada por electrodiálisis reversible.
La tecnología EDR presenta ventajas frente a la ósmosis inversa (OI), ya que tiene un menor consumo energético y
mayor recuperación hidráulica. Con el fin de aumentar la recuperación de agua, tres corrientes principales son
recicladas: salmuera, agua fuera de especificaciones (off-spec) y el caudal de electrodos. Estos flujos son
incorporados de nuevo hacia el bucle de salmuera de manera que se minimiza el agua de alimentación y se
aumenta la recuperación hidráulica.
La eliminación de bromuros se sitúa en el 77±7% es importante porque, a diferencia de la mayor parte de las aguas
de río, el río Llobregat tiene un alto contenido de bromuro debido a la geología de su cuenca. Dado que el ión
bromuro actúa como precursor de la formación de trihalometanos, su elevada eliminación permite fijar un objetivo
realista de THM inferior a 40 μg/l para el agua producida por la ETAP una vez mezclada el agua procedente de la
EDR con el agua de proceso convencional.
Caso real ETAP del Llobregat:

Fuente: http://www.catedradelagua.uji.es/wp-content/uploads/2018/02/10_Ponencia_FValero.pdf

Fuente: http://www.catedradelagua.uji.es/wp-content/uploads/2018/02/10_Ponencia_FValero.pdf
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Fuente: http://www.catedradelagua.uji.es/wp-content/uploads/2018/02/10_Ponencia_FValero.pdf

Fuente: http://www.catedradelagua.uji.es/wp-content/uploads/2018/02/10_Ponencia_FValero.pdf

3.2 Filtración por carbón activo granular
El carbón activado granular se ha utilizado durante muchos años para controlar el sabor y el olor, además de su
amplio uso para eliminación de sustancias orgánicas. También puede ser una alternativa de tratamiento viable para
controlar los THM y sus precursores. Los datos presentados por Symons et al. En un estudio consultado, mostraron
que el tiempo hasta el agotamiento de GAC para los THM (tiempo de servicio hasta que la concentración del
efluente casi igualaba la concentración del afluente) en 11 lugares varió de 3 a >26 semanas. No se observó un
patrón definido a partir de estos datos para correlacionar el tiempo de contacto con el lecho vacío (EBCT) o la
concentración de influyente de GAC con el tiempo de servicio. Blanckls reportó reducciones en los porcentajes de
remoción de THM que oscilaron entre 60 por ciento para GAC fresco y 29 por ciento después de seis meses de
operación en Davenport, Iowa. Se muestran a continuación los gráficos obtenidos para dos abastecimientos en
referencia a la eliminación de THMs mediante filtros de CAG:
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Fuente: Granular Activated Carbon for Controlling THMS. Journal of the American Water Works Association, May 1988

Fuente: Granular Activated Carbon for Controlling THMS. Journal of the American Water Works Association, May 1988
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Se adjunta a continuación un gráfico con el seguimiento de los THMS de agua filtrada durante los primeros 100 días
desde la puesta en marcha de un filtro de carbón activo granular en la ETAP de La Presa (Manises) y de dos filtros
de arena. Se observa que durante los primeros 45 días desde la puesta en marcha , el rendimiento de eliminación
de THMs es del 100% respecto de la concentración de entrada y de los filtros de arena. Y a partir de ese punto, su
rendimiento va disminuyendo en el tiempo.
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Seguimiento de trihalometanos totales (g/l) en filtros 1 de CAG desde su puesta en marcha y comparación con los filtros 2 y 4 de arena.

En ambos casos presentados, caso de estudio ETAP La Presa (Manises) y consulta bibliográfica, se observa un alto
rendimiento de reducción de THMs en los primeros dias desde la puesta en marcha de los filtros, siendo a partir de
los 100 días desde la puesta en marcha menor la tasa de eliminación. La eficacia de los filtros de carbón activo
granular radica en la eliminación de sustancias orgánicas,precursores de formación de trihalometanos.

3.3 Reducción dosis de cloro _ eliminación de amonio
La cloración en el breakpoint es el proceso físico-químico de la oxidación de amoníaco con cloro, que se ha
practicado en el campo del tratamiento de agua durante más de 50 años.
Desde la década de 1920, la supercloración se utilizó como un medio exitoso para controlar el sabor y los olores en
las plantas de tratamiento de agua con contenido en amonio. En la década de 1930, se observaba un fenómeno
inexplicable en las plantas de tratamiento de agua que utilizaban dosis de cloro más altas de lo normal. Entre los
primeros investigadores en explicar estas reacciones con el cloro, Griffin, utilizó el término de breakpoint para
describir el punto en el que las concentraciones de cloro y amoníaco se minimizaban simultáneamente.
La dosis de cloro ajustada con precisión al breakpoint, puede ser eficaz para el control de formación de THMs, ya
que todo el cloro añadido se combinará con el nitrógeno disponible en forma de nitrógeno amoniacal, para formar
cloraminas y en ausencia de cloro libre residual se espera que la tasa de formación de THMS sea mínima.
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3.4 Eliminación de trihalometanos por aireación
La eliminación de trihalometanos ya formados mediante desorción en los depósitos de agua tratada, mediante
inyección de aire con soplantes, es muy efectiva según numerosos estudios consultados por ser compuestos muy
volátiles. Existen numerosas referencias sobre la efectividad de esta aplicación en la reducción de THMS ya
formados, como el caso de Aigües de Barcelona, o en Ciudad real, Consorcio Campo de Calatrava.

-

Caso de éxito depósito Castelldefels
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Caso de éxito Consorcio Campo Calatrava. Ciudad Real

Existen varias tecnologías alternativas de aplicación de la aireación en depósitos, entre ellas, se adjuntan en el
siguiente esquema, aireación por burbujeo mediante difusores, aireación de la superficie y aireación mediantepor
spray:

PLÀNOLS
1. Situació i emplaçament
2. Planta general ETAP
3. Esquema longitudinal
4. Detall d’un filtre + esquema grava carbó
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Estat d’amidaments
Pressupost
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ESTAT
Nº UT

AMIDAMENTS
CONCEPTE

UT

LLARG

AMPLE

ALT

TOTAL

1. M3 Extracció de llit filtrant actual (carbó actiu o
sorra) i graves amb grua i cullera bivalva
Sorra
Carbó

1
3

10,5
10,5

5,05
5,05

1,00
1,00

2. M3 Càrrega sobre camió i transport a abocador
autoritzat. Inclòs cànon d'abocament

212,10
212,10

Idem partida 1.1.
3.

Ut Neteja total de cubiculum. Comprovació de
fisures i de l'estat d'impermeabilització

4

4,00
4,00

4. PA PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Reparació d'obra civil (impermeabilització
mitjançant dues capes de morter tipus SIKATOP SEAL 107, segellat de les juntes de
dilatació tipus COBI-FLEX amb làmina
HYLAPON de 25 mm, i recomposició de
superfície de formigó aplicant un morter de SIKATOP 122)

5.

Ut Extracció de crepines actuals i subministrament i
colꞏlocació de noves crepines de prolipropilé
amb suport de subjecció de 1/2", longitud 140
mm i juntes ADEFLEX

53,03
159,08
212,10

PA
PA

PREVISIÓ

3
1

Ut PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Renovació de maneguets G-120. Inclou mà
d'obra d'extracció, renovació i subministrament
de maneguets

500

7. M3 Subministrament i colꞏlocació de grava de tres
mides en base de llit filtrant de 20cm de gruix
total

4

10,50

5,05

0,20

42,42
42,42

8.

Tn Subministrament i colꞏlocació de carbó actiu

4

53,02

0,80

0,43

72,96
72,96

9.

Ut Subministrament i colꞏlocació de vàlvula de
comporta per sortida d'aigua de rentat de
400x400 d'acer inoxidable AISI 304 amb
estanqueïtat a quatre bandes i tancament
unidireccional, amb una càrrega màxima de 6m,
incloent suports, eix i instalꞏlació

6.

3

2.550,00
500,00

7.650,00
500,00
8.150,00

500,00
500,00

3,00
3,00

PRESSUPOST
Nº UT

AMIDAMENT

PREU

TOTAL

1. M3 Extracció de llit filtrant actual (carbó actiu o sorra) i
graves amb grua i cullera bivalva

212,10

26,50 €

5.620,65 €

2. M3 Càrrega sobre camió i transport a abocador autoritzat.
Inclòs cànon d'abocament

212,10

11,30 €

2.396,73 €

Ut Neteja total de cubiculum. Comprovació de fisures i
de l'estat d'impermeabilització

4,00

700,00 €

2.800,00 €

3.

CONCEPTE

4. PA PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Reparació d'obra civil (impermeabilització mitjançant
dues capes de morter tipus SIKA-TOP SEAL 107,
segellat de les juntes de dilatació tipus COBI-FLEX
amb làmina HYLAPON de 25 mm, i recomposició de
superfície de formigó aplicant un morter de SIKA-TOP
122)

PA

12.000,00 €

Ut Extracció de crepines actuals i subministrament i
colꞏlocació de noves crepines de prolipropilé amb
suport de subjecció de 1/2", longitud 140 mm i juntes
ADEFLEX

8.150,00

1,90 €

15.485,00 €

Ut PREVISIÓ A JUSTIFICAR
Renovació de maneguets G-120. Inclou mà d'obra
d'extracció,
renovació
i
subministrament
de
maneguets

500,00

0,70 €

350,00 €

7. M3 Subministrament i colꞏlocació de grava de tres mides
en base de llit filtrant de 20cm de gruix total

42,42

62,00 €

2.630,04 €

72,96

2.120,00 €

154.675,20 €

3,00

3.280,00 €

9.840,00 €

5.

6.

8.

Tn Subministrament i colꞏlocació de carbó actiu

9.

Ut Subministrament i colꞏlocació de vàlvula de comporta
per sortida d'aigua de rentat de 400x400 d'acer
inoxidable AISI 304 amb estanqueïtat a quatre bandes
i tancament unidireccional, amb una càrrega màxima
de 6m, incloent suports, eix i instalꞏlació

TOTAL PARTIDES

205.797,62 €

RESUM

PRESSUPOST

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL
TOTAL PARTIDES

205.797,62 €

SEGURETAT I SALUT

2%

4.115,95 €
209.913,57 €

3%

IMPREVISTOS
TOTAL

6.297,41 €

216.210,98 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de DOS-CENTS SETZE MIL DOS-CENTS DEU
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA (sense IVA)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

216.210,98 €

DESPESES GENERALS

13%

28.107,43 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

12.972,66 €
257.291,07 €

HONORARIS CERTIFICABLES (a càrrec del contractista)
TOTAL

15.437,46 €
272.728,53 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA (sense IVA)

IVA
TOTAL

6%

21%

57.272,99 €

330.001,52 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

Ascendeix el PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA MIL UN EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA (IVA inclòs)

330.001,52 €

CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs)
TOTAL

1.000,00 €

331.001,52 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Ascendeix el PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ a la quantitat de TRES-CENTS TRENTAUN MIL UN EUROS CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

Palafrugell, setembre del 2019
L'Enginyer Industrial
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