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1. IDENTIFICACIÓ 

Títol:  INSTAL·LACIÓ MICROCENTRAL HIDROELÈCTRICA 

Situació EL PALÒS de TOSES (Girona)  

Finca: 95 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

Es redacta la present ADDENDA al Projecte a petició de la Agencia Catalana de l’Aigua, dins del 
procés d’obtenció dels permisos necessaris per a realitzar els treballs d’instal·lació hidràulica i 
elèctrica en el emplaçament indicat, con el fi de dedicar-lo a producció d’energia elèctrica.  

El objecte de la present ADDENDA es precisar com es durà a terme l’accés als punts de captació 
i el recorregut i instal·lació de les canonades des de cada assut fins a la “Y” i des d’aquest punt 
fins a la microcentral, així com el traçat de la canonada de restitució o descàrrega al Torrent del 
Palós. Es descriuen: 

(1) Els accessos, moviments de terres, afectació a la vegetació, execució de les rases i accions 
de restauració previstes per a les zones afectades per les obres. 

(2) La col·locació o construcció d’elements de l’aprofitament i reposició del medi afectat, 
sobretot pel que fa a la instal·lació dels dos assuts i de les canonades de transport d’aigua. 

(3) Control periòdic i suficientment precís dels cabals derivats als dos assuts. 

(4) Sistema a adoptar per a no derivar cabals si la microcentral està aturada o no hi arriba el 
cabal mínim tècnic perquè pugui funcionar (valor a definir). 

 

3. INFORMACIÓ DE LA FINCA 

Segons la Informació Registral es tracta d’una finca RÚSTICA, situada a la zona Nord de 
la corba de nivell de 1.545 m, dins del terme municipal de Tosses i Dòria. Amb una 
superfície de 312 hectàrees. Linda al  Nord amb el Pla de les Salines de Dalt, i França; al 
Sud amb mont publico número 39; a l’Est amb terres comunals del poble de Fornells; i a 
l’Oest, amb particulars. 

 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Per a dotar d’energia a la finca de forma totalment sostenible, es proposa la instal·lació 
d’una minicentral hidroelèctrica que aprofiti el cabal d’aigua i la diferencia de cota de 2 
torrents en Y: el Torrent Llarg y el Torrent del Cortalet.  

Els dos torrents transcorrent i s’uneixen dins de la pròpia finca. 

 

4.1 Definicions de l’aprofitament 

Es tracta d’una Micro-Central Eléctrica, ja que la seva potencia es inferior a 100 kW.   
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4.2 Descripció dels Elements Principals de l’aprofitament 

Es col·locaran 2 captacions d’aigua (1 i 2), que formen una galeria de pressió en Y: 

 

- La captació 1 es a:  UTM: X: 420343.490;  Y:4687068.925 
42º19’54” Nord, 2º01’59” Est Elevació: 1.413 m 

A una distancia de la Y de 130 m.   Tub: 135 m 

- La captació  2 es a:   42º19’51” Nord, 2º02’10” Est  Elevació: 1.413 m  
A una distancia de la Y de 260 m.   Tub: 265 m 

La Y es a:    42º19’50” Nord, 2º02’01” Est  Elevació: 1.383 m  

 

El conjunt d’aquests 3 punts (2 captacions + 1 Y) i les seves tuberíes d’unió es: 

 

Desde la CAPTACIÓ 1 a la Y la tubería de DN250 discorre entrada a dins de una rasa, 
practicada en una zona sense camins, amb arbrat i en un terreny majoritàriament argilós. 
Es recta, en pendent uniforme, desde la cota 1413 a la cota 1.383.  Es preveu usar 2 
colzes de 11,22º per a corregir inclinacions puntuals 

Desde la CAPTACIÓ 2 a la Y la tubería de DN250 discorre entrada a dins de una rasa, 
practicada en el centre d’un camí existent, majoritàriament argilós. Es poligonal, en 
pendent uniforme, desde la cota 1413 a la cota 1.383.  Es preveu usar 6 colzes de 22,44º 
per a corregir direcció i 4 colzes per a corregir inclinacions puntuals 
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- La microcentral es a:  UTM: X: 420452.887;  Y: 4686272.607 
42º19’29” Nord, 2º02’04” Est  Elevació: 1.300 m 

A una distancia de la Y de 745 m.  Tub: 750 m 
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El conjunt de la Y, la microcentral i la seva tubería d’unió es: 

 

Desde la Y dins a la Microcentral la tubería de DN315 discorre 
entrada a dins d’una rasa, practicada en una zona 
majoritàriament sense arbrat i en un terreny majoritàriament 
argilós. Es recta, en pendent uniforme, desde la cota 1.383, 
fina  a la cota 1300.  Es preveu usar 4 colzes de 22,44º per a 
corregir direcció 4 colzes de 11,22º per a corregir inclinacions 
puntuals. 
 

Caldrà construir 2 passarel·les per a pas de persones, amb el 
tub de 315 fixat a la part inferior de la passarel·la. 

Es tracta de passarelles d’una longitud de 6 m, amb estructura 
de formigó i dotades d’un passamà. 
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4.3 Traçat de les conduccions 
 

Tots els accessos es faran per camins i prats existents. Excepte el recorregut desde l’ASSUT 1 i 
la Y: 

- El recorregut entre l’assut 1 i la Y requerirà un moviment de terres en zones arbrades. Es tindrà 
cura de assegurar la màxima reposició del medi afectat. 

- El recorregut entre l’assut 2 i la Y i la pròpia Y s’han remodelat totalment, respecte als previstos 
al projecte executiu, per minimitzar la afectació a la vegetació i al terreny. La rasa per col·locar 
aquesta tuberia es farà al llarg d’un petit camí existent. Una vegada feta la rasa i col·locada la 
tubería es reposarà el camí al seu estat original o millor. 

- El recorregut entre la Y i Microcentral també s’ha remodelat totalment, respecte al previst al 
projecte executiu, per minimitzar la afectació a la vegetació i al terreny. La rasa per col·locar 
aquesta tuberia es farà al llarg de camins i prats, que una vegada feta la rasa i col·locada la 
tubería es reposaran al seu estat original. 

Per a aconseguir l’objectiu de conservació indicat, el recorregut de la tubería requereix passar 
per sobre del torrent el Pales en dos ocasions. Aquest 2 passos es resoldran amb dues 
passarel·les que milloraran molt la transitabilitat dels camins existents. Seran passarel·les molt 
integrades al medi, tant per les seves dimensions, els seus materials i per la seva forma 
constructiva. 

 

4.4 Punt de captació 1 

La captació 1 A LA ESQUERRA DEL TORRENT es situada al Torrent LLARG a una altura 
de 1.413 m sobre nivell del mar. 
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5. Punt de captació 2 

La captació 2 A LA DRETA DEL TORRENT es situada al Torrent del PELÓS a una altura de 
1.413 m sobre nivell del mar. 

 

6. Punt de Y 

La Y es situada a la confluència dels Torrents LLARG i PELÓS a una altura de 1.343 m s.n.m. 

 

7. Punt de la Micro central 

La Microcentral està situada a 25 m de l’eix de la carreta LLARG i PELÓS a una altura de 1.343 
m s.n.m. 
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8. Punts Pendents ACA 

Els 2 punts següents estan pendents de resposta a ACA: 

(3) Control periòdic i suficientment precís dels cabals derivats als dos assuts. 

(4) Sistema a adoptar per a no derivar cabals si la microcentral està aturada o no hi arriba el 
cabal mínim tècnic perquè pugui funcionar (valor a definir). 

 

 

Queixans, Novembre de 2020 

 

Promotor:        Técnic redactor 

HOLDING CERETA MAED, S.L.    JORDI CREIXELL SANS  
CIF: B-55355119       Enginyer Industrial: 

Nº Col·legiat:  COEIC  5889 

Representant:   

MAURO MAQUEDA ALBAIGÉS   
DNI: 45882756X 
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