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Resum 

El següent projecte té com a objectiu el disseny d’una estació de bombeig al municipi de 
Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). Aquesta estació impulsarà aigua des del 
dipòsit d’Aflou fins als dipòsits de Les Faldes del Montseny, Can Miret i Les Pungoles i 
Sant Lleïr abastint una població futura de 16.750 habitants.  

El projecte parteix de la definició dels dipòsits actuals i la seva localització així com dels 
traçats de les canonades de les diferents línies a partir de la informació facilitada pels 
Ajuntaments i els Plans d’Ordenació Urbanística Municipals. A continuació, es procedeix 
al càlcul del cabal a subministrar a través de cadascuna de les línies seguint les 
restriccions de l’Agència Catalana de l’Aigua i es defineixen els diàmetres i grups 
d’impulsió més adequats que compleixin la solució tècnico-econòmica òptima. Per tal de 
garantir els càlculs es procedeix a la seva comprovació a través del software Epanet.  

Tot seguit, es calculen i defineixen els elements hidràulics a instal·lar com són els 
recipients hidropneumàtics, comptadors i vàlvules; seguint amb el disseny dels quadres 
elèctrics de control i de potència per regular el funcionament de cadascuna de les 
bombes d’impulsió, i càlcul del condensadors a instal·lar per tal d’evitar penalitzacions per 
consum d’energia reactiva. Per tal de verificar el correcte disseny elèctric es simula el seu 
funcionament a través del software Cade Simu.  

Finalment, es calcula a través del software Robot Millenium l’estructura d’acer i formigó 
de l’edifici i a través del programari Prontuario informático del hormigón ’EHE del Instituto 
Español del Cemento y sus Aplicaciones els armats necessaris. 
 

Per tal de dissenyar els plànols dels traçats de les canonades en planta s’utilitza el 
software Autocad i per tal d’elaborar els models 3D de l’estació de bombeig s’utilitza el 
software Solid Works.  

El resultat obtingut és el disseny complet de l’estació de bombeig la qual es situarà a la 
parcel·la del dipòsit d’Alfou i contindrà tres línies independents d’impulsió. La línia 1 
funcionarà a través de 6 bombes centrífugues verticals i la canonada serà de fosa dúctil 
de DN-250mm; la línia 2 i 3 funcionaran a través d’1 bomba centrífuga vertical cadascuna 
(deixant 1 en reserva) i canonada de polietilè de DN125mm i polietilè de DN-200mm 
respectivament. L’estructura de l’edificació serà de 20m x 13m x 7,1m i la potència 
nominal de funcionament de la instal·lació serà de 345kW. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és el disseny de la nova estació de bombeig d’aigua potable 
des del dipòsit d’Alfou (T.M. Sant Antoni de Vilamajor) fins als diversos dipòsits existents a la 
zona per tal d’evitar l’actual problema d’abastament que pateixen els municipis de Cànoves i 
Samalús, Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor. 

Des del dipòsit capçalera d’Alfou, sortiran tres línies de bombeig independents que 
alimentaran els dipòsits de:  

• Línia 1: Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles 

• Línia 2: Dipòsit de Les Faldes del Monseny  

• Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr  

1.2. Abast del projecte 

El present projecte inclourà el disseny  de tots els elements necessaris per al funcionament 
de l’estació de bombeig: 

• Instal·lacions mecàniques: 

o Canonades, bombes, comptadors, vàlvules, ventoses, carrets de 
desmuntatge, juntes de compensació i vàlvules de descàrrega.  

• Instal·lacions elèctriques: 

o Quadres de control i potència. 

• Elements estructurals: 

o Dimensionament dels massissos d’ancoratge per les bombes i elements 
mecànics,  definició dels accessos i càlculs estructurals de l’edifici. 

• Pressupost i estudi d’impacte ambiental: 
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2. Situació actual 

Actualment a la comarca del Vallès Oriental, a la zona del Baix Montseny, es localitzen una 
sèrie de municipis que pateixen problemes d’abastament d’aigua potable.  

Cànoves i Samalús, Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor són alguns dels 
municipis que presenten deficiències en el subministrament d’aigua potable, fet que es veu 
agreujat en algunes situacions com la forta sequera patida els anys 2007 i 2008, amb 
embassaments al 20,4% (125Hm d’aigua) el 31 de març del 2008 (veure Figura 2.1). 

En aquest període varis pous municipals de la zona del Baix Montseny s’assecaren o 
deixaren de complir els paràmetres establerts al R.D 140/2003, de 7 de febrer, pel que 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, harmonitzat amb 
la Directiva 98/83 CE de la Unió Europea.  

 

 

Figura 2.1: Embassament de Sau a 21 de febrer de 2008 

Aquest fet va fer activar fortes mesures d’estalvi d’aigua amb talls de subministrament als 
habitants i la necessitat de portar cisternes d’aigua potable d’altres zones. Alhora, suposaren 
un fort impacte social i econòmic als municipis afectats. 

Degut a la situació patida, es projecta satisfer la necessitat d’abastament a través d’una nova 
estació de bombeig des del dipòsit d’ATLL localitzat a la urbanització de Sant Julià del Fou 
(T.M. de Sant Antoni de Vilamajor) fins als diferents dipòsits de distribució dels municipis.. 
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L’abastament d’aigua des del dipòsit situat al Fou es troba garantit gràcies a les 
infraestructures que disposa ATLL a la zona com són la canonada en Alta i l’ETAP de 
Cardedeu. 

Es preveu, doncs, la construcció d’una nova estació de bombeig d’aigua potable per impulsar 
aigua als dipòsits de capçalera dels municipis citats i així evitar que aquests depenguin 
exclusivament  de captacions subterrànies de la zona. 
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3. Característiques de la xarxa d’aigua potable 

3.1. Dipòsits 

A continuació es descriuran les principals característiques dels dipòsits, tant del dipòsit 
capçalera des d’on s’extraurà l’aigua que serà impulsada com els dipòsits destí. A l’annex A, 
Característiques de les instal·lacions es detalla més informació d’aquests. 

3.1.1. Dipòsit Capçalera 

3.1.1.1. Dipòsit d’Alfou 

Aquest dipòsit es troba situat al nord de la urbanització de Sant Julià del Fou, pertanyent al 
municipi de Sant Antoni de Vilamajor. 

Des d’aquest dipòsit es subministrarà aigua potable als diversos dipòsits a través de 3 línies:  

• Línia 1: Dipòsit de Les Faldes del Montseny  

• Línia 2: Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles 

• Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr 

Es tracta d’un dipòsit de 2500 m3 de capacitat a la cota 270 m.s.n.m. L’abastament d’aigua 
d’aquest dipòsit es troba garantit gràcies a les infraestructures que disposa ATLL a la zona 
com són la canonada en Alta i l’ETAP a Cardedeu. 
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3.1.2. Dipòsits destí 

3.1.2.1. Línia 1: Dipòsit de les Faldes del Montseny 

La canonada projectada de la línia 1 abastirà el dipòsit de les Faldes del Montseny. 

Des d’aquest dipòsit, actualment alimentat per pous, s’impulsa l’aigua potable a través d’un 
grup de bombeig que es troba instal·lat a la mateixa parcel·la fins al dipòsit de Can Volard. 

Des d’aquest últim,  l’aigua baixa per gravetat fins el dipòsit de Cànoves Residencial. 

A continuació es mostra l’esquema dels dipòsits de la zona alimentada i s’identifica en 
vermell la canonada projectada de la línia 1: 

 
Figura 3.1: Esquema d’impulsió de la línia 1 (Alfou-Les Faldes) 

 

Dipòsit Cota 
 [m.s.n.m.] 

Municipi Capacitat 
[m3] 

Les Faldes del Montseny 399 Sant Pere de Vilamajor 2.400 
Can Volard 494 Sant Pere de Vilamajor 500 
Cànoves Residencial 420 Cànoves i Samalús 300 

Taula 3.1: Identificació de dipòsits de la línia 1 (Alfou-Les Faldes) 
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3.1.2.2. Línia 2:  Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles 

La canonada projectada de la línia 2 abastirà els dipòsits de Can Miret i de les Pungoles, 
situats en urbanitzacions contigües. 

A continuació es mostra l’esquema dels dipòsits de la zona alimentada i s’identifica en 
vermell la canonada projectada de la línia 2: 

 
Figura 3.2: Esquema d’impulsió de la línia 2 (Alfou-Can Miret i Les Pungoles) 

 

Dipòsit Cota 
 [m.s.n.m.] 

Municipi Capacitat 
[m3] 

Can Miret 288 Sant Pere de Vilamajor 1.500 
Les Pungoles 290 Sant Antoni de Vilamajor 1.500 

Taula 3.2: Identificació de dipòsits de la línia 2 (Alfou- Can Miret i Les Pungoles) 
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3.1.2.3. Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr 

La canonada projectada de la línia 3 abastirà el dipòsit de Sant Lleïr.  

Des d’aquest dipòsit s’impulsa l’aigua potable a través d’un grup de bombeig al dipòsit de 
Can Derrocada. 

A continuació es mostra l’esquema dels dipòsits de la zona alimentada i s’identifica en 
vermell la canonada projectada de la línia 3: 

 
Figura 3.3: Esquema d’impulsió de la línia 3 (Alfou-Sant Lleïr) 

 

 

Dipòsit Cota 
 [m.s.n.m.] 

Municipi Capacitat 
[m3] 

Sant Lleïr 284,5 Sant Antoni de Vilamajor 3.000 
Can Derrocada 345 Sant Pere de Vilamajor 1.540 

Taula 3.3: Identificació de dipòsits de la línia 3 (Alfou-Sant Lleïr) 

 

Tal i com es pot observar, la diferència de cota entre dipòsits origen i destí a les línies 2 i 3 no 
és molt elevada (20m i 14,5 m respectivament). Ara bé, en el cas de la línia 1, amb una 
diferència de cota de 129m, es farà necessari l’ús de materials de més de 10bars de pressió 
nominal. 
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3.2. Canonades 

Totes les canonades discorreran per la zona de domini públic, passant per vorera sempre 
que sigui possible. A l’annex G.1: Plànta general de les canonades es mostra el traçat 
projectat de cadascuna de les canonades de les diferents línies. 

3.2.1. Línia 1: Dipòsit de les Faldes del Montseny 

La longitud total de la canonada a instal·lar és de 6.150m . Es projecta la instal·lació dels 
següents elements singulars: 

o 38 colzes de 90º  

o 24 colzes de 45º  

o 4 vàlvules totalment obertes 

o Entrada a dipòsit 

3.2.2. Línia 2:  Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles 

La longitud total de la canonada a instal·lar és de 3.264m. Es projecta la instal·lació dels 
següents elements singulars: 

o 27 colzes de 90º  

o 17 colzes de 45º  

o 4 vàlvules totalment obertes 

o Entrada a dipòsit 

3.2.3. Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr 

La longitud total de la canonada a instal·lar és de 3.920m. Es projecta la instal·lació dels 
següents elements singulars: 

o 7 colzes de 90º  

o 10 colzes de 45º  

o 4 vàlvules totalment obertes 

o Entrada a dipòsit 

Les distàncies obtingudes es troben dins les habituals en aquests tipus d’instal·lacions. 
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3.3. Consum d’aigua potable de cada línia d’abastament  

En cas que els diferents municipis previstos a abastir no es trobin en període de sequera, les 
diferents fonts, superficials o subterrànies, que disposen garanteixen l’abastament d’aigua 
potable a la població.  

En aquesta situació, l’estació de bombeig col·laborarà a reduir el volum d’aigua extret de les 
citades fonts aportant aigua sempre que el rendiment m3/kW sigui superior al de les 
captacions existents.  

L’estació de bombeig, doncs, serà dimensionada per tal de garantir el subministrament 
d’aigua potable a la població futura en cas que les fonts es contaminin o s’assequin com ha 
passat recentment durant els anys 2007 i 2008. 

Pel càlcul del consum d’aigua a satisfer de la població futura es prendran les consideracions i 
restriccions mostrades a l’Annex B: Consums d’aigua per cada línia d’abastament i que es 
resumeixen en: 

• Cabal de 270l/hab·dia 

• Sense abastament de pous ni fonts pròpies 

• Hores d’impulsió limitades entre 4h i 14h 

• Evolució poblacional prevista en funció de l’espai lliure d’urbanitzar 

 

3.3.1. Línia 1: Urbanització del Can Volard, Mirador del Montseny, Faldes del 
Montseny i Cànoves residencial 

La canonada de la línia 1 alimenta el dipòsit de les Faldes i aquest, mitjançant una estació de 
bombeig ja existent, alimenta els dipòsits de Can Volart i Cànoves, els quals subministren 
l’aigua a la xarxa d’aigua potable a la part de Cànoves del municipi de Cànoves i Samalús i 
els nuclis residencials de Can Volard i les Faldes del Montseny pertanyents a Sant Pere de 
Vilamajor. 

• Segons els càlculs mostrats detalladament a l’Annex B.1. Abastament a les 
urbanitzacions del Can Volard, Mirador del Montseny, Faldes del Montseny i 
Cànoves residencial, el consum futur que caldrà abastir és de 2.538 m3/dia 
comparats amb l’actual consum de 1.511 m3/dia.  
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Figura 3.4: Zona abastida pels dipòsits de la Línia 1 (Alfou-Les Faldes) 

 

3.3.2. Línia 2:  Urbanització de Can Miret i de les Pungoles 

La línia 2 alimenta els dipòsits de les Pungoles i Can Miret.  

• Segons els càlculs mostrats a l’Annex B.2, Abastament a les urbanitzacions de 
Can Miret i Les Pungoles, el consum d’aigua potable actual i futur és de 448m3/dia 
i 515 m3/dia respectivament. 

 
Figura 3.5: Zona abastida pels dipòsits de la Línia 2 (Alfou-Can Miret Les Pungoles) 
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3.3.3. Línia 3: Nucli de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Can 
Derrocada 

Els dipòsits abastits són el dipòsit de Sant Lleïr i Can Derrocada. Aquests dipòsits 
subministren aigua potable al nucli de Sant Pere de Vilamajor, la urbanització de Can 
Derrocada i el nucli de Sant Antoni de Vilamajor, a més d’algunes cases i naus aïllades. 

• El consum màxim en un futur serà de 1.670 m3/dia tal i com s’indica a l’Annex B.3, 
Abastament a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor. El consum actual és de 933 
m3/dia. 

 
Figura 3.6: Zona abastida pels dipòsits de la Línia 3 (Alfou-Sant Lleïr) 
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3.3.4. Resum de consums 

A continuació es resumeixen els consums previstos a subministrar en un futur per cadascuna 
de les línies i els quals seran un dels paràmetres pel dimensionament de l’estació de 
bombeig. 

 

Canonada Cabal requerit 
[m3/dia] 

Dipòsits 
abastits 

Capacitat dipòsit 
[m3] 

Línia 1 2.538 
Les Faldes 2.400 
Can Volart 500 
Cànoves 300 

Línia 2 515 
Les Pungoles 1.500 

Can Miret 1.500 

Línia 3 1.670 
Sant Lleïr 3.000 

Can Derrocada 2.540 
Taula 3.4: Resum de consums, capacitats i localització dels dipòsits abastits 

 

Tal i com es pot observar, caldrà subministrar un important volum d’aigua a la línia 1. Aquest 
fet, sumat a la gran distància entre el dipòsit origen d’Alfou i destí de Les Faldes (6.150m), i a 
la gran diferència de cota entre ells (129m.c.a), incrementa la dificultat del projecte fent 
necessari preveure que la potència de les bombes sigui molt més elevada en comparació 
amb les altres línies.  
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4. Elements hidràulics  

4.1. Requeriments inicials 

A continuació es detallen les principals dades per tal de dimensionar les canonades i 
bombes de l’estació de bombeig. Tal i com s’ha descrit anteriorment, els requeriments inicials 
són els següents: 

 

 Unitats Línia 1 Línia 2 Línia 3 

Cabal a impulsar m3/dia 2.538 515 1.670 

Distància m 6.150 3.264 3.920 

Diferència de cota [1] m 129 20 14,5 

Taula 4.1: Requeriments inicials de càlcul 

4.2. Dimensionament de canonades i bombes 

A continuació es dimensionaran les canonades i bombes d’impulsió per cadascuna de les 
línies. Aquest procés permetrà obtenir la solució tècnica i econòmica òptima. 

4.2.1. Línia 1. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny 

Un únic conjunt de bombes impulsarà aigua des del dipòsit d’Alfou al dipòsit de les Faldes 
del Montseny. Posteriorment, els actuals grups de bombeig instal·lats en aquest dipòsit 
elevaran l’aigua  als dipòsit de Can Volard i Cànoves. La canonada tindrà una longitud de 
6.150m. 

Dades inicials 
• Cabal impulsat: 2.538 m3/dia 

• Distància: 6.150m 

• Diferència de cota: 129m 

• Coeficient pèrdua de càrrega singular K resultant [2]: 49,8 

1 -Diferència de cota: diferència altimètrica entre el dipòsit del Fou i dipòsits abastits de Les Faldes del 
Montseny, Can Miret/Les Pungoles i Sant Lleïr. 

2 -Elements singulars apartat 3.2.1 Línia 1: Dipòsit de les Faldes del Montseny i Annex D.1.2: Pèrdua de 
càrrega singular  
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Els materials que es projecten utilitzar pel transport d’aigua potable són el polietilè i fosa, que 
presenten els avantatges i inconvenients explicats a l’Annex C: Materials per canonades 
d’aigua potable.  Es proposen les següents opcions de materials i diàmetres: 

 

  PE-200 FD-250 FD-300 FF-350 

Ø interior mm 176,2 250 300 350 
Taula 4.2: Alternatives de diàmetres i materials de canonada de la línia 1 

Per tal de garantir que el cabal d’aigua dins la canonada no sigui excessiu i provoqui una 
erosió del material o bé sigui inferior al recomanat –provocant la precipitació de substàncies 
sòlides–, es dimensionaran els elements per aconseguir un cabal òptim. Aquest cabal estarà 
situat entre els valors màxims recomanats per Clement-Galand de velocitat màxima de 
l’aigua dins la canonada (Taula 4.3: Velocitat màxima), i recomanacions per canonades 
d’impulsió, valors de velocitat entre 1,5 i 3m/s.  

 

DN [mm] Velocitat màxima [m/s] Velocitat mínima [m/s] Velocitat òptima [m/s]

100 1,8 1,5 1,65 

125 1,85 1,5 1,68 

150 1,95 1,5 1,73 

200 2,05 1,5 1,78 

250 2,15 1,5 1,83 

300 2,25 1,5 1,88 

350 2,3 1,5 1,9 

400 2,5 1,5 2 

450 2,85 1,5 2,18 
 

Taula 4.3: Velocitat màxima, mínima i òptima en canonades 

Així doncs, per cadascun dels diàmetres proposats, la velocitat òptima del fluid serà de: 

 

  PE-200 FD-250 FD-300 FD-350 

Velocitat òptima de 
disseny  m/s 1,78 1,83 1,88 1,90 

Taula 4.4: Velocitats recomanades i de disseny a les canonades 
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Aquesta limitació de velocitat del fluid dins la canonada imposarà el nombre d’hores a 
impulsar el cabal diari d’aigua potable requerit seguint la següent equació: 

Av
Q

H diarip
diarip ··3600

_Im
_Im =                                               (Eq. 4.1) 

On HImp_diari són les hores d’impulsió diàries, QImp_diari és el cabal a impulsar [m3/dia], v és la 
velocitat òptima [m/s] i A és l’àrea interior de la canonada [m2]. 

Per tant, per cadascun dels diàmetres s’obtenen les següent hores d’impulsió: 

  PE-200 FD-250 FD-300 FD-350 

Hores impulsió h/dia 16,24 7,85 5,31 3,86 

Taula 4.5: Hores d’impulsió per opció de canonada i velocitat òptima de disseny 

Cal tenir en compte la limitació en el nombre d’hores d’impulsió, ja que no es contempla un 
nombre d’hores d’impulsió inferior a 4h (pel motiu de sobre dimensionat del grup impulsor), ni 
superior a 14 (pel motiu de excessives hores impulsió en horari tarifari de plana/punta). Així 
doncs, es descarta l’ús de PE-200 i FD-350. 

Així doncs, per cada alternativa de diàmetre i material, s’aconsegueix que es compleixi el  
requisit de limitació d’hores d’impulsió i fent que la velocitat del fluid sigui l’òptima.  

En aquest punt es procedeix al càlcul del cabal horari a impulsar [m3/h] per cadascuna de les 
alternatives de cada línia: 

diarip

diarip
horari H

Q
Q

_Im

_Im=                                                  (Eq. 4.2) 

Obtenint: 

  FD-250 FD-300 

Cabal m3/h 323,38 478,39 

Taula 4.6: Cabal horari a impulsar 

Seguidament, tenint en compte la longitud de la canonada, material i diferència de cota entre 
dipòsits es determina el número de Reynolds, factor de fricció i la pèrdua de càrrega lineal i 
singular seguint les equacions detallades a l’Annex D: Dimensionament de canonades i 
bombes. 
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  FD-250 FD-300 

Reynolds m3/h 4,58E+5 5,64E+5 

Factor fricció  0,015 0,014 

Pèrdua càrrega lineal mca 62,31 52,71 

Pèrdua càrrega singular mca 8,50 8,97 
Taula 4.7: Resultats de càlcul de pèrdua de càrrega 

Per tant, l’alçada que caldrà impulsar serà el resultat de: 

vlCotap HHHH ++=Im                                             (Eq. 4.3) 

On Himp és l’alçada a impulsar en mca, Hcota és la diferència de cota entre dipòsit d’Alfou i 
destí en m i Hv és la pèrdua càrrega singular en mca. 

  FD-250 FD-300 

Alçada a impulsar mca 201,81 192,68 
Taula 4.8: Alçada a impulsar per opció de canonada 

Un cop obtingudes les anteriors solucions tècniques possibles, es procedeix a valorar el cost 
diferencial de la inversió de les alternatives projectades per tal d’obtenir la solució tecnico-
econòmica òptima. Es té en compte un període de vida de 50 anys per les canonades i 
elements mecànics i electromecànics i 10 anys per cadascuna de les bombes.  

Els diversos paràmetres utilitzats pel càlcul del cost, i que es mostren amb detall a l’Annex 
D.2.1: Canonada 1. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny, són: 

• Obra civil: Excavació de rasa a un cost de 14,95€/m3 

  FD-250 FD-300 

Cost Obra civil € 71.715 77.232 
Taula 4.9: Cost d’obra civil 

• Instal·lació de canonada: Cost de 17,6€/m per FD-250 i 23,74€/m per FD-300 

  FD-250 FD-300 

Cost Instal·lació de canonada € 108.240 146.001 
Taula 4.10: Cost d’instal·lació de canonada 
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• Material canonada: Cost de 43,51€/m per FD-250 i 50,83€/m per FD-300 

  FD-250 FD-300 

Cost Material canonada € 267.587 312.605 

Taula 4.11: Cost del material 

 
• Grup de bombeig: 5 canvis durant els 50 anys de vida útil de la instal·lació 

Prenent: 

η
ρ QgH

P p ···Im=                                                   (Eq 4.4) 

On:  

P: Potència [kW] 

Himp: Alçada a impulsar en mca 

ρ: densitat del líquid, (aigua: 998,29Kg/m3) 

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

Q: cabal impulsat [m3/s] 

η: Rendiment del grup bombeig (es pren 70%) 

kWPFD 62,253
7,0

09,0·81,9·29,998·81,201
250 ==−  

kWPFD 22,358
7,0

13,0·81,9·29,998·68,192
300 ==−  

  FD-250 FD-300 

Cost Grups de bombeig € 413.844 498.816 
Taula 4.12: Cost dels grups de bombeig 

 
• Consum energètic: Consum durant 50 anys de vida útil, consumint preferentment 

en hores vall, plana i punta respectivament. 

o Amb un cost tarifari de:  

 Hores Vall: 0,082405€/kWh  
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 Hores Plana: 0,121359€/kWh 

 Hores Punta: 0,150208€/kWh  

Es calcula el cost del consum energètic a traves de la següent equació: 

50·365··· Im CkWHPC p=                                                    (Eq. 4.5) 

On: 

C : cost energètic del període de vida útil de la instal·lació de 50 anys en € 

P: Potència [kW] 

Himp: Hores d’impulsió al dia [h/dia] 

CkW: Preu de l’energia [€/kWh] prioritzant impulsar en hores vall, plana i punta 
respectivament. 

 

  FD-250 FD-300 

Cost energètic € 2.994.123 2.860.624 
Taula 4.13: Cost energètic de funcionament durant 50 anys. 

Obtenint un cost previst en euros durant la vida útil de la instal·lació de: 

 

 FU DN-250 FU DN-300 

Obra civil 71.715 77.232 

Instal·lació 108.240 146.001 

Material 267.587 312.605 

Grup Bombeig 

 (5 canvis) 
413.844 498.816 

Cost energètic 2.994.123 2.860.624 

Cost 3.855.509 3.895.278 
Taula 4.14: Resum de costos i cost total per operació 

Tal i com es pot observar, la solució tecnico-econòmica òptima serà la instal·lació de FD 
DN250mm amb un cost aproximat de 40.000€, inferior a la instal·lació de FD DN300. 

Les característiques de la instal·lació i punt de funcionament del grup de bombeig serà: 
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• Diàmetre canonada: 250mm 

• Material canonada: Fundició K9 PN-25 

• Rasa: 0,65x1,2x6.150m 

• Grup de bombeig: 6 bombes Grunfos CR 45-12-2 

o Cabal: 323 m3/h 

o Alçada: 202 mca 

o NPSH requerit: 3,68 m 

o Potència nominal: 6x45kW (270kW) 

 
Figura 4.1: Corba de funcionament del grup d’impulsió de la línia 1 
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A continuació es mostra una vista virtual dels elements que composen la línia 1 de l’estació 
de bombeig. A l’annex G.3: Plànols elements mecànics, es mostra identificat cadascun dels 
elements que es projecten instal·lar. 

 

 
Figura 4.2: Imatge virtual de la línia 1 de l’estació de bombeig 

 

Per cadascuna de les 2 línies restants es segueix el mateix procediment explicat 
anteriorment i que es mostra en detall a l’Annex D.2.2: Canonada 2. Dipòsit d’Alfou – Dipòsits 
Miret i les Pungoles i D.2.3: Canonada 3. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de St Lleir 
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4.2.2. Línia 2:  Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles 
 

• Diàmetre canonada: 125mm 

• Material canonada: Polietilè PE100 PN-16 

• Rasa: 0,53x1,2x3.264m 

• Grup de bombeig: 1 bomba CRN 64-5-2 A-F-G-E HQQE + 1 reserva  

o Cabal: 59,7 m3/h 

o Alçada: 106mca 

o NPSH requerit: 1,92m 

o Potència nominal: 30kW 

 
Figura 4.3: Corba de funcionament de la bomba de la línia 2 
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A continuació es mostra una vista dels elements que composen la línia 2 de l’estació de 
bombeig. A l’annex G.3: Plànols elements mecànics, es mostra identificat cadascun dels 
elements que es projecten instal·lar. 

 

 
Figura 4.4: Imatge virtual de la línia 2 de l’estació de bombeig 

 

4.2.3. Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr 

 
• Diàmetre canonada: 200mm 

• Material canonada: Polietilè PN16 

• Rasa: 0,60x1,2x3.920m 

• Grup de bombeig: 1 bomba Grunfos CR150-4-1A-F-A-V HQQV  

o Cabal: 163 m3/h 

o Alçada: 76,5 mca 

o NPSH requerit: 7,17m 

o Potència nominal: 45kW 
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Figura 4.5: Corba de funcionament de la bomba de la línia 3 

A continuació es mostra una vista dels elements que composen la línia 2 de l’estació de 
bombeig. A l’annex G.2: Plànols elements mecànics, es mostra identificat cadascun dels 
elements que es projecten instal·lar. 

 

Figura 4.6: Imatge virtual de la línia 2 de l’estació de bombeig 
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Tal i com s’ha previst, per tal de subministrar aigua a través de la línia 2 caldrà la instal·lació 
d’un conjunt de bombes de potència total molt superior a les instal·lades a les altres línies  

• Línia 1: 270kW 

• Línia 2: 30kW 

• Línia 3: 45kW 

Es projecta que tant a la línia 1 com la 3 s’instal·li una bomba de reserva per tal d’evitar 
dependre de la disponibilitat d’entrega del proveïdor davant una avaria. En el cas de la línia 
2, es preveu la instal·lació de 6 bombes que s’engegaran i aturaran progressivament per tal 
de reduir l’impacte del cop d’ariet i pics d’intensitat en cada posta en marxa. 

Les bombes de la línia 2 es trobaran simètricament oposades (3-3) per contrarestar la força 
resultant al col·lector de sortida tal com es pot visualitzar a la Figura 4.2. 

Per tal de verificar els càlculs es realitza la simulació de cadascuna de les línies mitjançant el 
software EPANET. S’introdueixen com a variables els materials, diàmetres, longituds, corbes 
de funcionament de les bombes i coeficients de pèrdua de càrrega singulars. Els resultats 
obtinguts es mostren en una taula resum a continuació i amb detall a l’Annex D.3: Simulació 
hidràulica: 

 

 Càlculs EPANET 

 Pressió 
[m.c.a] 

Cabal 
[m3/h] 

Pressió 
[m.c.a] 

Cabal 
[m3/h] 

Línia 1 202 323 200.23 324.13 

Línia 2 106 59,7 104.60 62.49 

Línia 3 76,5 163 74.69 165.99 
Taula 4.15: Comparativa de resultats de càlculs anteriors i EPANET 

 

Tal i com es pot observar, els resultats per software EPANET són pràcticament iguals amb 
els calculats anteriorment amb una diferència entre els resultats inferior al 5%. 
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Figura 4.7: Captura de pantalla del disseny hidràulic en EPANET 

4.3. Dimensionament del conjunt antiariet 

4.3.1. Descripció del fenomen 

El fenomen del cop de ariet consisteix en l'alternança de depressions i 
sobrepressions a causa del moviment oscil·latori de l'aigua a l'interior de la canonada, és a 
dir, una variació de pressió. Si el valor de la depressió iguala a la tensió de vapor del líquid es 
produirà cavitació, i a l'arribar la fase de sobrepressió aquestes cavitats de vapor es 
destruiran bruscament, produint un desgast ràpid dels element en contacte. Per contra, una 
sobrepressió podria provocar la ruptura d’algun element de la instal·lació. 

Els principals elements protectors en aquest cas són els recipients hidropneumàtics. 
Per tant, el correcte estudi del cop de ariet és fonamental en el dimensionat de les 
canonades. 

En una impulsió, la parada brusca dels motors produeix una depressió aigües amunt 
de la bomba, que es trasllada cap al final per transformar-se en compressió que retrocedeix 
cap a la bomba. 

Quan es produeix la parada del grup de bombament, el fluid, inicialment circulant 
amb velocitat v, continuarà en moviment al llarg de la canonada fins que la depressió a la 
sortida del grup ocasionada per l'absència de líquid provoqui la seva parada. En aquestes 
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condicions, una ona depressiva es desplaçarà cap al dipòsit, de tal manera que al cap d'un 
cert temps tota la canonada està sota els efectes d'una depressió i amb el líquid en repòs. 
Haurà conclòs la primera etapa del cop de ariet. 

Com la pressió en el dipòsit és sempre superior a la de la canonada, que es troba 
sota els efectes de la depressió, s'inicia una reculada del fluid cap a la vàlvula de retenció 
amb velocitat -v.  

L’inici de la tercera fase és una conseqüència del xoc del líquid contra la vàlvula de 
retenció. El resultat és un brusc augment de pressió i una detenció progressiva del fluid, de 
manera que al cap d'un cert temps tot el líquid de la canonada està en repòs i la conducció 
sotmesa a una sobrepressió de la mateixa magnitud que la depressió inicial. 

A la quarta fase comença la descompressió, iniciant-se de nou el moviment, per la 
qual cosa al cap d'un temps la situació és idèntica a la del principi. Comença un nou cicle. 
Tant en proveïments per gravetat com en impulsions, la durada de cadascuna d'aquestes 
fases és a L/a , sent L la longitud de la canonada i a la celeritat. 

4.3.2. Dimensionament dels recipients hidropneumàtics 

Valor de la celeritat 

La velocitat de propagació de l'ona de pressió a través de l'aigua continguda a la canonada 
es calcula seguint l’equació d’Allievi. 

γ)··11(
1 e

D
EE

ga

t

+
=          (Eq. 4.6) 

Prenent: 

a: Velocitat de propagació en m/s 

g: Gravetat m/s2 

E1: Mòdul elasticitat del líquid (aigua: 2,1·108 Kg/m2) 

Et: Mòdul elasticitat del material de la canonada 

 Fosa: 1·1010 Kg/ m2 

 PE: 9·107 Kg/ m2 

D: Diàmetre interior de la canonada, en mm 

e: Espessor de la paret de la canonada, en mm 

γ: Pes específic del líquid (aigua: 1000 Kg/m3) 
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Operant: 

e
D

E

a

t

·103,48

9900
10

+
=  

Per les característiques de les canonades dissenyades, s’obtenen els valors de celeritat: 

 Canonada Diàmetre exterior 
(mm) 

Espessor 
(mm) 

Mòdul Elasticitat 
(Kg/m2) 

Celeritat a 
(m/s) 

1 FD-250 274 12 1,1·1010 1.191 

2 PE-125 125 7,4 11·1010 240 

3 PE-200 200 11,9 11·1010 241 
Taula 4.16: Valors de celeritat per canonada de línia 1,2 i 3 

Temps aturada 

L’interval de temps T en què es produeix la modificació del règim de moviment del fluid es 
pot aproximar seguint l’equació de Mendiluce corregida per coeficients empírics: 

mHg
vLKCT

·
··

+=          (Eq. 4.7) 

Sent: 

L: Longitud de la canonada (m) 

v: Velocitat del fluid (m/s) 

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

Hm: Alçada  manomètrica proporcionada pel grup de bombeig (mca) 

C: Coeficient d’ajustament empíric funció del pendent hidràulic =1 (Hm/L<0,2) 

K: Coeficient d’ajustament empíric funció de la longitud = 1 (L>1500m) 

 

 

 

En el cas d’estudi, s’obté: 
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Línia Canonada Longitud [m] V   
[m/s] 

Hm    
[mca] 

Pendent 
    [%] 

Temps d’aturada 
[s] 

1 FD-250 6.150 1,83 201,81 2,098 6,685 

2 PE-125 3.264 1,68 108,28 0,613 6,162 

3 PE-200 3.920 1,78 70,22 0,370 11,129 
Taula 4.17: Temps d’aturada per canonada de línia 1,2 i 3 

Tipus de tancament 

A continuació es determina el tipus de tancament. 

Si el temps d’aturada del grup de bombeig calculat és inferior al temps crític es produeix un 
tancament ràpid, en cas contrari es tracta de tancament lent. 

El temps crític de tancament compleix la següent expressió: 

a
LTC
·2

=            (Eq. 4.8) 

Prenent L, longitud de la canonada en m i a, valor de la celeritat en m/s, s’obté: 

Línia Longitud 
[m] 

Celeritat a 
[m/s] 

Temps d’aturada 
[s] 

Temps crític 
[s] 

Tipus tancament 

1 6.150 1.191 6,685 10,3 Ràpid 

2 3.264 240 6,162 27,2 Ràpid 

3 3.920 241 11,129 32,5 Ràpid 
Taula 4.18: Tipus de tancament per canonada de línia 1,2 i 3 

Sobrepressió 

Una vegada conegut el valor del temps d’aturada T i determinat el cas (tancament lent o 
tancament ràpid), el càlcul del cop d’ariet es realitzarà amb el següent procediment: 

Cas Tancament Ràpid: Quan el temps d’aturada del grup de bombeig és inferior al temps 
crític es produeix un tancament ràpid i el pols de pressió degut al transitori ve donat per la 
següent expressió d’Allievi:  
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g
vaH ·

±=∆           (Eq.4.9) 

Sent: 

∆H: Sobrepressió deguda al cop d’ariet (m.c.a) 

a: Velocitat de propagació de l’ona de pressió (m/s) 

v: Velocitat mitja de  l’aigua (m/s) 

g: Acceleració de la gravetat, 9.81 m/s2 

Les sobrepressions que s’obtindran són les següents: 

 

Línia Celeritat a [m/s] V   [m/s] ∆H [m.c.a] 

1 1.191 1,83 222,174 

2 240 1,68 41,101 

3 241 1,78 43,729 
Taula 4.19: Sobrepressions de cop d’ariet per canonada de línia 1,2 i 3 

 

Per tant, la pressió màxima que suportarà la canonada serà de: 

Línia ∆H [m.c.a] Himpulsió [m.c.a] Hmaxim [m.c.a] 

1 222,174 201,81 423,984 

2 41,101 108,28 149,381 

3 43.729 70,22 113,949 
Taula 4.20: Pressió màxima per canonada de línia 1,2 i 3 

Com es pot observar s’obtenen sobrepressions excessivament altes a les tres canonades. 
Es limita l’efecte de l’increment de pressió a 30 m.c.a. en canonada de PE i 50 m.c.a. en 
canonada de Fosa. D’aquesta manera, els recipients hidropneumàtics a instal·lar seran: 
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Recipients hidropneumàtics 

Per tal de calcular el volum d’aquest recipient s’aplica l’equació de Mendiluce: 

mPD
QLWV
·
··

2

2

0 =                       (Eq. 4.10) 

On, 

)·37)·(1(
·90

αα
α
+−

=W                     (Eq. 4.11) 

m

A

P
P

=α                       (Eq. 4.12) 

Prenent:  

Pm, Pressió absoluta de funcionament del sistema (atm absolutes) 

PA, Pressió màxima admissible (atm absolutes) 

L, Longitud de la canonada (m) 

Q, Caudal de funcionament (m3/s) 

D: Diàmetre interior de la canonada, en m 

V0, Volum del recipient hidropneumàtic (l) 
 

• Canonada 1. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny 

Es dimensiona el recipient antiariets per tal d’evitar que la sobrepressió sobrepassi els 5 bars 
en canonades de fosa dúctil. 

 

Longitud de la canonada 6.150m  

Cabal impulsat 0,133m3/s 

Diàmetre de la canonada 250mm 

Pressió de funcionament (Pabsoluta) 201,81 m.c.a  (20,53 atm absolutes) 

Pressió màxima admissible (Pabsoluta) 251,81 m.c.a ( 25,37 atm absolutes) 
Taula 4.21: Recipient hidropneumàtic. Dades de la línia 1 
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Α 1,236 

W 44,059 

V0 3.735 l 
Taula 4.22: Recipient hidropneumàtic. Resultats de la línia 1 

Per tant s’instal·larà un recipient OLAER AAV 3750-40 de 3750 litres. 

 
Canonada 2. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Can Miret i Les Pungoles 

Es dimensiona el recipient antiariets per tal d’evitar que la sobrepressió sobrepassi els 3 bars 
en canonades de polietilè. 
 

Longitud de la canonada 3.264 m 

Cabal impulsat 0,0166m3/s 

Diàmetre de la canonada 110,2 mm 

Pressió de funcionament (Pabsoluta) 108,28 m.c.a (11,48 atm absolutes) 

Pressió màxima admissible (Pabsoluta) 138,28 m.c.a (14,383 atm absolutes) 
Taula 4.23: Recipient hidropneumàtic. Dades de la línia 2 

 

Α 1,253 

W 41,447 

V0 267 l 
Taula 4.24: Recipient hidropneumàtic. Resultats de la línia 2 

Per tant s’instal·larà un recipient OLAER AAV 300-16 de 300 litres. 
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• Canonada 3. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de St. Lleïr 

Es dimensiona el recipient antiariets per tal d’evitar que la sobrepressió sobrepassi els 3 bars 
en canonades de polietilè. 

 

Longitud de la canonada 3.920 m 

Cabal impulsat 0,0453m3/s 

Diàmetre de la canonada 176,2 mm 

Pressió de funcionament (Pabsoluta) 70,22 m.c.a  (7,796 atm absolutes) 

Pressió màxima admissible (Pabsoluta) 100,22 m.c.a (10,699 atm absolutes) 
Taula 4.25: Recipient hidropneumàtic. Dades de la línia 3 

 

Α 1,372 

W 29,836 

V0 994 l 
Taula 4.26: Recipient hidropneumàtic. Resultats de la línia 3 

Per tant s’instal·larà un recipient OLAER AAV 1000-16 de 1000 litres. 

Així doncs, els recipients hidropneumàtics a instal·lar, són un recipient de 3750l  per la línia 1, 
300l per la línia 2 i 1000l per la línia 3. Es tracta de dimensions habituals en grups d’impulsió 
d’aquestes característiques.  
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Figura 4.8: Imatge virtual del recipient hidropneumàtic de 1000litres a la línia 3 

 

 
Figura 4.9: Imatge virtual dels recipients hidropneumàtic a instal·lar 

 

Línia 1 

Línia 2 

Línia 3 
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4.4. Posicionament de la bomba (NPSH). 

Cal garantir que no es produirà cavitació a la canonada d’aspiració dels diferents grups de 
bombeig. Per aquest motiu cal comprovar que l’NPSH (Net positive Suction Head) disponible 
sigui major al requerit pels grups de bombeig. Es preveu l’execució de tres sortides, una per 
cada línia de bombeig, connectades a un col·lector que sortirà del fons del dipòsit. 

• NPSH requerit 

Informació facilitada pel fabricant Grundfos  i que es pot visualitzar a l’Annex D.4.9: Bombes 
d’impulsió. 

Canonada NPSH requerit 

Línia 1: Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny 3,68 m 

Línia 2: Dipòsit d’Alfou – Dipòsits Miret i les Pungoles 2 m 

Línia 3: Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de St Lleïr 7,17 m 
Taula 4.27: NPSH requerit 

 

NPSH disponible  

γγ
)º15()270( CPvhhCEBCSDmPatmNPSHdisp sf −−−−+=                  (Eq. 4.13) 

                           

Prenent: 

Parm : Pressió atmosfèrica a cota 270m  (10,01m) 

: Pes específic de l’aigua (9.81 N/m3) 

CSD: Cota de solera del dipòsit (270m) 

CEB: Cota de l’eix de la bomba (268m) 

Pv:  Pressió de vapor a 25ºC (0,32m) 

hf: Pèrdua de càrrega lineal al tram d’aspiració  

hl: Pèrdua de càrrega singular al tram d’aspiració 

Per tal que la canonada d’aspiració es dimensioni correctament es recomana que la velocitat 
del fluid dins d’aquesta es trobi entre 1m/s i 1,6m/s. Així doncs, es calcula el diàmetre 
adequat prenent un valor de velocitat de 1,3m/s. 
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Pel cas de Línia 1 

El diàmetre interior recomanat haurà de ser de: 

2
3

069,0
3,1
090,0

]/[
]/[ m
smv
smQArea ===                 (Eq. 4.14) 

Per tant: 

mmmAreaRadi 148148,0069,0
====

ππ
              (Eq. 4.15) 

Es pren una canonada de diàmetre aproximat de 296 mm, FD-300mm (Ø Interior de 300 mm) 

D’aquesta manera s’obté una velocitat de l’aigua de 1,276m/s 

Per tant:  
• Terme de pressió atmosfèrica: a 270m,  10,01m 

• Cota solera dipòsit: Cota de solera de 270m 

• Cota eix bomba: Es trobarà a cota 268m 

 
Figura 4.10: Imatge virtual de la instal·lació i sortida dipòsit 

 

• hf: Tenint en compte el cabal de 323m3/h en canonada de FU de diàmetre interior 
300mm s’obté 0,041m 

• hs: Tenint en compte el cabal de 323m3/h i singularitats s’obté 0,246m 

• Terme de pressió de vapor: A temperatura de 25ºC, 0,32m 

Així doncs: 

mitNPSHrequermNPSHdisp 68,3403,1132.0246.0041,026827001,10 =>=−−−−+=   

Per tant és suficient situar l’eix de la canonada a cota 268m. 
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Per les altres línies d’impulsió es segueix el procediment anàleg a l’anterior. A l’Annex D.4: 
Situació del grup de bombeig: NPSH es mostren els càlculs en detall. Els resultats obtinguts 
són els següents: 

Canonada NPSHr [m] NPSHd [m] Característiques canonada 

Línia 1 3,68 11,40 Acer -300 

Línia 2 2 11,20 PE-200 

Línia 3 7,17 11,02 PE-200 

Sortida dipòsit - - Acer-400 
Taula 4.28: NPSH disponible i requerit 

 

 
Figura 4.11: Imatge virtual del dipòsit d’Alfou i estació de bombeig 

En cadascuna de les línies, el NPSH disponible és molt superior al NPSH requerit. Per tant, 
cap de les bombes instal·lades presentarà cavitació, allargant el seu període de vida útil. A 
l’Annex D.4: Elements mecànics a instal·lar  es defineixen els elements mecànics que caldrà 
instal·lar pel correcte funcionament, control i operació de l’estació de bombeig. 

A l’annex G.3: Plànols  Elements mecànics es detalla l’assemblatge des components de 
cadascuna de les línies d’impulsio. 
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5. Elements elèctrics 

A continuació es definirà les condicions de funcionament i operació de les bombes 
instal·lades a l’estació de bombeig i el funcionament dels quadres elèctrics dissenyats a 
l’annex G.2: Plànols Elèctrics. 

5.1. Quadre elèctric d’alimentació auxiliars  

Es preveu la instal·lació d’un quadre elèctric per l’alimentació dels diversos elements auxiliars 
de l’estació de bombeig (endolls, endolls trifàsics, enllumenat, enllumenat d’emergència, 
ventilacions i pont grua). A l’annex G.2.7: Quadre auxiliars es troba l’esquema elèctric  

Aquest quadre es trobarà compost per: 

• Interruptor general de 50A. 

• Protecció diferencial (toroïdal + Relé) de 0,3A 

• Proteccions magneto tèrmiques pels circuits de: 

 

Circuit Protecció [A] 

Endolls 20 

Endolls Trifàsics 20 

Enllumenat 15 

Ventilacions 15 

Pont grua 20 

Taula 5.1: Protecció elèctrica (quadre circuit auxiliar) 

• L’enllumenat d’emergència es trobarà protegit per fusibles de 2 A per tal d’evitar que 
es desconnecti al manipular el quadre elèctric durant tasques de manteniment i no 
sigui necessària la desconnexió de la il·luminació. 
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5.2. Quadre de control 

A continuació s’explicarà el funcionament (quadre de control) de cadascuna de les línies 
d’impulsió de l’estació de bombeig. A l’annex G.2: Plànols Elèctrics (Plànols Quadre de 
Control) es mostren els esquemes elèctrics de cadascuna de les línies. 

Cal tenir present que per tal d’aconseguir un funcionament òptim caldrà la instal·lació dels 
següents elements als dipòsits: 

• 4 sondes de nivell: (25%, 50%, 75% i 100%). 

• Vàlvula de flotador a la canonada d’alimentació pel tancament d’aquesta en cas de 
sobrepassar en nivell de 100%. 

• Sistema via radio unidireccional FARELL o similar entre dipòsits per tal d’enviar 
l’estat en que es troben aquests. En el cas de les línies 1 i 3, caldrà poder enviar 5 
senyals (25%, 50%, 75% i 100%, vàlvula de flotador). En el cas de la línia 2 caldrà 
poder enviar 5 senyals però el receptor caldrà que pugui rebre 10 senyals ja que 
s’alimenten 2 dipòsits (Can Miret i Les Pungoles) 

Es preveu la instal·lació d’un transformador de 300VA (220V-24V) per l’operació del quadre 
de control de cadascuna de les línies. Al debanat secundari s’instal·laran fusibles de 10A i al 
debanat primari de 2A. 

Per tal que es pugui posar en funcionament els grups de bombeig, caldrà complir una sèrie 
de requisits: 

• Situar el selector general en posició TANCAT (INT.GEN) 

• Sonda de nivell al dipòsit d’Alfou (N6 S.FOU): En cas que el nivell d’aigua del dipòsit 
d’Alfou no fos suficient (N6 S.FOU =0) no es permetrà l’arrencada de les bombes (D6 
S.FOU OBERT). En aquest cas s’activarà el pilot lluminós de falta d’aigua al dipòsit 
del Fou (HSFOU) 

• Alimentació del sistema via ràdio: En cas que el sistema via ràdio situat al dipòsit 
d’Alfou o als dipòsits destí no es trobi alimentat (NAx = 1) no es permetrà l’operació 
de la línia d’impulsió afectada (RAx OBERT). En aquest cas s’il·luminarà el pilot 
d’error d’alimentació (ALIMx). 

• Valvula de flotador: La vàlvula de flotador es trobarà instal·lada en un nivell superior a 
la sonda 100%. En cas que s’arribi a un nivell superior al 100% al dipòsit destí (per 
tant, existència d’error a sonda de nivell del 100%), es projecta el tancament de la 
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vàlvula de flotador. Instantàniament, s’emetrà el senyal de vàlvula de flotador tancada 
mitjançant el sistema via-radio que anul·larà el funcionament de la línia (V.FLO 
OBERT), activarà el pilot lluminós(HVFLx) i caldrà desactivar-se manualment 
mitjançant el polsador DESBL.  

En el cas de la línia 2, es trobarà instal·lada una vàlvula de flotador extra a cadascun 
dels dipòsits no connectada amb l’estació de bombeig. La seva funció serà tancar el 
subministrament d’aigua al dipòsit quan aquest es trobi ple. D’aquesta manera l’aigua 
anirà a parar a l’altre dipòsit. 

• Rellotge horari: Per tal d’optimitzar la instal·lació i reduir el consum energètic, 
s’activarà el funcionament de les bombes fins omplir el 50% del dipòsit en hora 
punta-plana i fins omplir el 100% en hores vall. Aquesta maniobra es trobarà 
regulada pel contactor i rellotge R1 H.RED i s’iluminarà el pilot H.RED en horari plana 

o El funcionament seguirà el procés descrit a la taula següent:  

 

  Estat dipòsit Destí 
Estat actual 
d’impulsió 

Ordre 

Hores Punta/Plana 

0-25 % Omplint / No omplint ON fins nivell 50% 

25-50 % Omplint ON fins nivell 50% 

25-50 % No Omplint OFF 

50-75 % Omplint / No omplint OFF 

75-100 % Omplint / No omplint OFF 

Hores Vall 

0-25 % Omplint / No omplint ON fins nivell 100% 

25-50 % Omplint / No omplint ON fins nivell 100% 

50-75 % Omplint / No omplint ON fins nivell 100% 

75-100 % Omplint ON fins nivell 100% 

75-100 % No Omplint OFF 

Taula 5.2: Funcionament dels equips de bombeig 
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• Cada nivell d’ompliment (25%, 50%, 75% i 100%) es trobarà identificat mitjançant un 
pilot lluminós al quadre de control (HNx).  

• S’habilitarà un selector de funcionament manual – automàtic (SEL M-A)  de la 
bomba. En estat automàtic s’activarà el pilot lluminós AUT, en estat manual s’activarà 
el pilot lluminós MAN.  

o Cal tenir en compta que no es posarà en funcionament el grup de bombeig 
quan el selector INT.GEN es trobi desactivat, no hi hagi suficient aigua al 
dipòsit d’Alfou (N6 S.FOU =0), o bé la vàlvula de flotador del dipòsit destí es 
trobi activada (V.FLO OBERT). D’aquesta manera es permet realitzar proves 
al personal d’explotació encara que el dipòsit es trobi al 100%. 

• Com s’ha comentat, en el cas de les línies d’impulsió  2 i 3 s’instal·laran dues 
bombes, una de les quals serà de reserva. Per tal d’evitar el funcionament continu 
d’una d’elles, es projecta instal·lar un comptador horari i un selector (SEL.B) per a 
que es pugui seleccionar alternativament el funcionament de les bombes en funció 
de les hores que porta en funcionament.  

o No es preveu la instal·lació de bombes de reserva a la línia 1 ja que en cas 
d’avaria i necessitat la reparació d’una d’elles, es continuaria la impulsió 
d’aigua amb les altres 5 restants. 

o Quan la bomba es trobi en funcionament s’activarà el pilot de bomba 
engegada del quadre de control (HBOMx). 

• Les bombes es desactivaran en cas que algun dels protectors tèrmics (FTERx) 
s’activi. En aquest cas s’activarà el pilot lluminós HTERx i caldrà rearmar-lo 
presencialment per tornar a poder posar-ho en funcionament. 

• En el cas de la línia 1, per tal d’evitar una engegada brusca que comporti cops d’ariet 
i pics d’intensitat, les bombes es posaran en funcionament progressivament en 
intervals de 10s (contacte temporitzat a la desconnexió) i amb l’ús d’un variador de 
freqüència. Així doncs, la primera bomba s’engegarà al detectar la necessitat 
d’impulsar aigua, i les següents al cap de 10s, 20s, 30s, 40s i 50s (Tx). 

• En el cas de l’aturada, les bombes s’aturaran alhora en un procés que tindrà una 
durada de 10s i gràcies al variador de freqüència.  

S’ha realitzat la simulació de cadascuna de les línies de la instal·lació mitjançant el programa 
Cade_Simu. S’annexa la distribució del quadre de control a l’annex G.2: Plànols Elèctrics 
(Quadre de Control). 
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Figura 5.1: Quadre de control de la Linia 1 amb CADE_SIMU 

5.3. Quadre de potència 

A continuació s’explicarà el funcionament (quadre de potència) de cadascuna de les línies 
d’impulsió de l’estació de bombeig. A l’annex G.2: Plànols Elèctrics (Plànols Quadre de 
Potència) es mostren els esquemes elèctrics de cadascuna de les línies. 

5.3.1. Línia 1: Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny  

La potència a subministrar pel funcionament dels elements de la línia 1 és: 

• Número de bombes: 6 
• Intensitat nominal (D a 400V) : Per bomba: 73A. Per línia: 438A 

 
Per tant, el quadre general contindrà els següents elements:  
 

• Interruptor general de 800A regulat a 0,8 (640A) 
• Protecció diferencial (toroïdal + relé) regulat a 0,3A 
• Analitzador de xarxes CVM96 Circutor. Aquest equip permetrà controlar el consum 

de cadascuna de les línies, potències reactives i programació d’alarmes 
emmagatzemant les dades o enviant-les a la companyia concessionària del servei 
d’aigües a través d’un sistema de telecontrol. 
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• Sortida a alimentació del quadre de control protegit per fusibles de 2A 
 

Les bombes instal·lades es trobaran en paral·lel i protegides per fusibles de 100A  (FA1...6).  

A continuació, es situarà el contacte de potència del relè que activarà el funcionament de la 
bomba (KA1...6). 

Seguidament, s’instal·larà la protecció tèrmica de cadascuna de les bombes d’impulsió 
(FTER1...6) i finalment els variadors de freqüència (GVAR1...6). Aquests disposaran de les 
entrades N2 i N4 i R1 que permetran controlar l’arrencada i aturada de les bombes per fer-ho 
de manera progressiva. 

 

5.3.2. Línia 2: Dipòsit de Can Miret i Dipòsit de les Pungoles  

El quadre de potència de la línia 2 tindrà les següents característiques: 

• Número de bombes: 1+1 Reserva 
• Intensitat nominal (D a 400V): Per bomba: 51A. Per línia: 102A 

 
Per tant, el quadre general contindrà els següents elements:  
 

• Interruptor general de 400A regulat a 0,6 (240A) 
• Protecció diferencial (toroïdal + relé) regulat a 0,3A 
• Analitzador de xarxes CVM96 Circutor.  
• Sortida a alimentació del quadre de control protegit per fusibles de 2A 

Les bombes instal·lades es trobaran en paral·lel i protegides per fusibles de 100A  (FA1...2).  

A continuació, es situarà el contacte de potència del relè que activarà el funcionament de la 
bomba (KA1...2). 

Seguidament, s’instal·larà la protecció tèrmica de cadascuna de les bombes d’impulsió 
(FTER1...2) i finalment els variadors de freqüència  (GVAR1...2). Aquests disposaran de les 
entrades N12, N22, N14, N24 i R1 que permetran controlar l’arrencada i aturada de les 
bombes per fer-ho de manera progressiva. 
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5.3.3. Línia 3: Dipòsit de Sant Lleïr 

• Número de bombes: 1+1 Reserva 
• Intensitat nominal (D a 400V): Per bomba: 128A. Per línia: 256A 

 
Per tant, el quadre general contindrà els següents elements:  
 

• Interruptor general de 400A regulat a 0,8 (320A) 
• Protecció diferencial (toroïdal + relé) regulat a 0,3A 
• Analitzador de xarxes CVM96 Circutor.  
• Sortida a alimentació del quadre de control protegit per fusibles de 2A 

 

Les bombes instal·lades es trobaran en paral·lel i protegides per fusibles de 100A  (FA1..2).  

A continuació, es situarà el contacte de potència del relè que activarà el funcionament de la 
bomba (KA1...2). 

Seguidament, s’instal·larà la protecció tèrmica de cadascuna de les bombes d’impulsió 
(FTER1...2) i finalment els variadors de freqüència  (GVAR1...2). Aquests disposaran de les 
entrades N2, N4 i R1 que permetran controlar l’arrencada i aturada de les bombes per fer-ho 
de manera progressiva. 

S’annexa la distribució del quadre de potencia l’annex G.2: Plànols Elèctrics. 

 
Figura 5.2: Quadre de potència de la Línia 1 amb CADE_SIMU 
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5.3.4. Compensació d’energia reactiva 

El sistema tarifari espanyol contempla bonificacions i recàrrecs per energia reactiva, aplicats 
sobre la totalitat de la facturació bàsica. Amb l'ànim de potenciar l'eficiència energètica, el 
BOE publicat amb data 31 de desembre de 2009, ha establert les noves Tarifes Elèctriques 
pel 2010, en les quals cal destacar canvis substancials respecte recàrrecs per reactiva. 

Cos φ €/kvar 

Cos  φ < 0,95 fins 0,9 0,041554 

Cos φ < 0,9 fins 0,85 0,041554 

Cos φ < 0,85 fins 0,8 0,041554 

Cos φ < 0,8 0,062332 

Taula 5.2: Recàrrecs per consum de potència reactiva 

El fet d'instal·lar una bateria de condensadors és un mètode simple i econòmic d'assegurar 
un bon factor de potència i d’aquesta manera un estalvi significatiu en la facturació, ja que el 
cost energètic és un dels factors més notables en el cost de manteniment.  

S’ajustarà seguint les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió(ITC-BT-48). 

 
Figura 5.3: Principi de compensació de la potència reactiva 

El diagrama de la figura il·lustra el principi de compensació de la potència reactiva Q d'una 
instal·lació a un valor de Q’ per la connexió d'una bateria de condensadors de potència Qc. 
L'actuació de la bateria aconsegueix que la potència aparent S passi al valor de S’.  

Aquesta actuació de compensació serà aplicada a cadascuna de les bombes que entrin en 
funcionament de manera individual. Es compensarà mitjançant condensadors fixes, ja que al 
no haver de regular la pressió, les bombes funcionaran a potència constant en tot moment 
exceptuant dos moments puntuals: l’arrencada i aturada.  



Pág. 52  Memoria 

 

La seva localització serà la més propera a la càrrega reactiva, per tant, es connectaran el 
més proper als borns del motor.  

Les avantatges d’aquest mètode són les següents: 

• Suprimeix les penalitzacions per energia reactiva. 

• Disminueix la potència aparent apropant-la a la potència activa. 

• Optimitza el rendiment del transformador de subministrament. 

• Optimitza la major part de la instal·lació. 

 
Figura 5.4: Compensació d’energia reactiva aplicada a cadascuna de les bombes 

La instal·lació de condensadors serà dissenyada per compensar l’energia reactiva fins al 
coeficient cos φ igual a 0,95 on ja no es troba en zona de consum elèctric amb penalització. 

Canonada 1. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de Les Faldes del Montseny 

Les característiques de la bomba a instal·lar són les següents: 
• CRN 45-12-2-A-F-A-V-HQQV  

o Potència activa: 45Kw 

o Cos φ: 0,89 

Sense compensació: 

Potència activa (P): 45kW 
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Sabent que: 

S
PCos =ϕ

            (Eq. 5.1) 

222 QPS +=          (Eq. 5.2) 

On: 

P:  Potència activa de la bomba en kW 

Q: Potència reactiva de la bomba en kW 

S: Potència aparent de la bomba en kW 

Així doncs:  

kVA
Cos
PS 56,50

89,0
45

===
ϕ

  

kVArPSQ 05,284556,50 2222 =+=−=  

Amb compensació a cos Ф 0,95 

Sabent que: 

ϕ
ϕ

ϕ
ϕϕ

Cos
Cos

P
Cos
SinPSinSQ

)1(
···''

2−
===

       (Eq. 5.3) 

On: 

Q’’: Potència reactiva màxima per tal d’evitar penalitzacions en el consum elèctric, 
95,0=ϕCos  

Així doncs, la potència reactiva per evitar penalitzacions haurà de ser igual o inferior a: 

kVArQ 79,14
95,0

)95,01(
·45''

2

=
−

=
  

Per tant, els condensadors trifàsics a instal·lar seran de: 

kVArQQQc 26,879,1405,23'' =−=−=  a 400v i 50Hz 
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Es projecta condensadors de potència trifàsics CIRCUTOR ®  CV-40/10  (10kVAr a 400V i 
50Hz) 

Canonada 2. Dipòsit d’Alfou – Dipòsits Miret i les Pungoles:  

Les característiques de la bomba a instal·lar són les següents: 
• CRN 64-5-2-A-F-G-E-HQQE  

o Potència activa: 30Kw 

o Cos φ: 0,88 

Sense compensació: 

Seguint el mateix procediment anterior: 

kVA
Cos
PS 09,34

88,0
30

===
ϕ

  

kVArPSQ 19,163009,34 2222 =+=−=  

Amb compensació a cos Ф 0,95 

kVArQ 86,9
95,0

)95,01(
·30''

2

=
−

=   

Per tant, els condensadors trifàsics a instal·lar seran de: 

kVArQQQc 33,686,919,16'' =−=−=  a 400v i 50Hz 

Es projecta condensadors de potència trifàsics CIRCUTOR ®  CV-40/7,5  (7,5kVAr a 400V i 
50Hz) 

Canonada 3. Dipòsit d’Alfou - Dipòsit de St Lleïr 

Les característiques de la bomba a instal·lar són les següents: 
• CR 150-4-1 A-F-A-V HQQV  

o Potència activa: 45Kw 

o Cos φ: 0,89 

Sense compensació: 
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Seguint el mateix procediment anterior: 

kVA
Cos
PS 56,50

89,0
45

===
ϕ

  

kVArPSQ 05,284556,50 2222 =+=−=  

Amb compensació a cos Ф 0,95 

kVArQ 79,14
95,0

)95,01(
·45''

2

=
−

=
  

Per tant, els condensadors trifàsics a instal·lar seran de: 

kVArQQQc 26,879,1405,23'' =−=−=  a 400v i 50Hz 

Es projecta condensadors de potència trifàsics CIRCUTOR ®  CV-40/10  (10kVAr a 400V i 
50Hz). 

 

5.3.5. Ventiladors 

Seguint la normativa UNE-EN13779, Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en concret el 
Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, publicat al BOE 23-IV-1997, que fixa les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball, es preveu la renovació d’aire de 5 a 10 
cops per hora. Per tant, caldrà la instal·lació de ventilació general forçada a través de 
ventiladors.  

Es preveu la renovació de 7,5 cops per hora del volum sencer del futur edifici, resultant un 
cabal de 1846m3·7,5=13.845 m3/h instal·lant 4 extractors de paret de 3470m3/h Soler&Palau 
model TCBB/4-400/H o similar. 

Seguint la normativa, les entrades d'aire es trobaran diametralment oposades a la situació 
dels ventiladors, de manera que tot l'aire utilitzat creui l’estació de bombeig. Per tant, es 
situaran els extractors a la zona superior sud de l’edifici, essent les entrades a la cara nord 
d’aquest. 
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6. Elements estructurals 

6.1. Massissos ancoratge 

En moltes situacions, a les xarxes d'abastament d'aigua a pressió apareixen forces no 
equilibrades tant d'origen tant hidrostàtic com hidrodinàmic, fent necessària la disposició de 
sistemes d'ancoratge que impedeixin la separació de les juntes. 

La presència d'aquestes forces no equilibrades es tradueix en empentes sobre els 
components afectats. La magnitud de les empentes d'origen hidrodinàmic és, generalment, 
molt inferior als valors derivats de les pressions hidrostàtiques, per la qual cosa solen ser 
ignorats en el disseny dels ancoratges. 

La pressió hidrostàtica, com el seu nom indica, és deguda al pes del fluid en repòs a la 
canonada. Els components radials d'aquesta pressió es contraresten a través de la tensió 
circumferencial de la paret de la canonada, mentre que els components axials actuant en un 
pla perpendicular a la conducció, s'equilibren per la mateixa força actuant al costat contrari 
del pla. 

No obstant això, en el cas, per exemple, d'un colze, els components axials a cada costat del 
element, no s'equilibren, donant lloc al vector suma resultant, denominat normalment 
empenta. 

La necessitat d'aquests sistemes d'ancoratge es planteja fonamentalment en aquelles 
situacions en què es produeix un canvi de direcció o de secció de la conducció. En aquests 
punts, les empentes poden ocasionar el desplaçament de les canonades, comprometent 
d'aquesta manera la funcionalitat de la xarxa i causant danys estructurals en aquest sistema i 
al seu entorn. En aquest sentit, en el disseny de les xarxes d'abastament, 
s'ha de prestar especial atenció a l'ancoratge de la canonada en els següents casos:  

• Colzes horitzontals 

• Derivacions ("T”) 

• Cons de reducció (disminució del diàmetre) 

• Vàlvules  

• Bombes d’impulsió 

Els valors de l'empenta resultant per a cadascun dels casos anteriors i volum de formigó HA-
25 prenent densitat d’aquest 2.200kg/m3 es determinen a les figures següents. 
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6.1.1. Massissos ancoratge dels colzes 

Sent MDP el valor de la màxima pressió de disseny, l'empenta hidràulica per als diferents 
components s'obté aplicant la següent fórmula: 

)
2

·sin(2·
4
··

2 θπ IDMDPE =         (Eq. 6.1) 

Amb ID, diàmetre interior de la conducció i θ angle de desviació. Per tant, pels colzes 
instal·lats caldrà: 

Pressió 
[kg/cm2] 

Diàmetre [cm] Angle [º] 
Empenta 

[kg] 
Volum 

[m3] 
Nº 

Volum total 
[m3] 

0,145 40 (C.General) 45 139,459 0,006 2 0,012 

20,072 20 (Línia 1) 90 8917,751 4,054 1 4,054 

10,475 5 (Línia 2) 90 290,870 0,132 1 0,132 

7,539 5 (Línia 3) 90 209,343 0,095 1 0,095 

Taula 6.1: Volum de formigó dels massissos d’ancoratge dels colzes 

No es preveu que sigui necessari ancorar el colze de fosa de diàmetre 40cm de sortida del 
dipòsit i diàmetre 5cm a la línia 3 ja que la pressió és molt baixa i per tant, la mateixa unió 
permetrà fixar-lo. Sí serà necessari preveure l’ancoratge dels colzes a les entrades dels 
recipients hidrostàtics de les línies 1 i 2. 

6.1.2. Massissos ancoratge de les derivacions 

L'empenta hidràulica per als diferents components s'obté aplicant la següent fórmula: 

4
··

2IDDMDPE π
=          (Eq. 6.2) 

Amb IDD, diàmetre interior de derivació. Per tant, per les derivacions instal·lades caldrà: 

Pressió 
[kg/cm2] 

Diàmetre 
derivació [cm] 

Empenta [kg] Volum [m3] Nº 
Volum total 

[m3] 

0,154 30 (C.General) 108,856 0,049 2 0,098 
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0,165 20 (C.General) 51,836 0,024 2 0,048 

0,150 30 (Línia 1) 106,029 0,048 6 0,288 

20,072 25 (Línia 1) 9852,818 4,479 6 26,874 

0,149 18 (Línia 2) 37,916 0,017 2 0,034 

10,475 12 (Línia 2) 1184,694 0,538 2 1,076 

0,128 20 (Línia 3) 40,212 0,018 2 0,036 

7,539 20 (Línia 3) 2368,446 1,077 2 2,154 

Taula 6.2: Volum de formigó dels massissos d’ancoratge de les derivacions 

No serà necessari l’ancoratge de les derivacions als col·lectors d’aspiració de les diverses 
bombes ni al col·lector general ja que la pressió existent provoca una empenta molt baixa. 
Ara bé, sí serà necessari l’ancoratge de les derivacions i derivacions amb vàlvula de 
descàrrega instal·lades a les canonades d’impulsió. 

6.1.3. Massissos ancoratge dels cons de reducció 

L'empenta hidràulica per als diferents components s'obté aplicant la següent fórmula: 

4
)··(

·
2
2

2
1 IDID

MDPE
π

=         (Eq. 6.3) 

Amb IDx, diàmetre interior. Per tant, per les reduccions instal·lades caldrà 

Pressió 
[kg/cm2] 

Diàmetre 1 
[cm] 

Diàmetre 2 
[cm] 

Empenta 
[kg] 

Volum 
[m3] 

Nº 
Volum total 

[m3] 

0,165 40 30 90,713 0,041 2 0,082 

0,152 40 10 179,071 0,081 1 0,081 

0,150 30 10 94,248 0,043 6 0,258 

20,072 25 10 8276,362 3,762 6 22,572 

20,072 25 20 3547,012 1,612 1 1,612 
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0,149 15 10 14,628 0,007 2 0,014 

10,475 12 5 979,018 0,445 1 0,445 

0,128 20 10 30,159 0,014 2 0,028 

7,539 20 10 1776,334 0,807 2 1,614 

7,539 20 5 2220,417 1,009 1 1,009 

Taula 6.3: Volum de formigó dels massissos d’ancoratge dels cons de reducció 

Igual que al cas anterior, caldrà solsament ancorar les reduccions que es trobin instal·lades a 
la canonada d’impulsió. 

6.1.4. Massissos ancoratge de les vàlvules 

L'empenta hidràulica per als diferents components s'obté aplicant la següent fórmula: 

4
··

2IDMDPE π
=          (Eq. 6.4) 

Per tant, per les vàlvules instal·lades caldrà: 

Pressió 
[kg/cm2] 

Diàmetre 
derivació [cm] 

Empenta [kg] Volum [m3] Nº 
Volum total 

[m3] 

0,165 40 207,345 0,094 2 0,188 

0,150 30 106,029 0,048 6 0,288 

20,072 25 9852,818 4,479 6 26,874 

0,149 15 26,330 0,012 2 0,024 

10,475 10 822,704 0,374 2 0,748 

0,128 20 40,212 0,018 2 0,036 

7,539 20 2368,446 1,077 2 2,154 

Taula 6.4: Volum de formigó dels massissos d’ancoratge de les vàlvules 

De la mateixa manera, caldrà solsament ancorar les vàlvules que es trobin instal·lades a la 
canonada d’impulsió. 
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6.1.5. Massissos ancoratge de les bombes d’impulsió 

La cimentació ha de ser suficientment pesada com per proporcionar un suport permanent i 
rígid a tota la bomba, absorbir qualsevol vibració, tensió normal o impactes i ser 
completament plana i llisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Cimentació dels equips de bombeig 

La bancada de la bomba es fixarà a la cimentació mitjançant 4 barres roscades del diàmetre 
adequat seguint les indicacions del fabricant. Per tal de situar les barres a la posició correcta 
es marcaran els punts a perforar un cop solidificat el formigó i, a continuació, es perforarà 
mitjançant un trepant Hilti o similar amb el diàmetre adequat. Es netejarà la superfície i forat 
de pols o restes de formigó i seguidament es situaran les 4 barres roscades i es fixaran amb 
morter expansiu complint la normativa CRD C 621.  

 
Figura 6.2: Barra roscada d’ancoratge 

Quan les barres roscades estiguin col·locades, es podrà procedir a col·locar la bomba sobre 
la fonamentació. Es podrà alinear la bancada usant galgues, si és necessari, perquè quedi 
completament horitzontal. 
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Figura 6.3: Alineació de galgues 

Les dimensions dels massissos d’ancoratge, seguint les indicacions del fabricant, seran les 
següents: 

• Longitud del massís d’ancoratge Lf: 

o Per potències ≤ 30kW: mmbancadaampladaL f 200_ +=   

o Per potències > 30kW: mLf 5,1=   

• Amplada del massís d’ancoratge Bf: 

o Per potències ≤ 30kW: mmbancadaampladaB f 200_ +=   

o Per potències > 30kW: mBf 5,1=   

• Alçada del massís d’ancoratge Hf:  

El pes de la cimentació ha de ser 1,5 vegades el pes total de la bomba mbomba, d’aquesta 
manera es pot deduir l’alçada mínima del massís d’ancoratge de la següent manera: Es pren 
una densitat del formigó HA-25 de 2.200Kg/m3. 

formigóff

bomba
f BL

m
H

δ··
5,1·

=         (Eq. 6.5) 

Per tant, tenint en compte per cadascuna de les bombes instal·lades: 

Línia Model bomba Potència Dimensions bancada 
    [mm] 

mbomba 
[kg] 

1 CRN 45-12-2-A-F-A-V-HQQV 45kW 248 x 331 455 
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2 CRN 64-5-2-A-F-G-E-HQQE 30kW 251 x 266 318 

3 CR 150-4-1 A-F-A-V HQQV 45kW 344 x 472 472 

Taula 6.5: Dimensions de les bancades i pes dels equips d’impulsió 

Així doncs, les dimensions del massissos d’ancoratge per cadascun dels models instal·lats 
serà: 

Línia Longitud 
[m] 

Amplada 
[m] 

Alçada 
   [m] 

Volum 
[m3] 

Nº bombes Volum total 
[m3] 

1 1,5 1,5 0,14 0,315 6 1,890 

2 0,451 0,466 1,03 0,217 2 0,434 

3 1,5 1,5 0,14 0,315 2 0,630 

Taula 6.6: Volum i dimensions dels massissos de formigó armat 

Cal tenir en compte l’ancoratge de les bancades al formigó seguint les indicacions del 
fabricant: 

Línia Model bomba Ø  Barra roscada [mm] 

1 CRN 45-12-2-A-F-A-V-HQQV 14 

2 CRN 64-5-2-A-F-G-E-HQQE 14 

3 CR 150-4-1 A-F-A-V HQQV 18 

Taula 6.7: Barra roscada per la fixació dels equips de bombeig al formigó 

Davant la gran quantitat de massissos d’ancoratge i el seu volum, es projecta ancorar 
cadascuna de les bombes i elements a la llosa de l’estructura de formigó de la caseta de 
bombeig amb volum total de 104m3. 

 

6.2. Accessos 

Es realitzarà una porta d’accés de 3m d’amplada per 2m d’alçada per tal de facilitar l’accés i 
descàrrega de components i peces per substitució o reparació. Alhora, es realitzarà un accés 
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de 0,8m d’amplada per 2m d’alçada pel personal de manteniment. Ambdós accessos seran 
formats per comportes metàl·liques. 

Per tal de manipular els components amb el pont grua es preveu la confecció d’una tarima 
metàl·lica interior que disposarà de dues escales per facilitar l’accés al pis inferior. 

Sota la tarima es reservarà suficient espai per emmagatzematge de peces o components 
que puguin ser necessaris, així com els quadres elèctrics de control i protecció de les 
diferents bombes.   

6.3. Pont grua 

Es disposarà d’un pont grua monorail de 2000kg de capacitat, suficient pel moviment de les 
bombes i altres elements en cas de necessitat. La llum entre eixos de rodament serà 
l’amplada de la nau de 13m i la velocitat de translació del pont de 40/10 m.p.m. La potència 
del motor serà de 2x0,55kW. 

El polipast tindrà una potència de 3,6/0,6kW i un velocitat d’elevació de 5/0,8m.p.m. La 
potència del motor de translació serà de 0,3kW i la velocitat de translació de 20/5m.p.m. 

6.4. Estructura 

L’edifici on es situaran els diferents elements necessaris pel bombeig i el seu control es 
localitzarà a la parcel·la del mateix dipòsit d’Alfou amb referència cadastral 
08197A008000510000GU .  

Per tal de realitzar els càlculs s’ha utilitzat el software de càlculs estructurals Robot Millenium 
v17.5. 

Les dimensions de l’estructura necessària per encabir tots els elements és la següent: 

• Amplada: 13m 

• Llargada: 20m 

• Alçada: 7,1m (3,3m sota nivell de sòl, 3,8m sobre nivell de sol, 0,6m pendent de la 
coberta) 

Inicialment es plantegen 2 tipus d’estructura: totalment de formigó armat o bé combinació 
d’acer i formigó. 

A continuació s’especificaran els avantatges i inconvenients de cada tipus i la decisió: 
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• Totalment de formigó:  
o Es tractaria d’una estructura de costosa execució pel principal problema 

constructiu donades les característiques de l’edifici. Alhora, el cost de 
l’estructura de formigó és superior al de l’acer, degut, en part, a la dificultat de 
col·locació de les bigues i pilars ja que les bigues de formigó tindrien una 
secció de grans dimensions perquè l’amplada de la sala és de 13m i es 
descarta la col·locació d’un pilar central. El pes propi d’aquestes faria 
necessari el dimensionament dels pilars amb secció més gran. 

• Combinació d’acer i formigó:  
o Es tracta de la construcció d’una llosa inferior des d’on arrencaran els murs 

de formigó armat fins a nivell del sòl. A partir d’aquest punt, l’estructura serà 
d’acer, fixada al mur de formigó i aïllada de l’exterior a través de panells 
sandwich  (lleugers i aïllants). Presenta les avantatges de fàcil i econòmica 
construcció ja que el procés d’encofrar és senzill i segur i les perfils d’acer són 
estandaritzats. Així doncs, es projecta el dimensionament d’aquest tipus 
d’estructura. 

 
Figura 6.4: Disseny de l’estructura de l’estació de bombeig amb SolidWorks 

A continuació es descriurà el procés seguit pel dimensionament de l’estructura: 
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6.4.1. Terreny 

El terreny existent en aquesta zona és format per argiles i llims. Al programari s’introdueixen 
les dades següents: 

Tipus 
Qmax 

[MN/m2] 

Angle de frec 

[º] 

Densitat 

[kg/m3] 

Mo 

[MN/m2] 

M 

[MN/m2] 

Argiles i llims ferms 0,15 0,02 30,0 2039,43 3,71 

Taula 6.8: Característiques del sòl 

• Coeficient d’elasticitat mig: K = 107002,90 (kg/m3) 

• Coeficient d’elasticitat equivalent: Per llosa de cimentació amb dimensions 13·20m 

o Per l’estimació de la càrrega sobre la cimentació : 10197,16 (kg/m2) 

o KZ = 107002,90 (kg/m3) 

6.4.2. Definició de la geometria 

Es defineix inicialment l’estructura a partir de la creació de nodes i barres d’acer. 
Seguidament, es defineixen els pilars i bigues de coberta perfils HEB240.  

Pel cas de les bigues de reforç entre els pòrtics de l’estructura, s’opta per perfils HEB 100.  

Alhora, entre el primer i segon pòrtic frontal i posterior es donarà més rigidesa a l’estructura 
arriostrant-la (creus de Sant Andreu).  

Cada 70 cm es preveu la col·locació de corretges tant en façana com en coberta per actuar 
com a suport d’aquesta. 

 Quan es procedeixi amb els càlculs es comprovarà si els perfils són correctes i compleixen 
la normativa d’aplicació CTE-SE-AE, CTE-SE-A i EHE-2008. 
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Figura 6.5: Part superior de l’estructura (acer) amb Robot Millenium 

A continuació es defineix l’estructura de formigó armat inferior.  

Els pilars es trobaran units a partir d’un encastament al mur de formigó. Els murs seran de 
formigó armat HA-25 IIa de 30cm d’espessor i a la part inferior aniran fixats a la llosa de 
40cm d’espessor. Més endavant es comprovarà que puguin suportar els esforços que marca 
la normativa.  

 

Figura 6.6: Estructura de formigó i acer amb Robot Millenium 

Seguidament, s’apliquen els casos de càrrega seguint la norma CTE-SE-AE, CTE-SE-A i 
EHE-2008 

6.4.3. Casos de càrrega: Estructura d’acer 

• Pes propi: Pes propi de l’estructura, Robot Millenium v17.5 el contempla 
automàticament. 

• Càrregues mortes: Elements no alterables al llarg del temps 15Kg/m2 
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• Sobrecàrrega d’ús: Sobrecàrrega deguda al pes de tots els objectes que gravitin 
sobre l’estructura. En aquest cas, seguint la norma CTE-SE-AE: 

o Corretges: 15Kg/m2 

o Panell Sandwich: 35Kg/m2 

o Coberta accessible per conservació: 100Kg puntuals 

o Aïllades: 100Kg a la posició més desfavorable. 

• No hi ha presència d’escales estructurals ni balcons, per tant no s’aplica 
sobrecàrrega de balcons ni horitzontals. 

• Sobrecàrrega de neu: És la sobrecàrrega deguda al pes de la neu sobre les 
superfícies de la coberta. A cota on ens trobem, entre 201m i 400m, la normativa 
marca aplicar una sobrecàrrega de 50Kg/m2 segons la taula 4.1 del CTE-SE-AE, 
Sobrecarga de nieve sobre superficie horizontal. 

 

Sobrecàrrega de neu sobre superfície horitzontal 

Alçada topogràfica h [m] Sobrecàrrega de neu [Kg/m2] 

0 a 200 

201 a 400 

401 a 600 

40 

50 

60 
Taula 6.9: CTE-SE-AE, Sobrecàrrega de neu sobre superfície horitzontal. 

• Sobrecàrrega de vent: és la produïda per les pressions i succions que el vent origina. 

 Alçada edifici: 3,8m paret + 0,6m coberta = 4,4m. Per tant, la pressió dinàmica és de 
50Kg/m2 segons la taula 5.1 del CTE-SE-AE, Pressió dinàmica del vent 

 

Pressió dinàmica del vent 

Altura de coronació de l’edifici 
sobre el terreny en m, quan la 

situació topogràfica és 

Velocitat del vent v Pressió 
dinàmica 

Normal Exposada m/s Km/h Kg/m2 

De 0 a 10 - 28 102 50 
Taula 6.10: CTE-SE-AE, Pressió dinàmica del vent 



Pág. 68  Memoria 

 

 Prenent p=c·w de l’apartat 5.3 del CTE-SE-AE. Sobrecàrrega del vent sobre un 
element superficial. 

 Amb p sobrecàrrega unitària (Kg/m2), c coeficient eòlic i w pressió dinàmica. 

 Seguint la taula 5.2 del CTE-SE-AE, Coeficient eòlic de sobrecàrrega en una 
construcció tancada i superfície plana, els coeficients eòlics c1 (sobrevent) i c2 (sotavent) són 
0,8 i -0,4 respectivament. 

 

Coeficient eòlic de sobrecàrrega en una construcció tancada 

Situació  

Angle 
d’incidència 

Coeficient eòlic en: 

Superfície plana Superficies corbades rugoses Superficies corbades molt 
llises 

A sobrevent 

C1 

A sotavent 

C2 

A sobrevent 

C3 

A sotavent 

C4 

A sobrevent 

C3 

A sotavent 

C4 

90-0º +0,8 -0,4 +0,8 -0,4 +0,8 -0,4 

Taula 6.11: CTE-SE-AE, Coeficient eòlic de sobrecàrrega en construcció tancada 

 Per tant, caldrà aplicar una càrrega de p1 (sobrevent) de 48Kg/m2 i p2 (sotavent) de 
24Kg/m2. 

Cal aplicar les diferents càrregues als pilars de forma lineal, per tant cal considerar la 
separació dels pòrtics que en el cas projectat és de 5m l’un de l’altre, situats a 0, 5, 10, 15 i 
20m. 

Així doncs, les càrregues aplicades a l’estructura d’acer seran: 

• Pes propi: Automàtica (aplicada a pilars i bigues) 
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Figura 6.7: Aplicació de la càrrega de pes propi 

• Sobrecàrrega d’ús:  

o Corretges: 15Kg/m2·5m=75Kg/ml 

o Panell Sandwich: 35Kg/m2·5m=175Kg/ml 

o SCU total: 75Kg/m+175Kg/m=250Kg/ml (aplicada a pilars i bigues) 

 
Figura 6.8: Aplicació de la sobrecàrrega d’us total 

o Coberta accessible per conservació: 100Kg/m2·5m=500Kg/ml (aplicada a les 
bigues de coberta) 

 
Figura 6.9: Aplicació de la sobrecàrrega de coberta accessible per conservació 

o Aïllada: 100Kg al punt crític ( punt central de la biga de coberta) 
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Figura 6.10: Aplicació de la sobrecàrrega aïllada 

• Càrregues mortes: 15Kg/m2·5m=75Kg/ml (aplicada a pilars i bigues) 

 

 
Figura 6.11: Aplicació de càrregues mortes 

• Sobrecàrrega de neu: 50Kg/m2·5m=250Kg/ml (aplicada a les bigues de coberta) 

 
Figura 6.12: Aplicació de sobrecàrrega de neu 

• Sobrecàrrega de vent:  

o Cares a sobrevent: 48Kg/m2·5m=240Kg/ml (aplicada a pilars i bigues) 

o Cares a sotavent: 24Kg/m2·5m=120Kg/m (aplicada a pilars i bigues) 



Disseny d’una estació de bombeig d’aigua potable  Pág. 71 

 

 

Per tal d’aplicar la sobrecàrrega de vent, es segueix el gràfic de la taula 5. del CTE-SE-AE, 
Coeficiente eólico de sobrecarga en una construcción cerrada . Es realitzen les 4 possibles 
combinacions de direcció de vent; vent lateral esquerra, vent lateral dret, vent frontal, vent 
posterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13: Aplicació de sobrecàrrega de vent direcció lateral esquerra i dreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Aplicació de sobrecàrrega de vent direcció frontal i posterior 

6.4.4. Casos de càrrega: Estructura de formigó 

• Pes propi: Pes propi de l’estructura, Robot Millenium v17.5 el contempla 
automàticament. 

• Càrregues mortes:  
o Pressió hidrostàtica als murs laterals. Es pren densitat del terreny de 

2.400Kg/m3. Pel càlcul de la part constant de la pressió degut a la pressió 
uniforme es pren una empenta de 500Kg/m2 i coeficient d’empenta de 0,33 
seguint la norma CTE-SE-AE, per tant el valor de la pressió constant és de 
166Kg/m2 aplicats als murs de formigó laterals. 

• Càrrega d’ús a la llosa: Es pren una càrrega d’ús de 200Kg/m2 aplicada a la 
superfície de la llosa. 
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• Reaccions dels pilars. Es fixen els pilars al mur de formigó a traves de condició 
d’encastament. 

 

 
Figura 6.15: Aplicació de càrregues a l’estructura de formigó armat 

 
Figura 6.16: Elements de formigó armat 

6.4.5. Preparació pel càlcul: 

Previ al llançament dels càlculs estàtics del software es defineix la malla. Aqueta malla, al 
tractar-se d’una estructura rectangular serà d’elements finits superficials tipus quadrangular 
de 4 nodes i elements finits volumètrics tetraèdrics de 4 nodes. La dimensió de cada element 
serà de 0,5m. 

El software combina els diferents casos de càrrega definits anteriorment seguint la normativa 
CTE-SE-AE, CTE-SE-A i EHE-2008. Ara bé, cal definir una sèrie de casos de càrrega per 
cada cas de càrrega de vent que s’ha inserit. 

 



Disseny d’una estació de bombeig d’aigua potable  Pág. 73 

 

 
Figura 6.17: Mallat de l’estructura amb el software Robot Millenium 

6.4.6. Resultats: 

Un cop aplicades les condicions i càlculs, els resultats obtinguts són els següents: 

 
Figura 6.18: Procés de càlcul amb el software Robot Millenium 

 

Els resultats obtinguts de l’estructura d’acer en estats últims de servei són els següents: 
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Figura 6.19: Verificació dels perfils d’acer proposats 

Tal i com es pot observar, tots els perfils són correctes, amb coeficients de sol·licitació màxim 
de 0,86. A l’Annex E.1: Estructura d’acer, s’adjunten els càlculs detallats efectuats.  

Així doncs, es col·locaran un total de 10 pilars de 3,8m de longitud, separats 5m entre ells al 
llarg de la nau. Aquests pilars tindran un perfil HEB240 amb les característiques que es 
detallen a continuació:  

 
Figura 6.20: Pilars de perfils HEB240 projectats  

 

Perfils Correctes 



Disseny d’una estació de bombeig d’aigua potable  Pág. 75 

 

 

Figura 6.21: Característiques del perfil HEB240  

Es projecta també la instal·lació de 10 bigues de coberta de perfil HEB240 i 6,52m de 
longitud que formaran els 5 pòrtics projectats. Les característiques de les bigues de coberta 
són anàlogues a les dels pilars. 

 

Figura 6.22: Bigues de coberta de perfils HEB240 projectades 

 

Es projecta la instal·lació de 8 bigues entre els 5 pòrtics de 5m de longitud i perfil HEB100. 
Les característiques de les bigues entre pòrtics són les mostrades a continuació: 
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Figura 6.23: Bigues entre pòrtics de perfils HEB100 projectades 

 

 
Figura 6.24: Característiques del perfil HEB100  

Per últim, es col·locaran les corretges cada 70 cm en façana i coberta i creus de Sant Andreu 
arriostrades entre els pilars i coberta dels dos primers pòrtics. 
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Figura 6.25: Arriostrament amb Creus de Sant Andreu entre pòrtics  

A continuació es pot observar la deformació de l’estructura d’acer dimensionada en l’estat 
límit de servei, amb una deformació màxima de 3,7cm, inferior a l/250=1300/250=5,2cm. 

 
Figura 6.26: Deformació de l’estructura d’acer superior amb Robot Millenium  

A l’Annex E.1: Estructura d’acer, es mostren amb detall el resultat dels càlculs de cadascuna 
de les bigues i pilars de l’estructura. Aquests són resultat de la combinació de les diferents 
forces a que es trobà sotmesa l’estructura i seguint la normativa vigent.  

Tal i com es pot comprovar, les dimensions dels diversos perfils a utilitzar, son àmpliament 
emprats en aquest tipus de construccions. 

A continuació es procedeix al dimensionament dels armats dels murs laterals i la llosa 
inferior. 

Per tal de procedir al càlcul inicialment es determinen els moments màxims en estat límit 
últim a que es trobaran sotmesos en les direccions dels armats (X i Y): 
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Moments en direcció X 

 
Figura 6.27: Moments en direcció X als murs laterals i llosa inferior  

Moments en direcció Y 

 
Figura 6.28: Moments en direcció Y als murs laterals i llosa inferior  

Tal i com es pot comprovar, s’observen valors elevats en els punts d’encastament dels pilars 
els moments degut a les reaccions d’aquests sobre el mur. Alhora, es pot observar com es 
concentren els moments a les cantonades dels murs ja que són els punts amb una major 
rigidesa al centre de la llosa degut al pes propi d’aquesta i elasticitat del terreny. També es 
pot observar una lleugera diferència entre els murs laterals i entre els murs frontals degut a la 
força aïllada de 100kg que marca la normativa d’aplicar a la zona més desfavorable de la 
coberta.  
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Els moments màxims a cada mur i llosa es mostren detalladament a l’Annex E.2: Estructura 
de formigó. Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Zona MXX (kNm/m) MYY (kNm/m) 

Màxim Mínim Màxim Mínim 

Mur lateral 1 14,65 -66,58 51,47 -93,88 

Mur lateral 2 15,00 -66,49 51,03 -92,82 

Mur frontal 1 16,33 -60,92 29,95 -9,24 

Mur frontal 2 16,55 -62,38 30,27 -28,73 

Llosa inferior 43,85 -33,01 83,42 -22,31 

Taula 6.12: Moments màxims a cada mur i llosa 

Tal i com es pot observar, els moments màxims en els murs i llosa de l’edifici són d’entre 
83,42 kNm/m i -93,88kNm/m. Aquests valors són baixos degut, entre altres aspectes, a la 
lleugeresa de l’estructura superior i es troben dins el rang habitual entre les contsuccions 
d’aquest tipus. Els murs laterals seran de 30cm d’amplada i la llosa inferior de 40 cm 
d’amplada 

Seguidament, seguint el software “Prontuario informatico del hormigón ’EHE del instituto 
español del cemento y sus aplicaciones”  es dimensionaran els armats per tal que soportin 
els moments requerits i alhora siguin suficients pel volum de formigó. 

6.4.7. Càlculs d’armats 

Material: 

• Formigó HA-25 IIa 
• Resistència característica a 28 dies fck: 25 MPa 
• Coeficient de minorització de la càrrega γc: 1,5 
• Acer: B-500-S 
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Figura 6.29: Característiques mecàniques del formigó  

Càlcul Murs laterals 

Per tal de procedir amb els càlculs es defineix una secció rectangular: 

• Amplada de secció: 1m 
• Cantell de la secció: 0,3m 
• Recobriment mecànic de l’armadura inferior: 5cm (<7cm impermeabilitzat) 
• Recobriment mecànic de l’armadura superior: 5cm (<7cm impermeabilitzat) 

Pel càlcul de l’armat es pendra l’ús de la mateixa secció d’acer tant en el superior com 
l’inferior i en direcció x i y per tal d’evitar complicacions durant l’execució. 

Es contempla que els murs seran de la mateixa amplada i portaran el mateix armat, per tant, 
caldrà dimnensionar-los per tal que garanteixin el moment màxim i mínim al qual es trobaran 
sotmesos segons la normativa i càlculs anteriors. 

El moment màxims i mínims dels murs laterals en estat últim de servei són de 51,47 kNm/m  
i  -93,88 kNm/m respectivament.  

L’armat mínim dels murs per quantia mínima és de 4,80cm2 en armat superior i 4,80cm2 en 
l’inferior per cada metre de secció. 
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Figura 6.30: Moment de disseny amb armat superior i inferior de 4,80cm2  

Aquest armat per quantia mínima oferirà un moment últim de 53,7 kNm/m, ara bé, cal 
garantir que compleixi amb el moment de disseny de -93,88 kNm/m, el que suposa un armat 
de 9,41 cm2 al superior i 9,41 cm2 a l’inferior per cada metre de secció. 

 
Figura 6.31: Moment de disseny amb armat superior i inferior de 9,41cm2  

Prenent els perfils comercials d’acer B-500-S, les possibilitats de complir amb la quantitat 
d’armat requerit són vàries, s’opta per la col·locació de barres de 16 mm de diàmetre per 
cada metre de secció quedant separades  20cm entre cadascuna, és a dir Ø16 c/20 tant en 
l’armat superior com l’inferior. La secció d’armat serà de 10,05cm2 per cada metre, oferint un 
moment últim de 99,0 kNm/m superior als -93,88 kNm/m requerits. Aquests valors obtinguts 
són molt habituals en aquest tipus de construccions. 



Pág. 82  Memoria 

 

 
Figura 6.32: Moment de disseny amb armat superior i inferior de 10,05cm2  

Llosa inferior 

Per tal de procedir amb els càlculs es defineix una secció rectangular: 

• Amplada de secció: 1m 
• Cantell de la secció: 0,4m 
• Recobriment mecànic de l’armadura inferior: 7cm 
• Recobriment mecànic de l’armadura superior: 7cm 

Pel càlcul de l’armat es pendra l’ús de la mateixa secció d’acer tant en el superior com 
l’inferior i en direcció x i y per tal d’evitar complicacions durant l’execució. 

El moment màxims i mínims que suportarà la llosa inferior en estat últim de servei són de 
83,42 kNm/m  i  -33,01 kNm/m respectivament.  

L’armat mínim de la llosa per quantia mínima és de 7,20cm2 en armat superior i 7,20cm2 en 
l’inferior per cada metre de secció. 
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Figura 6.33: Moment de disseny amb armat superior i inferior de 7,2cm2  

Aquest armat per quantia mínima oferirà un moment últim de 103,4 kNm/m, superior al 
moment requerit de disseny de 83,42 kNm/m, per tant, per quantitat mínima serà suficient el 
seu dimensionament.. 

Prenent els perfils comercials d’acer B-500-S, les possibilitats de complir amb la quantitat 
d’armat requerit són vàries, s’opta per la col·locació de barres de 16 mm de diàmetre per 
cada metre de secció quedant separades 25cm entre cadascuna, és a dir Ø16 c/25 tant en 
l’armat superior com l’inferior. La secció d’armat serà de 8,04cm2 per cada metre, oferint un 
moment últim de 114,3 kNm/m superior als 83,42 kNm/m requerits. Aquests valors obtinguts 
són molt habituals en aquest tipus de construccions. 

 
Figura 6.34: Moment de disseny amb armat superior i inferior de 8,04cm2  
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7. Anàlisi mediambiental 

Aquest apartat comprèn una valoració de la incidència de les activitats previstes en el 
projecte al medi de la zona afectada. També s’inclouran totes aquelles mesures correctores i 
preventives que es considerin adients com la identificació i valoració dels impactes 
ambientals o les mesures correctores i preventives que engloben les diferents fases del 
projecte: construcció i posta en marxa del servei. 

7.1. Identificació i valoració dels impactes ambientals 

Les principals actuacions subjectes a produir impacte sobre el medi ambient són: circulació 
de vehicles, excavació i moviment de terres, transport de materials, elements prefabricats i 
residus, instal·lació d’elements i proves de funcionament. 
 
A continuació es tractaran els impactes ambientals que es puguin ocasionar durant la 
construcció de l’edifici, muntatge dels elements i la posta en marxa del servei: 

7.1.1. Emissions a l’atmosfera: 

La circulació de vehicles produïda durant les obres emet gasos a l’atmosfera i també de pols. 
També els moviments de terres poden emetre partícules. 
No es preveu l’emissió de contaminació lumínica ni males olors durant l’execució i explotació 
de la instal·lació. 
Caldrà tenir en consideració les mesures correctores i preventives perquè aquest impacte 
resulti compatible, evitant al màxim la creació de pols degut al pas de cotxes pels carrer on hi 
ha moviment de terres. 

7.1.2. Soroll: 

El soroll ve donat bàsicament per la circulació de vehicles, la descàrrega de materials i 
elements d’obra, la instal·lació d’elements i la posada en marxa d’aquests. No es preveu 
soroll durant la fase d’explotació. 
Aquest impacte serà compatible si es tenen en consideració les mesures correctores i 
preventives. 

7.1.3. Medi geològic-hidrogeològic: 

El sistema de construcció implica un impacte mínim pel medi geològic-hidrogeològic ja que la 
edificació i accessos que implica la compactació i pèrdua de permeabilitat del sòl, es redueix 
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al mínim al afectar una superfície de 260m2 en edificació i 60m2 d’accessos. L’impacte sobre 
el perfil edàfic es considera mínim donat la situació de les obres. 

7.1.4. Ús del sòl: 

La construcció de l’edificació implicarà un canvi en l’ús del sòl, actualment es tracta de zona 
boscosa amb un total de 24 arbres (pins pinyers). S’afectarà un total de 14 pins i arbusts. Es 
considera que aquest impacte serà compatible aplicant les mesures correctores. 

7.1.5. Fauna: 

L’ impacte sobre la fauna ve donat per l’activitat antròpica durant el període de construcció, 
però en aquesta obra no s’afectarà la fauna que circula per l’aire. 
 
Per altre banda per terra no passen més que petits insectes i animals domèstics ja que la 
zona es troba protegida per un filat.  

7.1.6. Paisatge: 

L’ impacte paisatgístic és causat per la presència de maquinària, vehicles, moviments de 
terres i instal·lació de les canonades i accessoris derivats de l’activitat que s’ha de dur a 
terme. Aquest impacte es de caire temporal i compatible. 
Pel que fa a la construcció del nou edifici, aquest tindrà unes dimensions de 20m de llarg per 
13 d’amplada i 3,3m d’alçada. 
L’impacte serà moderat i compatible sempre que es compleixin les especificacions del 
projecte. 

7.1.7. Economia: 

La construcció de la xarxa generarà un lloc de treball fix per la contractació de personal 
operador de l’estació de bombament i supervisió del correcte funcionament d’aquesta i 
contractació de personal durant la construcció de l’edifici i muntatge dels accessoris. 
L’impacte es considera positiu i mínim. 
Es preveu que el consum energètic de l’estació sigui de: 

Línia 1: 253,62 kW·7,85 h/dia=1990,92 kW·h/dia 
Línia 2: 36,45 kW·8,93 h/dia=325,50 kW·h/dia 
Línia 3: 42,63 kW·10,69 h/dia=455,71 kW·h/dia 

L’ impacte serà elevat però compatible sempre que es compleixin les especificacions del 
projecte. 
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7.2. Mesures correctores i preventives: 

A partir de tot l’anàlisi realitzat en els apartats anteriors, tot seguit s’estableixen mesures per 
a cadascun dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes negatius i maximitzar 
els impactes positius del projecte en la seva fase de construcció i explotació. També 
s’afegiran a aquestes mesures, un seguit de “bones pràctiques ambientals” que caldrà seguir 
en el procés de construcció. 

7.2.1. Emissions a l’atmosfera: 

Per donar per compatible l’ impacte ambiental de les emissions a l’atmosfera es necessitarà 
seguir en la màxima exactitud les següents tasques: 
 
- No mantenir en funcionament vehicles i maquinària de manera innecessària. 
- Rec de les zones que puguin aixecar la pols pel pas de vehicles. 
- Evitar el moviment de terres en dies de forts vents. 

7.2.2. Soroll: 

El soroll bàsicament s’intentarà reduir, però sobretot evitar en les hores fora d’horari laboral, 
per no molestar el veïnat. Mesures per la reducció de soroll: 
 
- Duració mínima de l’obra 
- No utilitzar maquinària en horari nocturn 
- Circulació lenta dels vehicles i de la maquinària a fi d’evitar la contaminació acústica 
- Maquinaria amb compliment de la Directiva 2000/14/CE 

7.2.3. Medi geològic-hidrogeològic: 

 
Per evitar el pas de vehicles per la zona d’actuació es planificaran vies d’accés  provisionals 
per reduir l’àrea afectada per la compactació i pèrdua de permeabilitat del sòl. 
Pel que fa a la reposició de les terres, es farà amb terres pròpies extretes de l’excavació i 
amb aportació de sauló a les zones de contacte amb la canonada tot compactant al 95% del 
PM. 
Per tal d’evitar vessaments accidentals de líquids contaminants al sòl es crearà una zona 
impermeabilitzada propera a la obra. 
La maquinaria s’aparcarà apartada de sistemes aquàtics i el dipòsit, a la zona 
impermeabilitzada. 
S’aplicarà un bon manteniment a la maquinària per evitar pèrdues i fuites de líquids 
(combustible, olis, etc). El manteniment s’aplicarà a la zona impermeabilitzada. 
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S’instal·laran bidons per l’emmagatzematge de líquids contaminants que seran retirats a 
l’abocador autoritzat més proper. 
Es netejarà periòdicament la brutícia de la zona d’obra. 

7.2.4. Ús del sòl: 

Es replantaran 14 pins pinyers a la zona sud del dipòsit on actualment hi ha una clariana. 
Es minimitzarà la superfície afectada, passant sempre que sigui possible pels mateixos 
accessos i zones habilitades de pas de maquinaria.  
Caldrà retirar la runa i terra sobrants per poder deixar els terrenys al mateix nivell que 
l’actual. 

7.2.5. Fauna: 

Per evitar accidents en el cas del pas d’algun animal domèstic per la zona, la circulació dels 
vehicles dins l’obra serà de 10Km/h. 

7.2.6. Paisatge:  

Pel que fa a la construcció del nou edifici, aquest serà construït darrera dels pins existents, 
reduint la visibilitat de l’edifici des del camí de Sant Antoni de Vilamajor. 
L’alçada de l’edifici no serà superior a l’especificada al projecte. 
El nou tancat serà de filat de triple torsió i plastificat verd. 

7.2.7. Economia: 

Contractació de personal si s’escau per a la realització dels treballs. 
S’ajustarà el funcionament dels les bombes dels pous que actualment abasteixen els dipòsits 
amb rendiment m3/kW superior a les bombes de l’estació de bombeig per tal de reduir les 
hores d’impulsió des de l’estació. 
L’estació de bombament funcionarà durant el mínim temps possible, aprofitant l’ompliment 
dels dipòsits abastats durant l’horari nocturn. 

7.3. Realització de bones pràctiques en l’obra: 

Les bones pràctiques ambientals que s’hauran de seguir durant l’obra són: 
 

• Compliment de les indicacions dels encarregats i instruccions de treball de l’empresa. 
• Exercici de responsabilitat dels diferents agents de l’obra pel que fa al medi ambient. 
• Minimització de la generació de residus. 
• Planificar  la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de residus. 



Pág. 88  Memoria 

 

• Contractació del comptador provisional d’obra amb temps en el cas  que sigui 
necessari. 

• Planificar la contractació de les grues. 
• Utilitzar criteris de reconstrucció en els enderrocs. 
• Estalvi d’aigua. 
• Adequada conducció de vehicles i maquinària. 
• Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible. 
• Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres. 
• Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra. 
• Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge. 
• Col·locació dels dipòsits de gasoil en cubetes o similar. 
• Col·locació d’armadures i elements metàl·lics sobre suports de fusta. 
• Establir neteges periòdiques de l’obra. 
• Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals. 
• Conservació d’eines i instal·lacions. 
• Control de soroll de maquinària d’obra. 

 
Un cop analitzat l’àmbit i tots els impactes ambientals derivats de l’actuació, es conclou que 
amb un bon funcionament de la instal·lació i mitjançant una bona pràctica de les mesures 
preventives i correctores, els impactes negatius seran minimitzats i resultaran compatibles i 
els impactes ambientals positius seran maximitzats. 
 
D’aquesta manera es compleix l’objectiu d’aconseguir que l’actuació representi un impacte 
positiu i important sobre la qualitat de vida de les persones que s’abastiran des d’aquesta 
nova instal·lació i reduint els efectes que provoca una situació de sequera. 



Disseny d’una estació de bombeig d’aigua potable  Pág. 89 

 

8. Pressupost 

Es preveu que l’execució de tots els treballs de muntatge, configuració i construcció dels 
elements que integraran l’estació de bombeig tinguin un cost total de 684.371,69€. A 
continuació es mostra el resum de pressupots, explicat en detall a l’Annex F:Pressupost. 

Resum de Pressupost 

Estructura         186.907,46€ 

Instal·lacions elèctriques       126.684,27€ 

Instal·lacions hidràuliques       172.649,37€ 

Instal·lacions mecàniques       16.026,60€ 

Pressupost d’execució       575.102,27€ 

 Despeses generals (13%)      74.763,29€ 

 Benefici industrial (6%)      34.506,14€ 

Total pressupost        684.371,69€ 

El preu total de l’execució de les instal·lacions i edifici de l’estació de bombeig d’aigua 
potable d’Alfou puja a la quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS 
SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS. 

Durant varis dies durant el període de sequera es van produir restriccions d’aigua potable a 
tota la zona de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Cànoves Residencial.  

Amb la construcció d’aquesta instal·lació s’evitarà que els ciutadans pateixin les molèsties 
dels talls d’aigua durant dies garantint el seu abastament, un gran benefici social.  

Alhora, representarà un benefici econòmic davant una altra situació de sequera ja que en 
aquell període els municipis s’abastiren mitjançant cisternes d’aigua potable amb l’elevat cost 
que això suposa i es perderen pràcticament totes les zones enjardinades existents en una 
zona on gairebé totes les vivendes disposen de jardí.  

Cal tenir en compte també que el rendiment de l’estació (m3/kwh) és superior a diversos pous 
de la zona ja que l’aigua arriba per gravetat fins a l’estació de tractament d’ATLL a Cardedeu 
i és impulsada a poca alçada fins al dipòsit d’Alfou mentre que els pous tenen profunditats de 
fins a 400m.  
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Alhora, durant aquell període, els hidrants de la zona no complien la normativa de cabal de 
60m3/h durant 2 hores, amb una situació d’alt risc d’incendi a la zona boscosa del voltant.  

Així doncs, es preveu la recuperació de la inversió amb els beneficis socials, econòmics i de 
seguretat que suposarà tenir aquesta nova font de subministrament operativa a tota la zona.  
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Conclusions 

La realització d’aquest projecte dóna com a resultat el disseny complet de l’estació de 
Bombeig situada al dipòsit d’Alfou, al municipi de Sant Antoni de Vilamajor. Des de l’estació 
de bombeig, s’impulsarà aigua potable a través de 3 canonades de fosa i polietilè fins als 
diversos dipòsits existents als municipis de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i 
Sant Pere de Vilamajor. 

Tal i com s’ha especificat, el subministrament d’aigua potable al dipòsit capçalera es trobarà 
garantit per la portada en alta provinent de la Plata Ter, l’ETAP d’ATLL situada entre els 
municipis veïns de Cardedeu, Llinars i la Roca del Vallès. Gràcies a la construcció de 
l’estació de bombeig, s’assegura que no es tornin a patir situacions de sequera amb un alt 
impacte social i econòmic a la zona com la patida els anys 2007 i 2008. 

Els components instal·lats es trobaran sota la cota de solera del dipòsit d’Alfou, d’aquesta 
manera no es produirà el fenomen de cavitació, allargant la vida útil dels materials i la 
instal·lació. 

Alhora, el disseny elèctric optimitzarà el funcionament de les bombes fent que aquestes 
operin suaument i no es produeixin cops d’ariet constantment amb la seva engegada o 
aturada. A més a més, s’efectuarà un ompliment dels dipòsits aprofitant les hores vall i 
reduint el cost d’explotació d’aquesta nova infraestructura substancialment.  

El seu funcionament també serà optimitzat per tal que serveixi de recolzament a les fonts 
naturals existents a la zona sempre que el seu rendiment m3/kW sigui superior a les 
instal·lacions existents o quan aquestes no compleixin amb els paràmetres establerts al R.D 
140/2003, de 7 de febrer. D’aquesta manera, es reduirà el consum elèctric actual anul·lant el 
funcionament d’alguns pous de gran profunditat i amb canonades antigues que presenten 
fuites i constants reparacions amb l’elevat cost econòmic que representa. 

L’edifici no tindrà un fort impacte visual  ja que es tractarà d’una construcció situada al costat 
del dipòsit d’Alfou i darrere la vegetació existent, i constarà de tots els elements necessaris 
per a l’operació, manteniment i control de l’estació facilitant els accessos al personal 
autoritzat i facilitant l’entrada, manipulació i acopi de material per al manteniment. 

El cost de construcció de l’estació de bombeig serà amortitzat a través de l’aprofitament més 
eficient dels recursos naturals i alhora, el fet de disposar d’aquest punt de subministrament 
alternatiu evitarà repetir l’impacte social i econòmic davant una situació de sequera o 
contaminació. 
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